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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  007/2017 

CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  12 d’abril de 2017 
HORA:  18.30 hores 
LLOC: Oficines municipals 
 
 
Hi assisteixen 

Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President 
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d’Alcalde 
Sr. Patrici Cros i Garcia,  2on Tinent d’Alcalde 
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde 
 
Regidors a títol informatiu 
Sr. Felipe Juan González i Martín 
Sra. Adriana Puig i Durbau  
 
 
Excusa: 
-------- 
 
Na Montserrat Bertran i Roca, Secretària-Interventora  

 
Oberta la sessió, tot seguit es procedeix a tractar els assumptes preparats segons 
el següent 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Urbanisme i Governació  
3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència i Serveis (excepte Servei 

d’Aigua i d’Escombraries) 
4. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut    
5. Festes, Promoció Econòmica i Cultura 
6. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports 
7. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i Servei d’Aigua i d’Escombraries 

8. Precs i preguntes 
 

 

PRIMER PUNT.- 
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 

 

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l’acta de 
la sessió de data 22-03-2017. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 
 

 
A) Adjudicació definitiva, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària, del contracte de serveis d’assessorament i assistència d’àrees 

administratives 
 

REF EXP.: CONT 5/17 

 

Vista la proposta d’adjudicació a favor d’ATC-SIG, SL, amb NIF B-61943809, 

efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 22/03/2017, quin resultat és 

el següent: 

 

EMPRESA 
Oferta 

econòmica 
Curriculum 

Vitae 
Millores TOTAL PUNTS 

ATC-SIG 13,19 20 25 58,19 

MITJANS ADVOCATS, SL 15 0 0 15 
 

Atès  que es va requerir a l’adjudicatari per tal què, en el termini màxim de 10 dies 
hàbils, a i d’acord amb el que disposa el plec de clàusules administratives 
particulars aportés els Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE). 
 
Atès que la documentació sol·licitada va ser aportada en data 04/04/2017, R.E. 
1131. 
 
Atès allò establert als articles 156 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a la 
formalització i adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT el contracte administratiu mitjançant 
procediment obert, del servei d’assessorament i assistència d’àrees administratives, 
a ATC-SIG, SL, amb NIF B-61943809, amb subjecció als plecs de condicions 
economicoadministratives i tècniques del que se’n desprèn el següent resum: 
 

 PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ ANUAL: 32.400,00€; IVA exclòs 
 BOSSA D’HORES PRESENCIALS ANUAL:  30 
 Substitució de la tècnica en cas de malaltia i/o absència per causes alienes a 

l’Ajuntament. El perfil de la persona substituta serà de característiques 
similars al de la persona presentada (presenten currículum del possible 
substitut). 

 

SEGON.- REQUERIR a l’adjudicatari per tal que, d’acord amb l’article 8.i) del DL 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en 
el termini màxim de 5 dies, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, 
 procedeixi a la formalització del contracte. 
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TERCER.- APLICAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida del 
pressupost vigent. 
 
QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 

CINQUÈ.- EFECTUAR trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal i al Perfil del Contractant.” 
 
 
B) EXP.: 64/17 
PROMOTOR: Eveline María Ibáñez Serra 
EMPLAÇAMENT: C/Josep Irla, 25 

ASSUMPTE: Piscina descoberta d’us privat i dipòsit 
 
Vist l’expedient 64/17 instruït en nom d’Eveline María Ibáñez Serra, amb DNI 
37330032C, en sol·licitud de llicència municipal d’obres per a la construcció d’una 
piscina descoberta d’us privat i dipòsit, a la parcel·la 25 de carrer Josep Irla. 
 
Vist l’informe favorable emès, en data 10/04/2017, per l’arquitecte tècnic 
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, aquesta Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 

                                                  
“PRIMER.- ATORGAR a Eveline María Ibáñez Serra llicència municipal d’obres per 
a la construcció d’una piscina descoberta d’us privat i dipòsit, a la parcel·la 25 de 
carrer Josep Irla. 
 
SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del 
Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents i a les condicions 
generals especificades en full annex. 
 
TERCER.- ELEVAR a definitiva la liquidació practicada, en data 3/04/2017, en els 
següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                               742,03€ 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/21.200,77 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                       173,85€ 

Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/21.200,77 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2                       34,44€ 

Per cada expedició de placa d’obres. 

o Fiança de l’1% s/21.200,77                                              212,01€ 

o Per l’aplicació de l’art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya           950,70€ 
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                            IMPORT TOTAL INGRESSAT:                 2.113,02€ 

 

QUART.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació per 
part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament de l’acompliment del programa de 
gestió de runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.” 
 

 

C) EXP.: 44/17 
PROMOTOR: GISAE, SL   
EMPLAÇAMENT: C/ Serrat d’en Baldiri, 141 –Fogueres de Montsoriu- 
ASSUMPTE: Habitatge unifamiliar aïllat  
 
Vist l’expedient 44/17 instruït en nom de Anna Campabadal Blanco en 

representació de l’empresa Gisae, S.L., amb CIF B59927954, en sol·licitud de 
llicència d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 141 del 
urbanització Fogueres de Montsoriu amb ref. Cadastral 0358508DG6205N0001IF. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Armand Garcia 
Bartolomé, en data 15.03.2017, on diu: 

 
“<...> 
Conclusions 
 
Atès l’exposat anteriorment, s’informa FAVORABLEMENT l’atorgament de la 
llicència d’obres a GISAE, S.L. per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Serrat d’en Baldiri, 141 (Fogueres de Montsoriu) 
per ajustar-se al planejament urbanístic vigent en Riells i Viabrea i en compliment 
del contingut de l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, com a informe de 
caràcter tècnic. 
 
El pressupost d’execució material per a l’execució de les obres comprovat per 

aquests Serveis Tècnics sobre la base de la fitxa de característiques aportada és de 
237.196,01€, per la qual cosa caldrà practicar liquidació complementària de 
l’ICIO. 
 
Atès que documentació continguda en el projecte presentat es correspon amb la 
d’un projecte bàsic, suficient per a la tramitació i concessió de la llicència 
urbanística però insuficient per a poder iniciar les obres de construcció, caldrà 

advertir i requerir a l’interessat en aquest sentit, tot condicionant l’eficàcia de la 
llicència i l’inici efectiu de les obres de construcció, a la presentació del 
corresponent projecte executiu complet”. 
 
Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 i ss. del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 
                                                  

“PRIMER.- ATORGAR a GISAE, S.L., llicència municipal d’obres construcció 
d’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 141 del urbanització Fogueres de 
Montsoriu amb ref. Cadastral 0358508DG6205N0001IF. 
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SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del 
Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents, a les condicions 
generals especificades en full annex i a les següents prescripcions particulars: 
 
- Condicionar l’eficàcia de la llicència i l’inici efectiu de les obres de 

construcció, a la presentació del corresponent projecte executiu 

complet 

 
TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en data 17/02/2017, en els següents 
termes: 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                        5.272,26€ 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/150.636,10 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                         1.235,22€ 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/150.636,10 
 Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2                            34,44€ 

      Per cada expedició de placa d’obres. 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 4:                             69,30€ 

Taxa per la prestació del servei de clavegueram 
o Fiança de l’1% s/150.636,10                                                     1.506,36 € 
o Per l’aplicació de l’art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya   
                                                                                        3.386,65€ 

 
IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 7/03/2017:           11.504,23€ 

 

QUART.- APROVAR la liquidació complementària, en base a la diferència del 
pressupost presentat amb el pressupost sobre la base de la fitxa de característiques 
aportada, d’acord amb l’informe tècnic transcrit, efectuada en els següents termes: 
 
- P.E.M. FITXA DE CARACTERÍSTIQUES  - P.E.M. Presentat  = BASE 
- 237.196,01 – 150.636,10 = 86.559,91 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                           3.029,60€ 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/86.559,91 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                709,79€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/86.559,91 
 Fiança de l’1% s/86.559,91                                                  865.60€ 
                       

   IMPORT TOTAL A INGRESSAR:           4.604,99€ 

 
CINQUÈ.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació, 

per part del Serveis Tècnics municipals, de l’acompliment del programa de gestió 
de runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.” 
 
 

TERCER PUNT.-  
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 
 

 
Aprovació del conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran 

Teatre del Liceu i l’ajuntament de Riells i Viabrea, relatiu al projecte “Liceu 
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a la Fresca” consistent en la projecció de l’òpera “Il Trovatore”, de G. 

Verdi, que es presentarà al Gran Teatre del Liceu. 

Vist el projecte del conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu i l’Ajuntament de Riells i Viabrea, relatiu al projecte “Liceu a la 
Fresca” consistent en la projecció de l’òpera “Il Trovatore”, de G. Verdi, que es 

presentarà al Gran Teatre del Liceu, quina transcripció literal és la següent: 
 
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Roger Guasch i Soler, amb D.N.I. núm. 36.568.026 G, en 
qualitat de Director General de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, 
amb NIF G-60754223 i domicili a La Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en 
virtut de l’escriptura de poder atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Manuel-
Àngel Martínez García en data 8 d’octubre de 2013, i amb número de protocol 
1.795. En endavant, el LICEU. 
 

De l’altra part, el senyor Josep Mª Bagot i Belfort, en la seva qualitat d’Alcalde-
President de l’ajuntament de Riells i Viabrea i domicili a Avda. Salvà, 1. En 
endavant, l’ajuntament. 
 
Reconeixent-se mútuament la capacitat requerida per atorgar el present conveni de 
col·laboració. 

MANIFESTEN 
 

I. Que el LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la 
principal finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives 
que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura musical operística 
a tot el territori de Catalunya. 
 

II. Que l’any 2007 el LICEU va iniciar el projecte “Liceu a la platja” consistent 
en projectar en una pantalla de grans dimensions situada a la platja de la 
Barceloneta l’òpera que s’estava representant al Liceu aquella mateixa nit. 
Després de l’èxit obtingut, el LICEU vol estendre aquesta iniciativa a altres 
indrets de Catalunya per tal de posar l’òpera a l’abast de tothom, sense 
limitacions econòmiques ni geogràfiques. 
 

III. Que l’Ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent de 
les activitats artístiques i de la cultura, està interessat en participar en 
aquesta iniciativa per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del seu municipi 
que hi estiguin interessats, de forma gratuïta. 
 

IV. Que, amb aquesta finalitat, ambdues institucions decideixen atorgar un 
conveni de col·laboració cultural d’acord amb les següents, 

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- Objecte del conveni 
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El LICEU, en tant que promotor, i l’Ajuntament, en tant que organitzador, 
col·laboraran  amb la finalitat d’executar l’espectacle “Liceu a la fresca” consistent 
en la projecció de l’òpera “Il Trovatore”, de G. Verdi, (en endavant, “la projecció”) 
que es representarà al Gran Teatre del Liceu. 
 
La projecció es farà el divendres, dia 21 de juliol de 2017, a les 22:00 h 

aproximadament.  
 
La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i 
simultàniament a la pantalla de grans dimensions que l’Ajuntament instal·larà en el 
seu municipi. 
 
Segona.-Compromisos del LICEU 

El LICEU, com a promotor del projecte “Liceu a la fresca”, es compromet a:  
 
1. Dur a terme la representació de la funció de “Il Trovatore” programada pel dia 

21 de juliol de 2017, a les 20:00 h i enregistrar-la. 
 

2. El mateix dia, emetre en diferit l’enregistrament de la funció, en alta definició, 
a través del canal 33 de Televisió de Catalunya. L’Ajuntament podrà agafar la 
senyal directe d’antena.     

 
3. Subscriure un conveni amb Televisió de Catalunya per la realització de l’emissió 

esmentada i coordinar a tots els Ajuntaments que participin en el projecte.  
 

4. Assumir el cost dels drets de propietat intel·lectual de tots els artistes i 
executants. 

 
5. Col·laborar amb els tècnics de l’Ajuntament en l’assessorament i definició de les 

necessitats tècniques per tal que es pugui fer la projecció a la pantalla que 
s’instal·larà en el lloc del municipi que decideixi l’Ajuntament. 

 
Tercera.-Compromisos de l’Ajuntament 
L’Ajuntament, com a organitzador de la projecció en el seu municipi, es compromet 
a: 
 
1. Tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un acte en 

un indret del seu municipi que decidirà i comunicarà prèviament al Liceu, obert 
a tota la ciutadania i sense cobrar preu d’entrada. 

 
2. Assumir el cost de la instal·lació i posterior desmuntatge de la infraestructura a 

l’emplaçament escollit, així com qualsevol altre cost o taxa, i aportar el material 
de vídeo i àudio necessaris per la retransmissió. 

 
3. Aportar les cadires i tot el material que sigui necessari per facilitar l’assistència 

del públic a la projecció de l’òpera. 
 

4. Aportar els mitjans humans suficients per la correcta organització de l’acte. 
 

5. Controlar la seguretat de les instal·lacions, respectant l’aforament màxim, que 
es determinarà en funció de l’ indret elegit, i vetllar per la seguretat i higiene 
dels espectadors. 
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6. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
riscos d’aquest espectacle públic. Per tal d'acreditar-ne la contractació, 
l’Ajuntament, s'obliga a lliurar-li al LICEU el certificat justificatiu corresponent. 

 
7. Complir i fer complir la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels 

espectables públics, així com el seu reglament aprovat pel Decret  112/2010, de 

31 d’agost. 
 

Quarta.- Gratuïtat del conveni 
Aquest conveni té caràcter gratuït. Cada part assumirà el cost de la seva 
col·laboració sense que pugui repercutir a l’altra cap import, llevat que s’hagi 
convingut expressament el contrari. 
 

Cinquena.- Drets de propietat intel·lectual i industrial 
Aquest conveni no es pot entendre de cap manera com una cessió o concessió de 
drets de propietat intel·lectual i industrial, segons el que correspongui, en relació a 
la informació, les dades o els coneixements que una part pot proporcionar a l’altra i 
que poden ser susceptibles d’explotació, segons el que disposa la normativa 
aplicable de la propietat intel·lectual i de la propietat industrial. Les llicències o 
cessions de drets de propietat intel·lectual i industrial només es poden conferir de 
manera expressa en un contracte o conveni específic. 
 
Sisena.- Comunicació 
Correspon a l’Ajuntament difondre l’acte per tots els mitjans que consideri 
pertinents, per tal que sigui un èxit d’assistència de públic. El Liceu posarà a la seva 
disposició continguts per generar els materials sobre la producció operística per 
facilitar la  promoció i comunicació de l’espectacle. El Liceu haurà de donar el vist-i-

plau de tots els elements promocionals d’aquest esdeveniment. 
 
En l’apartat de crèdits dels materials publicitaris que l’ajuntament decideixi editar 
es farà constar expressament que “Liceu a la fresca” és una iniciativa promoguda 
pel Gran Teatre del Liceu. 
 
Setena.- No constitució de vincle o societat entre les parts 
El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap 
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les 
obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les 
responsabilitats respectives. 
 
Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb 
tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altra i al mateix 

conveni. 
 
Entre l’Ajuntament i el LICEU no existeix cap mena de relació de solidaritat o 
subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per les seves 
accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni. 
 
Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en el 
futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol forma 
associativa admesa legalment. 
 
Vuitena.- Vigència de l’acord 
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El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de signatura i fins 
a la realització de l’acte. 
 
Novena.- Modificacions de l’acord 
El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix qualsevol 
comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 

 
Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida 
ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que és 
una esmena o addenda del present conveni. 
 
Desena.- Causa de resolució anticipada 
Les causes de resolució anticipada del conveni són: 

 
a) L’acord mutu de les parts signatàries. 
b) L’incompliment d’alguna de les clàusules o de la normativa aplicable. 
c) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 

 
Si s’escau, la resolució anticipada del conveni s’hauria de formalitzar en una 
clàusula addicional signada per ambdues parts, on s’especifiqués la causa de 
resolució i la forma de finalitzar les actuacions en curs. 
 
Onzena.- Rescissió 
Seran causes de resolució, a més de la finalització del termini convingut, el mutu 
acord de les parts. 
 

Dotzena.- Transmissió de drets i obligacions 
Cap de les parts podrà cedir total o parcialment els seus drets i obligacions derivats 
d’aquest acord sense el consentiment exprés, previ i escrit de l’altra. 
 
Tretzena.- Transparència 
El LICEU informa a l’Ajuntament que, en compliment a l’establert a la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 
la resta de normativa de desenvolupament de la mateixa a la qual està subjecte el 
LICEU, les dades d’identificació i algunes condicions incloses en el present conveni 
seran publicades al corresponent espai/portal destinat a Transparència, per la qual 
cosa l’Ajuntament es dóna per informada de l’anterior. 
 
Catorzena.- Jurisdicció 
Per a qualsevol divergència fruit de la interpretació o l’aplicació d’aquest conveni les 

parts, amb renúncia al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals de Barcelona. 
 
I en senyal de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament”. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu i l’ajuntament de Riells i Viabrea, relatiu al projecte “Liceu a 
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la Fresca” consistent en la projecció de l’òpera “Il Trovatore”, de G. Verdi, que es 
presentarà al Gran Teatre del Liceu. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Teatre del Liceu, pel seu coneixement i 
efectes oportuns. “ 
 
 

QUART PUNT.-  
ÀREA D’HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I RÈGIM INTERN 

 

 
A) Aprovació de factures 
 
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les 
relacions de factures per un import  total de 77.109,94,- €. 
 

 
B) Sol·licitud reconeixement de trienni a la Sra. Montserrat Bertran i Roca 

 
El dia 01-09-2015, la treballadora Sra. Montserrat Bertran i Roca, va fer 36 anys de 
serveis efectius a l’Ajuntament.  
 
Atès l’expedient personal de la sol·licitant, on consta com a data d’alta com a 

personal de l’ Ajuntament, el dia  01-09-1979.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Montserrat Bertran i Roca, una antiguitat 
corresponent a dotze triennis, amb efectes a partir del dia u d’octubre de 2015, 

amb els drets econòmics corresponents d’acord amb les disposicions legals 
aplicables. 
 

SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives 
amb càrrec a la partida pressupostària corresponent. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada i a la Gestoria 

G&V Assessors Barcelona, S.L.P. pel seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
C) Adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2017 

 
En data 21 de febrer de 2017, la Diputació de Girona va aprovar un conveni de 
col·laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local 2017 per deute pendents de pagament als ens locals de la Generalitat de 
Catalunya. 
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A l’efecte de poder adherir-nos al Pla de pagaments, aquesta Junta de Govern Local 
es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- Que l’ajuntament de Riells i Viabrea s'adhereix al Conveni subscrit 
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el 
Pla Extraordinari d’Assistència Financera local 2017.  

 
SEGON.-  Que d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  l'esmentat  Conveni,  sol·licita  
a  la Diputació  de  Girona  un  pagament  per  import  de  total 144.953,47 euros,  
per  compte  dels crèdits que  l’entitat  té  enfront  la  Generalitat  de  Catalunya  
que  es relacionen tot seguit:  

 

Doc. 
Financer 

Manament C. 
Gesto

r 

Pos.Press Import net Concepte 

4000165563 0650973847 GO03 D/460000300/7110

/0000 

49.019,82 € FCLC 2014 ajuntaments 

anualitat 2014 

5000064222 0651028432 GO03 D/460000300/7110

/0000 

57.964,07 € FCLC 2014 ajuntaments 

anualitat 2015 

5000068218 0651028791 GO03 D/460000300/7110

/0000 

16.875,36 € FCLC 2013 ajuntaments 

anualitat 2015 

5000371678 0651080912 GO03 D/460000300/7110

/0012 

21.094,22 € FCLC 2013 municipis darrer 

pagament 

 
 
TERCER.-  Que,  en  garantia  de  la  devolució  de  l'avançament  sol·licitat, 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea transmet  els  drets  de  cobrament  dels  

esmentats  crèdits  a  favor  de  la Diputació de Girona, de forma que, per quedar 
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius 
directament a aquesta Diputació.  

 
QUART.- RATIFICAR en el proper Ple que es celebri.” 
 
 

D) Proposta d’aprovació del pla de disposició de fons i pla de tresoreria de 
l’any 2017 
 

1. ANTECEDENTS 
La finalitat del pla de disposició de fons és la d’establir els criteris i ordre de relació 
per afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats líquides corresponents, les 
obligacions degudament reconegudes per l’ajuntament, aconseguint l’adequada 

distribució temporal de pagament i cobraments evitant desfasaments transitoris en 
la tresoreria. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora d’hisendes locals, i els articles 65 i 66 del RD 
500/1990 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en 

matèria pressupostària, determinen que:  “L’expedició de les ordres de pagament 
haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria que s’estableixi 
pel president de la Corporació  que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les 
despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors. 
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D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOPESF), en relació a la prioritat absoluta 
del deute públic, s’estableix que “Els crèdits pressupostaris per satisfer els 
interessos i el capital del deute públic de les administracions  s’entendran objecte 
d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei d’emissió. “El 

Pagament dels interessos i el capital del deute públic de les 
administracions públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de 
qualsevol altra despesa” 
 
Atès l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre, de subministrament 
d’informació prevista a la LOEPSF, trimestralment les Corporacions Locals 
actualitzaran els seus plans de tresoreria amb el detall que s’estableix a l’article de 

referència i trametran aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
públiques. 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
Els pagaments de l’Ajuntament de Riells i Viabrea s’ordenaran atenent en primer 
lloc a l’ordre que estableix la normativa de referència i a continuació, en base a la 
coherència i bones pràctiques en la gestió de la tresoreria: 
 
1. Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers  i a 
l’amortització de capital dels préstec vigents amb entitats de crèdits, es faran 
efectius als venciments establerts en els quadres d’amortització respectius. Així 
mateix s’actuarà respecte de les devolucions de les pòlisses de tresoreria que 
l’Ajuntament concerti amb entitats financeres. 
 

2. Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes que 
corresponguin. 
 
3. La Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per  
domiciliació bancària. 
 
4. Impost sobre la Renta de les persones físiques i impost sobre el valor afegit. 
 
5. Liquidacions tributàries de qualsevol administració. 
 
6. Pagaments en compliment de sentències. 
 
7. Despeses contretes en exercici anteriors. 
 

8. Devolució d’ingressos indeguts. 
 
9. Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com 
a caràcter general totes les obligacions per tercers davant l’ajuntament i que venen 
documentades mitjançant factura dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els 
pagaments es satisfaran per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà 
d’acord amb la data d’entrada de la factura en registre de factures, tenint 
preferència les factures més antigues. 
 
10.- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà 
en compte la data de presentació de la documentació  justificativa per part dels 
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beneficiaris al registre general de l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és 
el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga als venciments de les factures de 
proveïdors. 
 
11. La resta de pagaments. 
 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR, el Pla de disposició de Fons de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea de l’any 2017. 
 
SEGON.- APROVAR, l’ordre de prioritats de pagaments establertes al punt 3. 

 
TERCER.- DONAR COMPTE, al proper Ple que es celebri.” 
 
 
E) Proposta d’ajut social per el “Programa d’assistència a les Persones” 
despeses 1er trimestre/2017 

   
Es proposa un ajut econòmic per l’Associació “El Taller de Breda” amb NIF: G-
55147201, pel programa que estan duent a terme d’assistència a les persones tots 
els dijous al Casal d’Avis per cobrir despeses del 1er trimestre 2017. 
 
Vist que l’Associació “El Taller de Breda” ha pagat i ha justificat les despeses 
realitzades a tal efecte per un import total de 25,53.-€. 
  

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR  l’ajut de Benestar Social per import de 25,53.-€. 
 
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost 
vigent. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, i al servei de comptabilitat 
municipal, als efectes oportuns.” 
 

 

CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 
 

 
A) Aprovació calendari vacances del personal de la Brigada Municipal per a 
l’any 2017 

Atesa la proposta de vacances que faran els treballadors de la Brigada Municipal 
d’aquest ajuntament per a l’any 2017. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
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“ÚNIC.- APROVAR el calendari de vacances proposat pels treballadors de la 
Brigada Municipal d’aquest ajuntament per a l’exercici 2017, d’acord amb el 
següent resum: 

 

JUSTO ACEBEDO GONZÁLEZ  

  
Del 8 al 25 d’agost ..................................................... 13 dies hàbils 
Del 4 al 7 de desembre .............................................. 3 dies hàbils 
La resta de dies a convenir .......................................... 6 dies hàbils 
 

Total: 22 dies hàbils 
  

FRANCISCO MARTÍNEZ PASCUAL  
  
Del 31 de juliol al 4 d’agost ......................................... 5 dies hàbils 
Del  28 d’agost al 8 de setembre ................................. 10 dies hàbils 
Del 27 de desembre al 5 de gener de 2018 ................... 7 dies hàbils 
 

Total: 22 dies hàbils 

  
JOAN ARAGONÈS  BASART  
  
De l’u al 8 de setembre ............................................... 6 dies hàbils 
Del 2 al 20 de novembre ............................................. 12 dies hàbils 
La resta de dies a convenir .......................................... 4 dies hàbils 
 

Total: 22 dies hàbils 
  
RAMON ROIG ARABIA  
  
Del 3 al 7 de juliol ..................................................... 5 dies hàbils 
Del 24 de juliol al 14 d’agost ....................................... 15 dies hàbils 
La resta de dies a convenir .......................................... 2 dies hàbils 

 
Total: 22 dies hàbils 

 
JOSEP ROVIRA GALDEANO  
  
Del 21 al 31 d’agost .................................................. 9 dies hàbils 
Del 27 desembre al 15 de gener de 2018 ..................... 13 dies hàbils 

 
Total: 22 dies hàbils 

  
JORDI FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
  
Del 21 d’agost  al 8 de setembre ................................. 15 dies hàbils 
 

Total: 15 dies hàbils” 
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B) Aprovació de  la despesa dels actes de Carnaval  2017  a l’Associació 
Club Riells i Viabrea 
 

Dins els actes de Carnaval 2017 de Riells i Viabrea l'Associació Club Riells i Viabrea 
va portar a terme la botifarrada per tots els participants d’aquest acte.  
 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 1.288,13 euros a l’Associació Club Riells i 
Viabrea amb CIF G17780990 en motiu de la botifarrada dins els actes de Carnaval 
2017. 
 

SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 338 226 0905 de 
l’exercici 2017. 
 
TERCER.- FER EFECTIU el pagament de 1.288,13 euros a l’Associació Club Riells i 
Viabrea amb CIF G17780990 mitjançant transferència bancària. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 

Comptabilitat.” 
 
 
C) Aprovació de la despesa  dels actes de La Festa del Bolet 2016 a 
l’Associació Club Riells i Viabrea 
 
Dins els actes de La Festa del Bolet 2016 de Riells i Viabrea l'Associació Club Riells i 

Viabrea va portar a terme la preparació i desenvolupament de la Festa del Bolet el 
passat mes d’octubre de 2016.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 906,24 euros a l’Associació Club Riells i 

Viabrea amb CIF G17780990 en motiu de la col·laboració i preparació de la Festa 
del Bolet 2016. 
 
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 338 226 0904 de 
l’exercici 2017. 
 
TERCER.- FER EFECTIU el pagament de 906,24 euros a l’Associació Club Riells i 
Viabrea amb CIF G17780990 mitjançant transferència bancària. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 
 
 

SISÈ PUNT.-  

ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 
MUNICIPALS I HABITATGE 
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A) Sol·licitud de subvenció a  DIPSALUT, per al finançament de les 
despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local, durant 
l’exercici 2016  

 
Vist l’edicte d’aprovació  de les bases específiques reguladores i convocatòria de 
subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les 

despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local, de l’Organisme 
Autònom  de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, publicat al BOP de 
Girona nº 44 de data 03/03/2017 i nº 62 de data 29/03/2017, respectivament. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, DIPSALUT, una subvenció per a les despeses derivades del funcionament 
ordinari del consultori local (consum elèctric), durant l’exercici 2016.   
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona, DIPSALUT, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes 
oportuns.” 
 
 
B) Sol·licitud a  DIPSALUT de subministrament de senyalització pels DEA 
fixos del programa “Girona, territori cardioprotegit”  

 
Atès l’oferiment de l’Organisme Autònom  de Salut Pública de la Diputació de 
Girona, DIPSALUT, mitjançant escrit de data 03/03/2017, de senyalització pels 
desfibril·ladors fixos del nostre municipi.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, DIPSALUT, el subministrament de senyalització pels DEA fixos emplaçats 
a: 

- Pavelló poliesportiu 
- Casa Nova de Can Plana 
- Plaça del mercat  

 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona, DIPSALUT, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes 
oportuns.” 
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C) Aprovació del conveni per a l’ús eventual del camp de futbol de Riells i 

Viabrea, entre l’ajuntament de Riells i Viabrea, l’ajuntament de Sant Celoni 

i el Club Esportiu la Batllòria, la temporada esportiva 2016-2017 

En data 28 de desembre de 2016 es va aprovar per Junta de Govern Local el 
conveni per a l’ús  del Camp de Futbol de Riells i Viabrea, entre l’Ajuntament de 
Riells i Viabrea, l’Ajuntament de Sant Celoni i el Club Esportiu La Batllòria. 
 
En data 22/02/2017, la mateixa Junta de Govern va aprovar una modificació parcial 
del citat conveni. 
 
En data 11/04/2017, l’Ajuntament de Sant Celoni ha fet arribar a aquest 
Ajuntament una darrera versió del conveni per a l’ús  del Camp de Futbol de Riells i 

Viabrea, entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea, l’Ajuntament de Sant Celoni i el Club 
Esportiu La Batllòria, que ha esta aprovat per la Junta de Govern Local de Sant 
Celoni. 
 
Revisat el contingut d’aquesta darrera versió del conveni, quin contingut és el 
següent: 
 
“CONVENI PER A L’ÚS EVENTUAL DEL CAMP DE FUTBOL DE RIELLS I 
VIABREA, ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI I EL CLUB ESPORTIU LA BATLLÒRIA, LA TEMPORADA 
ESPORTIVA 2016-2017 
 
Sant Celoni,   d’abril de 2017 
 

REUNITS 
El Sr. Francesc Deulofeu i Fontanillas, Alcalde-President de l’ajuntament de Sant 
Celoni, assistit pel secretari de la Corporació, Sergi Ribas Beltrán. 
 
El Sr. Josep maria Bagot i Belfort, Alcalde-President de l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, assistit per la secretària de la Corporació, Montserrat Bertran i Roca. 
 
El Sr. Josep Mercader i Pesaferré, amb DNI 77.529.596T, president del Club 
Esportiu la Batllòria. 
 
Tots ells es reconeixen plena capacitat per a intervenir en aquest acte i  
 

MANIFESTEN 
 

1.- Que el Camp municipal de futbol de la Batllòria es remodelarà per tal de 
modernitzar la instal·lació, incorporant entre d’altres aspectes, l’habilitació de 
paviment de gespa sintètica. L’Ajuntament de Sant Celoni disposarà en breu del 
projecte d’adequació i s’iniciarà tot seguit la licitació per a l’execució de la 
intervenció, que tindrà lloc durant la temporada esportiva 2016-2017. Aquesta 
circumstància impedirà l’ús de l’equipament. 
 
2.- Darrerament l’ajuntament de Riells i Viabrea ha inaugurat un nou camp 
municipal de futbol dotat d’herba sintètica, i es planteja l’establiment del present 
conveni per permetre l’ús d’aquest per part d’esportistes batlloriencs i celonins, tot 
facilitant que es puguin dur a terme entrenaments i competicions, comptant la 
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continuïtat i gaudint de les prestacions, ja habituals en la majoria de camps de 
Catalunya. 
 
3.- Que ambdós ajuntaments ja varen mantenir un conveni de característiques 
similars, durant tres temporades, en sentit de cessió invers, atès que en aquelles 
circumstàncies era Riells i Viabrea qui necessitava poder usar el Camp de futbol la 

Batllòria, atès que aleshores no comptava amb cap instal·lació per a la pràctica del 
futbol. La col·laboració va estar reeixida i satisfactòria, 

En base a aquests antecedents, ambdues parts, 

PACTEN 

Primer.- l’Ajuntament de Riells i Viabrea autoritza l’ús del camp municipal de futbol 

del municipi a l’Ajuntament de Sant Celoni per a la pràctica esportiva de l’entitat 
usuària habitual del Camp de futbol municipal la Batllòria, el qual està sent objecte 
d’una remodelació. En el moment de la signatura del present conveni, l’única 
entitat que aplega aquesta condició d’usuària habitual, és el Club Esportiu la 
Batllòria. 

Segon.- L’horari i calendari d’utilització de la instal·lació esportiva per part de les 
entitats serà acordat per tots dos ajuntaments, sense perjudici que les afectades 
també hi participin per a una millor coordinació. Quan es tracti d’entitats que 
participin en competicions oficials, com el Club Esportiu la Batllòria, abastarà tant 
els entrenaments com les competicions, segons quadrant indicat en l’annex 2 del 
present conveni. 

Tercer.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús sense cap càrrec en concepte 

de lloguer/cessió. Tanmateix, l’Ajuntament de Sant Celoni atendrà les despeses, 
corresponents a: 

1. Participació en el sosteniment dels subministraments d’energia elèctrica i 
aigua, amb estimació de cost derivat de la utilització per part de les entitats 
de Sant Celoni que en facin ús. 
 

2. Participació en els sosteniment de la consergeria i la neteja de la instal·lació, 
amb estimació de cost derivat de la utilització per part de les entitats de 
Sant Celoni que en facin ús. 
 
 

3. Participació en el manteniment, per la part que correspongui, per l’ús que en 
faci el Club Esportiu la Batllòria com a entitat usuària habitual del Camp 

municipal de futbol la Batllòria. 

Quart.- El pagament de les despeses compromeses el farà l’Ajuntament de Sant 
Celoni mitjançant ingrés a l’ajuntament de Riells i Viabrea, que prèviament 
presentarà document de liquidació associat. El càlcul estimatiu de les esmentades 
participacions es farà d’acord amb l’estudi econòmic que s’incorpora (annex), el 
càlcul del qual estimatiu puja a 18.018,47€, que s’hauran de liquidar con segueix: 

- Import corresponent a l’any 2016 (mesos d’octubre, novembre i desembre) 
que ascendeix a la quantitat de 6.199,99 €: en el moment de la signatura 
del present conveni. 
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- Import corresponent a l’any 2017: 

*1er trimestre: 6.238,87 €: abans del dia 20 de març 

*2n trimestre: 5.579,61 €: abans del dia 20 de juny 

Sense perjudici de les liquidacions definitives que es practiquin un cop acabada la 
temporada esportiva el 30 de juny de 2017. 

Cinquè.- Aquest conveni tindrà vigència, amb efectes retroactius, des de l’1 
d’octubre de 2016 fins el 30 de juny de 2017. Es podrà prorrogar si les condicions 
acordades no varien, fins que la remodelació del Camp de Futbol de la Batllòria 
s’hagi completat i es pugui utilitzar aquesta instal·lació. Tot això, atès el contingut 
de l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, per quant, excepcionalment, podrà atorgar-
se eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en substitució d’actes anul·lats, així 
com quan es produeixin efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits 
de fet necessaris existissin ja en la data a que es retrotraigui l’eficàcia de l’acte i 
aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones. 

Sisè.- El Club Esportiu la Batllòria es compromet a fer ús del Camp de futbol de 
Riells i Viabrea, en el marc del present conveni, observant la plena condícia de la 
instal·lació i assumint les despeses de reparació derivades de pràctiques incorrectes 
o inadequades de les persones que formen part de l’entitat. 

Setè.- Per a qualsevol dubte que es plantegi sobre la interpretació del present 
conveni, totes dues parts es comprometen a posar-ho en comú per tal de resoldre’l. 
En tot cas, el present conveni té el caràcter de conveni administratiu de 

col·laboració entre tots dos ajuntaments i li és d’aplicació la normativa 
administrativa de règim local que sigui escaient (Llei de Procediment Administratiu, 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, i resta de normativa anàloga). 

Llegit aquest document per ambdues parts, el trobem conforme i el signem en el 
lloc i data al començament esmentats. 

 

 

 

 



 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat 

 

ANNEX 1(1/4) 

RÈGIM ECONÒMIC DEL CONVENI 

 

Determinació de la participació en el sosteniment dels subministraments d’energia elèctrica i gas: s’ha pres com a base de càlcul una estimació 

de consum per hora, el terme d’energia i la tarifa de cada subministrament. 

  Consum  terme Energia 

€/kWh 
€/hora   

ELECTRICITAT  Vestuaris temporada hivern 12 0,121359 1,46 Tarifa 3,02 consum 

en P2 

 Vestuaris temporada estiu 3 0,121359 0,36 Tarifa 3,02 consum 

en P3 

 Focus Camp de futbol (hora 

nocturna) 
24 0,121359 2,91 Tarifa 3,02 consum 

en P4 

GAS Consum de gas per hora de 

funcionament de l’equipament 
    1,66 Tarifa gas propà 

 

Determinació del cost de l’aigua: es proposa atendre el 50% del cost del període per part de cada Ajuntament. 

Determinació del cost del manteniment anual de la gespa: es proposa atendre el 50% del cost del període per part de cada Ajuntament. 

Determinació del cost de la consergeria: s’estipula un valor de 15,00 €/hora, d’obertura per a ús de la instal·lació. 

Determinació del cost del servei de neteja : s’estipula un valor de 18,00 €/hora de neteja, i 3 hores per sessió. 

Determinació cost petites despeses: valor mínim alçat 
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ANNEX 1 (2/4) 1r trimestre 

Estimació del cost trimestral en base a les hores d’ús previstes: 

Hores entrenaments setmanal 10 (=  de dimarts a divendres ) 

   
Hores de partits cap de setmana 6 

    
Setmanes ús camp de futbol 12 

    HIVERN h/setm setm mesos Total hores €/h 
  

Entren 10 4 3 120 1,46             175,20 €  

Partits 6 4 3 72 1,46             105,12 €  

Nocturn 10 4 3 120 2,91 No computen al global ús           349,20 €  

ESTIU h/setm setm mesos Total hores €/h 
  

Entren 10 4 3 120 0,36               43,20 €  

Partits 6 4 3 72 0,36               25,92 €  

   
Hores global d'ús  384   

  

        

  
COST ENLLUMENAT             698,64 €  

  
COST AIGUA CALENTA / CLIMA             318,72 €  

  

COST D'AIGUA (50%)             244,57 €  

  
TOTAL COST SUBMINISTRAMENTS        1.261,93 €  

     

  
COST MANTENIMENT GESPA ANUAL (50% de 2.800€ * 3 mesos) 

 
          466,67 €  

  
BIDELL  - 50% total hores                                            168 15        2.520,00 €  

  
COST NETEJA VESTIDORS PARTITS (3 hores/dia) 36 15           540,00 €  

  
COST NETEJA VESTIDORS ENTREN.  (1/3 part del 50% Pressupost  8.062,35€ )        1.343,73 €  

  
PETIT CONSUMIBLES 

 
            67,67 €  

  
TOTAL COST MANTENIMENT        4.938,06 €  

  
TOTAL CESSIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL 1r trimestre TEMPORADA 2016-17        6.199,99 €  
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ANNEX 1 (3/4) 2n trimestre 
Estimació del cost trimestral en base a les hores d’ús previstes: 

 
Hores entrenament setmanal 10 (= de 
dimarts a divendres) 

 
Horaris de partits cap de setmana 6 

 
 

 
 

   
Setmanes ús camp de futbol  12 

    
HIVERN h/setm setm mesos Total hores €/h 

  
Entren 10 4 3 120 1,46             175,20 €  

Partits 6 4 3 72 1,46             105,12 €  

Noctun 10 4 3 120 2,91 No computen           349,20 €  

ESTIU h/setm setm mesos Total hores €/h 
  

Entren 10 4 0 0 0,36                      -   €  

Partits 6 4 0 0 0,36                      -   €  

   

Hores d'ús la Batllòria 192   

  

        

  
COST ENLLUMENAT             629,52 €  

  

COST AIGUA CALENTA / CLIMA             318,72 €  

  
COST D'AIGUA (50%)             244,57 €  

  
TOTAL COST SUBMINISTRAMENTS        1.192,81 €  

  

COST MANTENIMENT GESPA ANUAL (50% de 2800€ * 3 mesos) 

 

          466,67 €  

  
BIDELL  - 50% total hores                                            168 15        2.520,00 €  

  

COST NETEJA VESTIDORS PARTITS (3 hores/dia) 36 18           648,00 €  

  
COST NETEJA VESTIDORS ENTREN.  (1/3 part del 50% Pressupost  8.062,35€ )        1.343,73 €  

  
PETIT CONSUMIBLES             67,67 €  

 

  

TOTAL COST MANTENIMENT        5.046,06 €  

  

TOTAL CESSIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL 2n trimestre TEMPORADA 2016-17        6.238,87 
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ANNEX 1 (4/4) 3r trimestre 
Estimació del cost trimestral en base a les hores d’ús previstes: 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hores entrenaments setmanal 10 (=  de dimarts a divendres ) 

   Hores de partits per cap de  
setmana 6 

    
Setmanes ús camp de futbol 12 

    
HIVERN h/setm setm mesos Total hores €/h 

  
Entren 10 4 0 0 1,46                      -   €  

Partits 6 4 0 0 1,46                      -   €  

Noctun 10 4 0 0 2,91 No computen                    -   €  

ESTIU h/setm setm mesos Total hores €/h 
  

Entren 10 4 3 120 0,36               43,20 €  

Partits 6 4 3 72 0,36               25,92 €  

   

Hores d'ús la 
Batllòria 192   

  

  
COST ENLLUMENAT               69,12 €  

  
COST AIGUA CALENTA / CLIMA             287,53 €  

  
COST D'AIGUA (50%)             244,57 €  

  
TOTAL COST SUBMINISTRAMENTS           601,22 €  

  
COST MANTENIMENT GESPA ANUAL (50% de 2800€ * 3 mesos) 

 
          466,67 €  

  
BIDELL  - 50% total hores                                            168 15        2.520,00 €  

  
COST NETEJA VESTIDORS PARTITS (3 hores/dia) 36 18           648,00 €  

  
COST NETEJA VESTIDORS ENTREN.  (1/3 part del 50% Pressupost  8.062,35€ )        1.343,73 €  

  
PETIT CONSUMIBLES 

  

  
TOTAL COST MANTENIMENT        4.978,39 €  

  
TOTAL CESSIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL 3r trimestre TEMPORADA 2016-17        5.579,61 €  
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ANNEX 2 

       

HORARI D'ÚS DEL CAMP DE FUTBOL DE RIELLS I VIABREA                                      TEMPORADA 2016 - 2017 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE  DIUMENGE 

M
A

T
Í 

  

  

      12 A 13:30 12 A 13:30 

T
A

R
D

A
 

  20 A 21:30 17 A 21:30 20 A 21:30 17 A 21:30 16:30 A 18:30 16:30 A 20:30 

               * De dimarts a divendres la instal·lació es tancarà a les 22h.” 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE els acords de Junta de data 28/12/2016 i 
22/02/2017, en relació al conveni de referència. 

SEGON.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea, l’Ajuntament 
de Sant Celoni i el Club Esportiu La Batllòria relatiu a l’ús del camp de futbol de Riells 
i Viabrea. 

TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.” 

 
 

SETÈ PUNT.-   

ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 
SERVEI D’ESCOMBRARIES 
 

 
A) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, en el marc del 
programa “Del pla a l’acció” – exercici 2017. Línia 3  

 
Relació de fets 
 
Atès que la Diputació de Girona ha obert la convocatòria de les subvencions de la 
campanya “Del pla a l’acció”, any 2017, per executar accions per a la millora de 
l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin 
estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES). 
 

Atesa la memòria valorada per a “Instal·lació d’una nova fusteria exterior a l’edifici 
consistorial. Fase 2” redactada per l’arquitecte municipal, Sr. Armand García 
Bartolomé, amb un pressupost total de 10.238,69 euros, IVA inclòs.  
  
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

                   “PRIMER.-  CONCÒRRER a la subvenció de la Diputació de Girona campanya 
“Del pla a l’acció”, corresponent a l’exercici 2017, per a la  següent línia: 

 
- Línia 3: “Instal·lació d’una nova fusteria exterior a l’edifici consistorial. Fase 2” 

                
               SEGON.- APROVAR el compromís d’aquest ajuntament de finançar la part del 

pressupost de les actuacions que la subvenció no cobreixi.  

 
TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
QUART.- TRASLLADAR  aquest acord la Diputació de Girona i al servei de 
comptabilitat municipal als efectes oportuns.” 
 
 
B) Aprovació del conveni entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i 
l’Agrupació  de Defensa Forestal de Riells i Viabrea 
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Vist el projecte del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i 
l’Agrupació  de Defensa Forestal de Riells i Viabrea, quina transcripció literal és la 

següent: 
 
“Conveni entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i l’Agrupació  de Defensa 
Forestal de Riells i Viabrea  
 
A Riells i Viabrea, el  ................... 
 
Tràmit: Conveni de col·laboració 
Expedient: Agrupació de Defensa Forestal  

 
INTERVENEN 

 
Josep M. Bagot i Belfort, amb DNI 43.671.272 E, Alcalde de l’Ajuntament de 
Riells i Viabrea, que actua en exercici del seu càrrec, en el seu nom i representació, 

assistit per la Secretaria  de l’Ajuntament, Montserrat Bertran i Roca, qui en donarà 
fe. 
 
Francesc Clapés i Massó, amb DNI 77.527.919-W, en representació de 
l’Agrupació de Defensa Forestal de Riells i Viabrea, domiciliat a Masia Cal Batlle de 
Riells i Viabrea  
 

M A N I F E S T E N 
 

Primer.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea, amb l’objectiu d’evitar al màxim el risc 
d’incendis forestals a tot el terme municipal, té especial interès en la conscienciació 
de la població i visitants. En aquest sentit considera convenient la col·laboració de 
l’Agrupació de Defensa Forestal amb un seguit d’accions com ara campanyes de 
sensibilització, xerrades, presència en actes destacats tals com la Festa Major, Sant 

Joan, la Diada de l’ Onze de setembre,.... 
 
Per la seva part, l’Agrupació de Defensa Forestal ha manifestat la seva voluntat i 
predisposició en aquesta col·laboració.  
 
Segon.- Aquesta col·laboració pot fer-se mitjançant conveni, el qual té naturalesa 
administrativa, sotmès a allò que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim 
jurídic del sector públic i, en concret a allò que s’estableix als articles 47 a 53.  
 
També formen part del cos legislatiu que empara el present conveni, el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En concret, la Llei 38/2003, a través del seu article 2 diu que s'entén per 
subvenció, qualsevol disposició dinerària realitzada a favor de persones públiques o 
privades, sense contraprestació directa dels beneficiaris, subjecte al compliment 
d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, 
l'adopció d'un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència 

d'una situació, i el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que 
s'hagin establert, i que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui 
per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública, o interès social, o de 
promoció d'una finalitat pública. 
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A l’article 16, estableix que s'ha de formalitzar un conveni de col·laboració 
entre l'òrgan administratiu concedent i l'entitat col·laboradora en què s'han de 

regular les condicions i les obligacions assumides per aquesta, i que el conveni de 
col·laboració no pot tenir un termini de vigència superior a quatre anys, per bé que 
s'hi pot preveure la modificació i la pròrroga de comú acord de les parts abans de 
l'acabament d'aquell, sense que la durada total de les pròrrogues pugui ser superior 
a la vigència del període inicial i sense que en conjunt la durada total del conveni de 
col·laboració pugui passar de sis anys. 
  
Tercer.-  El conveni que s’estableix, és un document administratiu, que té caràcter 
voluntari i s'estipula en termes de manifestació de voluntats entre ambdós 
intervinents, als sols efectes de deixar constància documental de la subvenció 
esmentada.   
 
Quart.-  El conveni s'estableix per 1 any. I pel que fa a les pròrrogues, en 
qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del 

conveni en poden acordar la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals o la seva extinció. Aquest acord ho serà de forma expressa. 
 
Cinquè.-  Extinció. El present conveni s'extingirà per l’acabament de les causes de 
necessitat que l’han originat o bé per l'aparició de dificultats ja siguin materials, 
econòmiques o funcionals que posin en risc l'assoliment de l'objectiu del present 
conveni o, simplement pel venciment de la seva vigència. 
 
A la vista de les dades i fets que s’exposen, els actuants estableixen el següent 
 

P A C T E 
 

PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea, amb l’objectiu de conscienciar a la 
població i visitants en la necessitat d’evitar al màxim el risc d’incendis forestals a 

tot el terme municipal, formalitza el present conveni amb l’Agrupació de Defensa 
Forestal, representada pel Sr. Francesc Clapés i Massó per tal que aquesta 
Agrupació col·labori amb un seguit d’accions com ara campanyes de sensibilització, 
xerrades, presència en actes destacats tals com la Festa Major, Sant Joan, la Diada 
de l’ Onze de setembre,.... 
 
SEGON.- L’article 17 de la Llei 38/2003, fa referència explícita a que les bases 

reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'han d'aprovar en el 
marc de les bases d'execució del pressupost. L’Ajuntament s’obliga a aportar 
una subvenció per l’exercici 2017 de 3.000,-€. 
 
TERCER.- La durada del present conveni s'estableix per anualitats. En 
conseqüència, el període de vigència del present conveni serà a tots els efectes per 
aquest any 2017. En cas de pròrroga, aquesta s’haurà d’acordar expressament.   

 
QUART.- El present conveni s'extingirà per l’acabament de les causes que l’han 
originat o bé per l'aparició de dificultats ja siguin materials, econòmiques o, 
funcionals  que posin en risc l'assoliment de l'objectiu del present conveni, o per la 
finalització del mateix. 
 
CINQUÈ.- L’ajuntament, en compliment d’allò que determina la normativa 

d’aplicació, podrà fiscalitzar i examinar, si s'escau, els llibres i els registres 
comptables específics per garantir l'adequada justificació de la subvenció. Així 
mateix, també podrà requerir a l'entitat col·laboradora, si s'escau, la justificació del 
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació  
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dels fons percebuts. 
 

SISÈ.-  Per a tot allò que afecti a qualsevol litigi que pugui sorgir per 
incompliments i/o discrepàncies d’alguna de, o entre, les dues parts, s’aplicarà allò 
que estableix la normativa vigent i, en concret, el conjunt de disposicions que 
emanen de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic 
del sector públic, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Riells i 

Viabrea i l’Agrupació  de Defensa Forestal de Riells i Viabrea  transcrit anteriorment.  
 
SEGON.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a l’Agrupació  de Defensa Forestal de Riells i 
Viabrea  i a l’àrea de comptabilitat municipal pel seu coneixement i efectes 
oportuns.” 
 
 

VUITÈ PUNT.-   
PRECS I PREGUNTES 
 

 

No hi ha precs ni preguntes. 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20.30 hores, 
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-
la el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària-Interventora, qui en dono fe, 
 
    L’alcalde                                          La Secretària-Interventora  
 
 
 
 
Josep Maria Bagot i Belfort                                 Montserrat Bertran i Roca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


