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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  003/2018 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  14 de febrer de 2018 
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 
Sra. Adriana Puig i Durbau  
Sr. Felipe Juan González i Martín 
 
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, Cultura, Comunicació i 

Mobilitat  
4. Hisenda, Serveis Socials, Participació Ciutadana, Règim Intern i Joventut    
5. Festes, Promoció Econòmica i Serveis (excepte Servei d’Aigua i 

d’Escombraries) 
6. Sanitat, TIC, Esports, Manteniment d’edificis municipals i Habitatge  
7. Medi Ambient, Gent Gran, Turisme 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 24-01-2018. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 
 
 
No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions 
realitzades. 
 
 
TERCER PUNT.-  
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 
 
 
Aprovació del conveni entre la mercantil NOSOLOMEDIA SL i l’ajuntament 
de Riells i Viabrea, relatiu a la promoció del municipi, exercici 2018 

Vist el projecte del conveni entre la mercantil NOSOLOMEDIA SL i l’ajuntament de 

Riells i Viabrea, relatiu a la promoció del municipi, exercici 2018, quina transcripció 

literal és la següent: 

“CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA I NOSOLOMEDIA, SL. 
 
Riells i Viabrea,  febrer de 2018 
  

PARTS 
 
D’una part, el senyor Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde de l’ AJUNTAMENT DE 
RIELLS I VIABREA, en nom i representació de l’entitat local que presideix, 
trobant‐se expressament facultat per aquest acte.  
 
I, d’altra part, el senyor David Molero i Sabaté amb DNI 77.911.590-X actuant amb 
plens poders de signatura en qualitat de soci, en representació de la mercantil 
NOSOLOMEDIA, SL, amb NIF B-55254619, i seu social al carrer Ricard Casademont, 
34, amb codi postal 17240 de Llagostera, província de Girona.  
 
A l’efecte d’aquest contracte, l’expressió “les parts” designa conjuntament 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea i la Societat mercantil NOSOLOMEDIA, SL. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per a signar 
aquest contracte i manifesten, així mateix, la vigència dels poders en virtut dels 
quals actuen. 
 

CLÀUSULES 
 
1. Objecte 
L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis que a continuació 
s’especifiquen: 

 
-Prestar el servei de comunicació audiovisual amb una cobertura informativa de 2 
peces/notícies de vídeo al mes de 3 minuts aproximadament seguint criteris de 
comunicació pública rigorosa, veraç i basada estrictament en criteris periodístics 
que permetin projectar la realitat municipal de Riells i Viabrea des de la objectivitat 
i neutralitat estricta. 
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- Publicació al lloc web d’Internet de l’empresa de serveis els continguts realitzats. 
 
- Difusió a les xarxes socials de l’empresa de serveis dels continguts realitzats. 
 
- Gravació, edició i muntatge de les imatges d’1 espot publicitari de 20 segons (veu 
exclosa). 

 
2. Preu i forma de pagament. 
El preu total convingut per a la realització del servei objecte  del contracte és de 
2.750 euros, al qual se li haurà d’afegir el 21% d’IVA corresponent i que és d’un 
import de 577,50 euros, cosa per la que l’import total serà de 3.327,50 euros.  
 
Aquest import inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels serveis 
corresponents durant el termini d’execució previst així com també els costos, riscos 
i beneficis. 

 
L’import s’abonarà en 11 factures corresponents als 11 mesos de servei de febrer a 
desembre. Si l’Ajuntament no detecta cap incidència en el desenvolupament del 
contracte, ha de procedir a abonar el preu mitjançant una transferència bancària en 
el termini de  30 dies posteriors a cada factura. 
 
3. Durada 
La vigència d’aquest conveni s’estén de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 
2018. 
 
4. Resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni la seva denúncia interrompent la 
pròrroga, la voluntat de les parts, i l’incompliment total o parcial dels pactes 
subscrits.” 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre la mercantil NOSOLOMEDIA SL i 
l’ajuntament de Riells i Viabrea, relatiu a la promoció del municipi, exercici 2018, 
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 la mercantil NOSOLOMEDIA SL i al servei 
de comptabilitat municipal, als 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 45.898,98,-€. 
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B) Rendició de comptes de caixa corporació 
 
Vista la necessitat i conveniència de procedir l’aprovació de les despeses que 
s’annexen a la relació detallada que corresponent a despeses efectuades per caixa 
corporació en efectiu durant el 4art. trimestre de 2017. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició i obligació de les despeses 
relacionades a l’annex relació comptable O/2017/75 per un import total brut de 
1.153,54 € (Import líquid: 776,92 €) amb aplicació al pressupost del 2017. 
 
SEGON.- APROVAR la rendició de comptes dels pagaments efectuats.” 
 
 

C) Sol·licitud reconeixement de trienni a la Sra. Sílvia Justícia Arrébola 
 
El dia 06-02-18, la treballadora Sra. Sílvia Justícia Arrébola, va fer 12 anys de 
serveis efectius a l’ajuntament. 
 
Atès l’expedient personal del sol·licitant, on consta com a data d’alta com a 
personal de l’ajuntament, el dia  06-02-2006.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Sílvia Justícia Arrebola, el 4rt. trienni de 
serveis efectius a l’Ajuntament, amb efectes des del dia 01-03-2018, 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.” 
 
 
D) Justificació despeses Cavalcada de Reis 2018 
 
Amb motiu dels preparatius i despeses que l’àrea de festes contemplava per a 
celebrar la CAVALCADA DE REIS 2018, en data 29 de novembre de 2017 per decret 
d’alcaldia es va constituir un pagament a justificar per import de 900,00 € per a les 
despeses derivades de la cavalcada. 
 
Vist que en data 29 de gener de 2018 es presenten factures de la despesa objecte 
del pagament a justificar CAVALCADA DE REIS 2018 per import de 1.095,59 €, a 
càrrec de la partida pressupostària 338.226903 REIS del pressupost vigent.   
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu de la despesa efectuada per atendre 
les despeses originades de la CAVALCADA DE REIS 2018, per un import total de  
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1.095,59 €, a càrrec de la partida pressupostària 338.226903 REIS del pressupost 
vigent.   
 
SEGON.- ORDENAR el pagament de la diferència per import de 195,59 € a favor 
de l’Associació Club Creatiu Jove Riells i Viabrea, amb CIF G17780990.” 
 
 
CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 
 
 
No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions 
realitzades. 
 

 
SISÈ PUNT.-  
ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 
MUNICIPALS I HABITATGE 
 
 
A) Sol·licitud de subvenció a  DIPSALUT, per al finançament de les 
despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local, durant 
l’exercici 2017  
 
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 20 de data 29/01/2018, 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 2017.   
 
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 de subvenció a  DIPSALUT, per a la realització d’activitats de 
promoció de la salut, exercici 2018 

 
Vist l’Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores i la convocatòria 
2018 de subvencions del programa Pm07 de suport econòmic per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut, de l’Organisme Autònom  de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, DIPSALUT, publicats al BOP de Girona nº 53 de data  
16/03/2017 i nº 20 de data 29/01/2018. 
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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 la realització de l’activitat “Tallers de 
memòria”, exercici 2018.  
 
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 
la subvenció. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
QUART.- 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.” 
 
 
C) Pròrroga del contracte de serveis de neteja de diverses dependències 
municipals a l’empresa SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21/12/2015, va adjudicar el contracte de 
serveis de neteja de diverses dependències municipals a l’empresa SERVICIOS 
INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A.U., pel termini de 2 anys, comptats des de l’inici del 
servei, i sense que la durada de la seva vigència, inclosa la pròrroga, pugui excedir 
de 4 anys. 
 
Finalitzat el termini pel qual es va acordar aquest servei, i en concordança amb el 
que disposa l’article 6 del plec de clàusules administratives que regeixen el 
contracte i l’article 303.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que disposa es podrà preveure 
la pròrroga del contracte sempre que la durada total del contracte, inclosa les 
pròrrogues, no excedeixin el sis anys i que les pròrrogues no superin, aïllada o 
conjuntament, el termini fixat originàriament. 
 
Atès que hi ha partida consignada al pressupost vigent municipal. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte de serveis de neteja de diverses 
dependències municipals a l’empresa SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, 
S.A.U., pel termini de dos anys amb efectes a partir del 1/02/2018. 
 
SEGON.- IMPUTAR  la despesa  a la partida  corresponent del pressupost vigent 
municipal. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per 
formalitzar el present acord. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de 
Comptabilitat.” 
 
 
 



 

 

Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 
ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat 

SETÈ PUNT.-   
ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 
SERVEI D’ESCOMBRARIES 
 
 
Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de  Riells 
i Viabrea relatiu a les tasques d’informació en el Parc Natural del 
Montseny, durant l’exercici 2018  
 
Vist el text del conveni entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de  Riells i 
Viabrea relatiu a les tasques d’informació en el Parc Natural del Montseny, durant 
l’exercici 2018, quina transcripció literal és la següent: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I 
VIABREA RELATIU A LES TASQUES D'INFORMACIÓ EN EL PARC NATURAL 
DEL MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 2018. Exp.2018/1388. CN/2552 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i  
Fulcarà, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data ... 
 
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’Il·lm. Josep Maria Bagot i Belfort, assistit per la Sra. Montserrat Bertran 
Roca, secretària de l’ajuntament. 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 

 
La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la gestió del Parc 
Natural del Montseny en el territori de la demarcació de Girona, d’acord amb el Pla 
Especial del Parc del Montseny. 
 
L’ajuntament de Riells i Viabrea forma part del Consell Coordinador del Parc del 
Montseny, el qual és l’òrgan rector del Parc. 
 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny, i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus 
objectius prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport 
als visitants de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i 
Girona promouen, des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa 
anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc. 
 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018 contempla, pel que fa 
al sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, 
Riells i Viabrea i Viladrau. 
 
El present conveni regularà la col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Riells i Viabrea per al Pla d’informació del Parc Natural del 
Montseny per al 2018. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 

PACTES 
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PRIMER.- La Diputació de Girona donarà suport econòmic a l'ajuntament de Riells i 
Viabrea per cooperar en les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, 
durant l'exercici de 2018, tot aportant fins a la quantitat de SIS MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.946,25 €), que corresponen 
a un màxim del 100% de les despeses que es generin en aplicació del present 
conveni. Aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions o ajuts. 
 
SEGON.- La Diputació de Girona farà efectiva l'esmentada quantitat en favor de 
l'ajuntament, prèvia justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al 
pressupost d'enguany. Es consideraran despeses subvencionables, les que hagin 
estat meritades dins del termini de justificació, encara que no hagin estat 
efectivament pagades. 
 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu 
simplificat de les despeses. La Diputació es reserva la facultat de verificar la 
correcta aplicació dels fons de la subvenció. 
 
Per tal de facilitar les tasques objecte del present conveni i prèvia petició expressa 
de l'ajuntament, la Diputació podrà abonar, en qualitat de bestreta, el 50% de la 
quantitat indicada en la clàusula primera. 
 
TERCER.- L'ajuntament destinarà la quantitat esmentada en la clàusula primera, a 
la contractació laboral del personal de la seva elecció, que conegui bé el territori del 
seu terme municipal, amb les següents determinacions: 
 
Pla d'Informació 
 
Una o dues persones que realitzaran tasques d'informació del Parc Natural amb les 
característiques, dates, horari i zones de treball que figuren en l’Annex 1 d’aquest 
conveni i es detallen a continuació: 
 
Dates: Del 10 de març al 16 de desembre (91 dies); caps de 

setmana i festius.  
 
Horari:  De les 9:00 a les 14:00 hores (5 hores/dia). 
 
Punt d'informació: Caseta d’informació pròxima a l’Ermita de Sant Martí de 

Riells. 
 
Per necessitats del servei aquest horari podrà modificar-se, mantenint un còmput 
total de cinc hores per dia de treball, i sempre sense alterar els dies fixats al 
calendari. 
 
Serà condició que cada un dels informadors contractats disposi de vehicle propi 
amb assegurança vigent per als desplaçaments al lloc de treball i recorreguts 
d’informació, si és el cas.  
 
Com a despeses de quilometratge per al total dels desplaçaments dels informadors 
es fixa la quantitat màxima de 796,25 euros, la qual serà abonada per la Diputació 
a l’ajuntament prèvia justificació. 
 
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 300,00 euros, 
que serà abonada per la Diputació a l’ajuntament prèvia justificació.  
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Com a despeses de manteniment per a calefacció i extintors del punt d’informació 
es fixa la quantitat màxima de 100,00 euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’ajuntament prèvia justificació. 
 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada en coordinació amb els 
tècnics del Parc Natural. 
 
QUART.- S’assigna a cada persona contractada, en concepte de formació, un 
import màxim equivalent de fins a 5 hores de treball. Aquesta assignació només 
s’aplicarà en la formació promoguda per les administracions gestores del Parc i que 
els informadors realitzin fora del seu horari de treball. Com a justificatiu caldrà 
presentar comprovant d’assistència a les sessions de formació. 
 
CINQUÈ.- El termini de justificació de les despeses que es generin en aplicació del 
present conveni serà el 31 de desembre de 2018. Es fa constar que en la quantitat 
expressada en la clàusula primera, hi estan compreses totes les despeses, incloses 
les de desplaçaments, vestuari, formació, la remuneració salarial, les quotes de la 
Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de 
l'ajuntament; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a 
màxima a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans 
s'ha justificat la despesa. No justificar la inversió dintre del termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà la modificació o revocació de la subvenció 
pendent, d’acord amb el que preveu l’ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
SISÈ.- Serà condició obligatòria que l’ajuntament haurà de fer constar de forma 
explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que 
realitzi del pla d'informació en el Parc Natural del Montseny. 
 
SETÈ.- Els uniformes dels informadors portaran els escuts i la informació que 
consta en l’Annex 2 d’aquest conveni. 

 
VUITÈ.- El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 31 de desembre d'enguany. 
 
NOVÈ.- Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement 
de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
DESÈ.- Els tècnics del Parc treballaran coordinadament amb els informadors i faran 
el seguiment del pla d’informació i de les incidències que puguin sorgir. En cas de 
discrepàncies en la interpretació del conveni, es convocarà una comissió paritària 
formada per dos representants de cada part, per tal de resoldre-les. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als 
articles 47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
DOTZÈ.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
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TRETZÈ.- La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans 
que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de la despesa, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. 
Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el  
títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la 
Disposició Addicional 14a del mateix cos legal. 
 
CATORZÈ.-  Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment 
dels pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la 
Llei 38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Girona.” 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de  
Riells i Viabrea relatiu a les tasques d’informació en el Parc Natural del Montseny, 
durant l’exercici 2018.  
 
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 la Diputació de Girona i al servei de 
comptabilitat municipal, als 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 20.00 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 

 
 
 
 
 


