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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  23/2016 
CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  14 de desembre de 2016 
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 Esperança Ferrer i Martínez, Secretària-Interventora accidental 
 
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 23-11-2016. 



 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

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

 
 

SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 
A) Aprovació inicial de la memòria valorada per a les obres de reparació de 
la xarxa de clavegueram dels carrers Miguel Angel i Mozart, al nucli de 
Junior Park 
 
Vista la memòria valorada per a les obres de reparació xarxa de clavegueram dels 
carrers Miguel Angel i Mozart, al nucli de Junior Park, redactat per l’arquitecte 
tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, amb un pressupost de 
29.590,87.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs. 
 
Examinat aquest, i trobat conforme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- APROVAR inicialment la memòria valorada per a les obres de 
reparació xarxa de clavegueram dels carrers Miguel Angel i Mozart, al nucli de 
Junior Park, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez 
Lajara, amb un pressupost de 29.590,87.-€, IVA, despeses generals i benefici 
industrial inclòs. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini de trenta dies, a comptar de 
l’endemà de la darrera publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al 
web municipal, per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions que 
consideri oportunes.” 
 

 
 
B) Sol.licitud de subvenció extraordinària  a la Diputació de Girona per a 
portar a terme les obres de reparació de la xarxa de clavegueram dels 
carrers Miguel Angel i Mozart, pertanyents al nucli de Junior Park 
 
Atesa la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics municipals per a portar a 
terme obres de reparació de la xarxa de clavegueram dels carrers Miguel Angel i 

Mozart, al nucli de Junior Park.  
 
Atès que l’ajuntament considera totalment justificat l’interés en la realització dels 
esmentats treballs i atès que l’import per a la seva realització suposa una forta 
despesa per al pressupost municipal vigent. 
  
A la vista del que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona – Àrea de Presidència -, una 
subvenció extraordinària  per a portar a terme les obres de reparació de la xarxa de 
clavegueram dels carrers Miguel Angel i Mozart, al nucli de Junior Park.  
 
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. 
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QUART.- TRASLLADAR  aquest acord la Diputació de Girona -Àrea de Presidència-  

i al servei de comptabilitat municipal als efectes oportuns.” 
 
 
 
C) Adjudicació del contracte d’obres de reparació i formació de capa de 
rodadura en carrers dels nuclis de Can Salvà i Boscos de la Batllòria (Fase 
2)  
 
REF EXP.: CONT30/16 
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES RUBAU 
S.A., a la vista de l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal i la Secretària 
acctal. el dia 12/12/2016, i quina valoració, en ordre decreixent és la següent: 
 

Licitadors Millora 1 Millora 2 
 

Oferta 
econòmica 

 
Execució 
C/ Brull 

Execució C/ 
Gorg Negre 

 

Construcciones Rubau 
S.A SI SI 192.063,31€ 

Agustí y Masoliver, S.A NO NO 193.000,00€ 

 
Atès allò el que disposa del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del Sector Públic. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ADJUDICAR  el contracte d’obres de reparació i formació de capa de 
rodadura en carrers dels nuclis de Can Salvà i Boscos de la Batllòria (Fase 2) a 
l’empresa CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., amb subjecció als plecs de condicions 
economicoadministratives i tècniques del que se’n desprèn el següent resum: 
 

A.- PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ: 192.063,31€; IVA exclòs 
  
B.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:  1 mes 
 
C.- MILLORES: Execució dels carrers Brull i Gorg Negre 
 
D.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs 

 
E.- TERMINI DE GARANTIA: 1 any 
 
SEGON.- REQUERIR a CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., perquè d’acord amb el que 
preveu l’article 151.2 del TRLCSP presenti la documentació requerida en el punt 
1.27 del plec de condicions aprovat i acrediti la constitució de la garantia definitiva 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte. 

 
TERCER.- ADVERTIR al licitador que, en cas de no complimentar adequadament 
el requeriment dins del termini a dalt assenyalat, l’òrgan de contractació podrà 
entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
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QUART.- APLICAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida del pressupost 
vigent.” 

 
 
 
D) Llicència municipal d’obres per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat, a la parcel·la 6 del Camí de les Aigües 
 
Vist l’expedient 220/16, instruït en nom de Víctor Jiménez González i Cristina 
Blancas Petit, amb DNI 46407301V i 41006667J respectivament, en sol·licitud de 
llicència municipal d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, a la 
parcel·la 6 del Camí de les Aigües, Ref. Cadastral 3598929DG6139N0001MB. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Armand García 
Bartolomé, en data 12/12/2016. 
 

Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 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 Víctor Jiménez González i Cristina Blancas Petit, llicència 
municipal d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, a la parcel·la 
6 del Camí de les Aigües, Ref. Cadastral 3598929DG6139N0001MB. 
 
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. 
 
TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes: 

 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                        3.857,57 € 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/110.216,20   

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:               903,77 € 
o Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/110.216,20 

 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/110.216,20                  1.102,16 € 
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                                                                         150,00 € 

                   

  IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 17/02/2016:                    6.117,24 € 

 
QUART.- 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.” 
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TERCER PUNT.-  
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 

 

 
A) Aprovació de la liquidació del curs 2015/16 i  compensació econòmica 
per al curs 2016/17 a l’Escoleta de Riells SCCL 
 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea té en concessió administrativa la gestió de la llar 
d’infants. Per raó de les circumstàncies econòmiques actuals i de la davallada de 

matriculacions, la gestió passa per moments de desequilibri econòmic-financer, que 
implica uns ajustos pel curs 2015/16 que es determinen a continuació en dos 
punts: 
 
PRIMER PUNT: Liquidació del curs 2015/16 
 
Per part dels Serveis Econòmics de la Corporació, s’ha emès informe en relació a la 
liquidació del curs 2015/16, en data 05/10/2016, del següent context: 
  
“Assumpte: Estudi econòmic elaborat pels serveis econòmics externs per 
determinació el dèficit  de la concessionària  del curs 2015-2016 de la Llar 
d’Infants Municipal l’ Escoleta de Riells. 
I.- Determinació del cost durant el curs 2015-2016: 

La determinació del  dèficit de la concessionària del  curs 2015-2016 s’efectua en 
base a la informació facilitada per la pròpia concessionària sobre les despeses 
suportades per ella i els ingressos percebuts per ella directament (quotes pares), i 
els ingressos rebuts de l’ Ajuntament durant el curs, amb l’objectiu de determinar l’ 
import que l’ Ajuntament haurà d’abonar a la concessionària perquè aquesta 
mantingui un dèficit zero i, per tant, l’ equilibri de la concessió. En definitiva, no es 
determina el dèficit del servei (que suporta l’ Ajuntament), sinó el dèficit de la 
concessionària. 
 
A efectes exemplificatius, en l’ apartat  despeses, s’introdueixen dues columnes: 
una amb els conceptes de despesa que l’ Ajuntament va aprovar per contenir el 
dèficit del servei (limitació de personal; suspensió del concepte “benefici 
industrial”), i una segona columna amb la proposta inicial de la concessionària. 
Naturalment, el resultat final de dèficit es calcula en base a la decisió de l’ 

Ajuntament. 
 
Despeses a càrrec concessionària:            
                                                    Segons ajuntament   segons concessionària 
Sous i salaris .......................             49.392,42 €            59.277,81 € 
 
1 Directora  (mestre) 
1.509,33 € x   14 pagues ........               21.130,62 €            16.025,10(1) 
1 Directora Gerent.................                        0,00               16.025,10(1) 
1 Mestre ..............................                      0,00               16.025,10(1) 
 
 
Altres conceptes ...................                                             4.584,15 
 

2 Educadores  
1 a temps parcial.......................                                         6.618,36 
1.009,35€ x 14 pagues...................         28.261,80 €                                    
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Seguretat Social .......................             9.613,44 €           11.658,48 €          
Règim Autònoms (3) Set-Agost 267,04 ... 9.613,44 €        9.613,44 €   

Seg. Social  Ana Hidalgo ..............................                         2.045,04 € 
Altres Despeses de gestió ..........             6.779,89 €               11.692,42 € 
Gestoria .......................................         2.476,63 €                 2.476,63 €     
Assegurança ..............................               488,86 €                     88,86 € 
Material fungible ..........................             179,26 €                    179,26 €   
Despeses bancàries ....................               118,18 €                    118,18 € 
Manteniment fotocopiadora .........               166,13 €                    166,13 € 
Manteniment extintors ...............                  64,16 €                      64,16 € 
Desratització  ...........................                 270,60 €                    270,60 € 
Manteniment electrodomèstics ....                 85,23  €                      85,23 € 
Cànon Ajuntament  ...................              2.930,84 €                 2.930,84 € 
Devolució quotes .....................                      0,00€                     401,33 € 
Benefici Industrial (fins6%)..........                   0,00 €                  4.511,20 € 
 

Total despeses Concessionària .....      65.785,75€   ............. 82.628,71 €  
 
(1 )Inclou regim autònoms  
                     
II.- Determinació dels ingressos percebuts directament per la 
concessionària  durant el curs 2015-2016:  
Ingressos per part concessionària: 
Quotes pares (segons dades concessionària) 
 
Proposta bàsica definitiva amb una ràtio de 15 nens. 
 
Mensualitats: 7 nens mati/tarda x 184,00 € x 11 =   14.168,00 €  
8 nens mati x159€ x 11 mesos ....................... =   13.992,00 € 
Mensualitat+material (reste)..........................  =          6,07 €  

Matricules....................................................  =    2.083,64 €  
Altres segons concessionària .............. ..........   =    3.045,31 €               
 
Total Ingressos per part concessionària ........     33.301,09 €     33.301,09 € 
 
 
Ingressos percebuts  per la concessionària de part de l’Ajuntament: 

 
12 mesos  x 1.815,24 € ............................        21.782,88 €     
29/10/2015...    900,00 € 
29/10/2105...    900,00 € 
27/11/2015... 3.645,72 € 
22/12/2015... 1.815,24 € 
28/01/2016... 1.815,24 € 

26/02/2016... 1.815,24 € 
29/03/2016... 1.815,24 € 
28/04/2016... 1.815,24 € 
27/05/2016... 1.815,24 € 
28/06/2016... 1.815,24 € 
27/07/2016... 1.815,24 € 
30/08/2016... 1.815,24 €         

 
Total Ingressos per part Ajuntament ..................21.782,88 €     21.782,88 € 
TOTAL INGRESSOS      ................................................                55.083,97 € 
III.- Dèficit (53.376,52 menys 65.785,75) ...................             10.701,78 € 
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                           A COMPENSAR (CANON)...................                  -2.930,84 € 
                            A pagar .............................................                 7.770,94 €  

 
 
SEGON PUNT: Aportació econòmica municipal curs 2016/17 
 
Per part dels Serveis Econòmics de la Corporació, s’ha emès informe en relació a la 
determinació de possible dèficit del curs 2016-2017 de la Llar d’Infants Municipal 
l’Escoleta de Riells de data 30/11/2016, del següent context: 
 
“Assumpte: Estudi econòmic elaborat pels serveis econòmics externs per 
determinació del possible dèficit del curs 2016-2017 de la Llar d’Infants 
Municipal l’Escoleta de Riells. 
 
Peticionari: Excm. Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 

I.- Determinació del cost durant el curs 2016-2017: 
 
La determinació del cost durant el curs 2016-2017 s’ha determinat en base a la 
informació facilitada per la concessionària de la Llar d’Infants Municipal, respecte 
als nens inscrit en aquest servei de  l’ Escoleta de Riells i l’informe elaborat al 
respecte pels serveis econòmics externs d’aquest Ajuntament. 
 
Despeses a càrrec concessionària: 
Sous i salaris..............................................................                 49.392,42 € 
1 Directora  (mestre) 
1.509,33 € x   14 pagues ...................      21.130,62 €  
2 Educadores  
1.009,35€ x 14 pagues.........................    28.261,80 € 
 

Seguretat Social... Règim Autònoms (Set-Agost266,14 €)               9.581,04 € 
            
Altres Despeses de gestió........................................                      6.803,84 € 
Gestoria ........................................          2.450,00 €    
Assegurança ................................              490,00 € 
Material fungible ..........................               200,00 € 
Material inventariable  .................               100,00 €  

Manteniment fotocopiadora ........               170,00 € 
Manteniment extintors ................                 65,00 € 
Desparasitació ............................               273,00 €  
Despeses bancàries ...................               125,00 €  
 
Cànon Ajuntament  ..................          2.930,84€ 
Benefici Industrial (fins 6%)..........                         0,00    

Total despeses Concessionària ..................................                 65.777,30 €                         
 
Despeses a càrrec Ajuntament :   
 
 
Manteniments i subministres: 
Personal neteja: nòmina ½ jornada....     5.356,19 € 

Seg. Social....................................... .      1.071,23 € 
Manteniment .....................................       5.800,00 € 
Despeses administració......................         500,00 € 
Subministres de llum/telf/aigua...........      7.300,00 €   
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Total despeses Ajuntament ....................................                    20.027,42 € 
 

TOTAL DESPESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .         85.804,72 € 
 
 
II.- Determinació dels ingressos durant el curs 2015-2016:  
 
Ingressos per part concessionària: 
 
Quotes pares: 
Proposta bàsica provisional amb una ràtio de 16 nens. 
 
Mensualitats: 4 nens mati/tarda x 184,00 € x 11 =     8.096,00 €  
9 nens mati x159€ x 11 mesos ......................... =    15.741,00 €  
1 nen mati 135,15x11 mesos ........................... =      1.486,65 € 
1 nen tarda 109 x 11 mesos ............................  =      1.199,00 € 

1 nen tarda 92,65 x 11 mesos .........................  =      1.019,15 € 
Matricules 16x120,00 €..................................... =      1.920,00 €  
 
Total Ingressos per part concessionària ...............................     29.461,80 € 
 
Ingressos per part de l’Ajuntament: 
Previsió subvenció Generalitat: 
 
11 nens x 875,00 €.................................................   9.625,00 €                
Total Ingressos per part Ajuntament ........................................          9.625,00 € 
TOTAL INGRESSOS  ............................................................        39.086,80 € 
III.- Dèficit.......................................................................          46.717,92 € 
 
 

Atès que aquest possible dèficit pot fer insostenible el manteniment del servei de la 
llar d’Infants pel proper curs 2016- 2017 i per tal de mantenir l’equilibri econòmic 
per aquest curs a proposta de les Àrees d’Educació, Hisenda i Sanitat es proposa el 
següent: 
 
A càrrec directament de l’Ajuntament:                                           20.027,42 € 
Compensació cànons Ajuntament (2016-17 a regularitzar)            2.930,84 € 

Compensació Ajuntament concessionària                                      23.759,66 €  
   
                        Total dèficit ajuntament .........................             46.717,92 € 
 
 
Compensació equilibri econòmic a la concessionària : 23.759,66 :  12 =  
1.979,97€(Quotes mensuals: 12 mesos) ” 

 

 
Atès el que s’exposa i per tal d’evitar el tancament del servei que es considera  
necessari i imprescindible per la població, és voluntat d’aquest ajuntament 
compensar el possible dèficit que es pugui generar a l’espera d’una millora de les 
circumstàncies econòmiques que facin viable el seu manteniment en un futur, es 
per això que aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR els informes emesos elaborats pels serveis Econòmics de 
l’Ajuntament transcrits i obrants en l’expedient. 
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SEGON.-En quant al curs 2015-16, APROVAR la liquidació en base a l’informe 
econòmic transcrit per la quantitat de 7.770,94 € que correspon al dèficit de la 

concessionària de 10.701,78, deduïda la compensació del cànon del curs corrent, 
que s’abonarà quan s’ingressi la subvenció pendent de rebre de la Diputació de 
Girona pel curs 2015-16. 
 
TERCER.- En quant al curs 2016-17, APROVAR una aportació econòmica de 
23.759,66 euros, repartits en 12 quotes mensuals de 1.979,97 euros, fins al mes 
d’agost del 2017, sense perjudici de la liquidació final que es practiqui una vegada 
presentat l’estat de comptes del la concessionària. 
 
QUART.- REGULARITZAR els pagaments efectuats fins el mes de novembre del 
curs 2016-17, per la diferència que resulta d’aplicar una quota mensual de 
1.979,97 euros i els pagaments a compte mensuals efectuats de 1.815,24, 
equivalent a un total de 494,19 euros. 
 

CINQUÉ.- NOTIFICAR el present acord als interessats, juntament amb els 
informes econòmics emesos,  i al Departament de comptabilitat, als efectes 
oportuns.” 
 
 
 
B) Proposta acord adquisició vehicle de servei mitjançant compensació 
econòmica  
 
El vehicle SEAT Córdoba B6899PC, propietat de Miguel Juan Montoro, DNI 
36.609.414-S, ha estat ofert a aquest Ajuntament atesa la impossibilitat del seu 
titular de fer-se’n càrrec per motius de salut. 
 
Aquest vehicle pot tenir una utilitat com a vehicle de la brigada municipal i la 

guàrdia municipal en diversos supòsits. 
 
Aquest vehicle, tot i que el titular el cedeix a cost zero, té les càrregues següents: 
 

IVTM 2016 62,78 

44 dies en les dependències municipals (del 30/10 al 12/12) x 
14 €/dia 

616,00 

Grua 95,00 

Total 773,78 

 
De manera que en tractar-se d’una cessió, que s’ha de considerar que és de 
caràcter lucratiu, i atès que l’import de les càrregues no és en cap cas superior al 
seu valor de taxació, la Junta de Govern Local, en consideració a allò que estableix 
l’article 31.1  del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

del Patrimoni dels ens locals, adopta el següent ACORD: 
 
“PRIMER.- ACCEPTAR la cessió del vehicle SEAT CORDOBA B6899PC, que el seu 
titular és el Sr. Miguel Juan Montoro, DNI 36.609.414-S. 
 
SEGON.- COMPENSAR l’import de les càrregues, d’un total de 773,78 €, com a 

condició onerosa de la cessió. 
 
TERCER.- PROCEDIR al canvi de nom del vehicle. La documentació corresponent 
serà validada amb la signatura de l’Alcalde-President.” 
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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  50.743,36,- €. 
 

 
 
B) Ajut extraordinari al  Banc d’Aliments 
 
Vista la greu problemàtica exposada per la Regidoria de Benestar Social  pel que fa 
a l’augment continu del nombre de famílies que s’adrecen al Banc d’ Aliments de 
Riells i Viabrea en sol·licitud d’ajut. 
 
Vista la necessitat especial que s’origina a les dates de Nadal. 
   
Pel que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- ATORGAR  un  ajut extraordinari al Banc d’ Aliments de Riells i 
Viabrea, per import de 150,00-€ per al mes de desembre. 
 
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.” 
 
 
 
C) Proposta d’ajut social per el “Programa d’assistència a les Persones” 
despeses 3er i 4art trimestre/2016 
   

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 3rt i 4art trimestre 2016. 
 
Vist que l’Associació “El Taller de Breda” ha pagat i ha justificat les despeses 
realitzades a tal efecte per un import total de 27,25.-€. 
  
Pel que s’exposa, 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 27,25.-€. 
 
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.” 
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D) Proposta d’ajut social per pagar transport escolar 
 

Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut social per beques de transport escolar 
a famílies amb necessitats econòmiques Exp. 29/16 detallades a l’informe social. 

 
Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del 
Consell Comarcal de la Selva. 
   
Pel que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR  una beca de Benestar Social a les famílies que consten a 
l’expedient per import de 46,00€ per família i trimestre, perquè puguin beneficiar-
se d’un ajut del 50% de la despesa total, havent de pagar 46,00€ per trimestre 
enlloc de 92,00€ per el transport escolar de l’institut, condicionat a acreditar el 
rendiment escolar de l’alumne, que en tot cas s’avaluarà individualment. Són 

quatre famílies i un total de cinc alumnes. 
 
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost 
vigent. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a Serveis Socials i al servei de comptabilitat 
municipal, als efectes oportuns.” 
 
 
 
E) Proposta d’anul·lació ajut social Exp. 28-15 
 
Vist l’informe fet  per Serveis Socials de proposta d’anul·lació Exp. 30/16. 
 

Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del 
Consell Comarcal de la Selva. 
   
Pel que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ANUL·LAR l’ajut econòmic que es va aprovar en data 26 d’agost de 

2015 per un import 96,00€, donat que no ha vingut ni ha donat explicacions. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al servei de comptabilitat municipal als 
efectes oportuns.” 
 
 
 

F) Aprovació bestretes mensuals a compte de la recaptació municipal 
 

Atès que el Consell Comarcal de la Selva gestiona i recapta els   tributs municipals 
per delegació d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que  per al bon funcionament de la tresoreria municipal, seria una millora en 
quant a previsions d’ingressos poder disposar d’una quantitat fixa mensual per 

atendre les obligacions de pagament mensuals. 
 
Atès que l’article 149 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, recull al seu  
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punt 2 que quan les diputacions provincials assumeixen per compte dels 
ajuntaments del seu àmbit territorial la recaptació dels impostos sobre Bens 

Immobles i sobre activitats  Econòmiques , regulats  en el títol II d’aquesta Llei, 
podran concertar, amb qualsevol entitat de les enumerades en l’article 48, 
operacions especial de tresoreria amb exclusiu objecte de anticipar als 
ajuntaments, anualment, fins a  el 75 per cent de l’import de les presumibles 
recaptacions per dits tributs. 
 
Les operacions a que es refereix el paràgraf anterior hauran de quedar cancel·lades 
abans de finalitzar cada exercici, no deuran suposar càrrega financera alguna per 
les diputacions i consells comarcals, no es computaran als efectes dels límits 
previstos en els articles 51,52 i 53 d’aquesta llei. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- SOL·LICITAR al Consell Comarcal de la Selva una bestreta fixa 
mensual per import de 95.000 euros, per aquest exercici 2017, que s’ingressarà 
durant els primers quinze dies de cada mes, sense que això representi cap despesa 
per la corporació. 
 
SEGON.- DOMICILIAR els ingressos al compte del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria IBAN ES58 0182 5595 4302 0017 2923 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Servei de Gestió Tributària del Consell 
Comarcal de la Selva i al departament de comptabilitat municipal, als efectes 
oportuns.” 
 
 
 

CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 
 

 
Rescissió conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea pels serveis de la Xarxa de Serveis 
Integrals per l'Ocupació (Xarxa SIO) 
 
Vista la capacitat d'aquest Ajuntament i la intenció d'oferir un servei integral per a 
l'ocupació propi. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- RESCINDIR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l'Ajuntament de Riells i Viabrea pels serveis de la Xarxa de Serveis Integrals 
per l'Ocupació (Xarxa SIO) de manera immediata essent l'últim dia de conveni el 
31/12/2016. 
 
SEGON.- COMUNICAR-HO expressament al Consell Comarcal de la Selva i a les 
persones interessades.” 
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SISÈ PUNT.-  
ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 
MUNICIPALS I HABITATGE 

 

 
No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions 
realitzades. 
 
 
 

SETÈ PUNT.-   
ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 
SERVEI D’ESCOMBRARIES 
 

 
No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions 

realitzades. 
 
 
 

VUITÈ PUNT.-   
PRECS I PREGUNTES 
 

 
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20.10 hores, 

estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-
la el Sr. alcalde, juntament amb mi, el Secretari interventor, qui en dono fe, 
 
    L’alcalde                                La Secretària-Interventora accidental 
 
 
 

 
 
 
Josep Maria Bagot i Belfort                                Esperança Ferrer i Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


