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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM.  002/2018 

CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  24 de gener 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. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde 

 

Regidors a títol informatiu 

Sra. Adriana Puig i Durbau  

Sr. Felipe Juan González i Martín 

 

Excusa: 

Sr. Patrici Cros i Garcia,  2on Tinent d’Alcalde 

 

 

 

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 10-01-2018. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 

A) EXP.: 250/17 

PROMOTOR: Javier Adame Siles   

EMPLAÇAMENT: C/Montsant, nº 48 

ASSUMPTE: Piscina descoberta prefabricada d’ús privat  

 

Vist l’expedient 250/17 instruït en nom de Javier Adame Siles amb DNI 3392...., en 

sol·licitud de llicència d’obres per construcció d’una piscina descoberta prefabricada 

d’ús privat a la parcel·la 48 del carrer Montsant de la urbanització Boscos de la 

Batlloria. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles 

Blázquez Lajara , en data 22/01/2018. 

 

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 Javier Adame Siles amb DNI 3392...., llicència municipal 

d’obres per construcció d’una piscina descoberta prefabricada d’ús privat a la 

parcel·la 48 del carrer Montsant de la urbanització Boscos de la Batlloria. 

 

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.- APROVAR la liquidació practicada en data 24/11/2017, en els següents 

termes: 

 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                            290,88€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/8.310,75 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                  68,15€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.27% s/8.310,75  

 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/8.310,75                       83,11 € 

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                                                                    

449,09€ 

                       

   IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 30/10/2017:                        925,66€ 

 

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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B) Aprovació inicial de la  memòria valorada per a les obres de reparació i 

cobriment del dipòsit d’aigües al nucli de Can Plana 

 

Vista la memòria valorada per a les obres de reparació i cobriment del dipòsit 

d’aigües al nucli de Can Plana, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan 

Carles Blázquez Lajara, amb un pressupost de 38.559,23.-€, IVA, despeses 

generals i benefici industrial inclòs. 

 

Atès que és necessari i urgent realitzar les obres descrites en la memòria, al 

tractar-se d’un sistema de subministrament de servei bàsic, i donat que després 

d’una tempesta elèctrica el passat mes de setembre, es va enfonsat parcialment el 

sostre coberta del dipòsit, 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 i cobriment del dipòsit d’aigües al nucli de Can Plana, redactat per 

l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, amb un pressupost 

de 38.559,23.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs. 

 

SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini d’un mes, 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.” 

 

 

 

C) Sol.licitud de subvenció a la Diputació de Girona, dins la convocatòria 

per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, 

exercici 2018, per a portar a terme l’actuació  “Projecte de consolidació de 

la Torre d’en Pega. Fase 2” 

 

Atès l’ edicte d’ aprovació de les bases específiques reguladores de  subvencions  

per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, publicat al BOP 

nº 23 de data  02-02-2017, i la convocatòria corresponent  a l’exercici 2018, 

publicada al BOP nº 8 de data 11-01-2018.  

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona  - Servei de Monuments - una 

subvenció per a portar a terme l’actuació  "Projecte de consolidació de la Torre d'en 

Pega. Fase 2”, dins la convocatòria per a la restauració i conservació d’immobles 

d’interès patrimonial, 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.- NOTIFICAR aquest acord  a la Diputació de Girona i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
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TERCER PUNT.-  

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 

 

 

Aprovació del conveni entre el grup Hermes Comunicacions, SA i 

l’ajuntament de Riells i Viabrea, relatiu a la contractació de serveis de 

publicitat i difusió per a l'any 2018  

Vist el projecte del conveni entre el grup Hermes Comunicacions, SA i l'ajuntament 

de Riells i Viabrea, relatiu a la contractació de serveis de publicitat i difusió per a 

l'any 2018, la transcripció literal del qual és la següent: 

 

“Conveni de col·laboració  

 

HERMES COMUNICACIONS, SA – AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA  

 

REUNITS  

 

D’una part, el senyor Josep Maria Bagot i Belfort, amb DNI número 43.671.272E, 

major d’edat, en nom i representació de L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, 

d’ara endavant Ajuntament, amb NIF P-1715500-C, i amb domicili social a Riells i 

Viabrea, avinguda Salvà, 1, que actua en aquest acte com a Alcalde del municipi de 

Riells i Viabrea.  

De l’altra part, el senyor Joan Vall i Clara, amb DNI núm. 40.512.940G, major 

d’edat, com a Conseller Delegat d’HERMES COMUNICACIONS, SA, d’ara 

endavant Hermes, amb NIF A-17374547 i domicili Carrer Güell, 68 de Girona.  

 

Tots dos es reconeixen capacitat legal per contractar i obligar-se i, posats 

prèviament d’acord,  

 

MANIFESTEN  

 

I. Que l’Ajuntament té interès que les seves activitats i les dels ciutadans tinguin 

presència en els diferents mitjans de l’empresa Hermes i en poder gaudir dels 

avantatges que dóna el projecte de comunicació multimèdia “Les ciutats són 

capitals”, clarament orientat a posar en valor els municipis i el municipalisme. 

 

II. Que Hermes inclou en aquest nou projecte la possibilitat, segons les 

necessitats de l’Ajuntament, de fer la comunicació sobre tots els productes 

d’Hermes i els associats: els diaris El Punt Avui i L’Esportiu, els setmanaris 

Presència, L’Econòmic i Cultura; les webs de tots ells i el grup d’emissores de TDT 

que integren El Punt Avui Televisió.  

 

Per això ambdues parts estan d’acord a establir el present conveni, segons les 

següents:  

 

CLÀUSULES  

 

Primera. La vigència del present conveni serà per un any, del 8 de febrer del 2018 

al 7 de febrer del 2019, es renovarà automàticament per anualitats senceres si les 

parts no acorden explícitament el contrari en el decurs del darrer mes de vigència 

del contracte i l’Ajuntament es compromet a invertir la quantitat anual de TRES 

MIL EUROS (3.000 €), IVA inclòs.  
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Segona. Hermes posa a disposició de l’Ajuntament:  

2 subscripcions en paper i digital a El Punt Avui  

Publicitat en paper per valor tarifa de 21.600 € (IVA no inclòs)  

Publicació de tots els edictes sense càrrec  

21.600 impressions a les webs  

9 minuts exclusius a El Punt Avui Televisió.  

 

Tercera. l’Ajuntament podrà disposar dels espais i contraprestacions 

anteriorment descrits en les dates que consideri oportunes i segons les seves 

necessitats dins el termini de vigència d’aquest conveni. La presència a El Punt Avui 

Televisió haurà de ser consensuada amb Hermes.  

 

Quarta. L’Ajuntament té dret a cedir els espais a organitzacions i associacions del 

municipi.  

 

Cinquena. Hermes ha creat l’adreça de correu electrònica: 

convenis@elpuntavui.cat que és l’adreça de comunicació per gestionar les reserves 

d’anuncis, així com altres peticions relacionades amb el present conveni.  

 

Sisena.- L’import d’aquest conveni es facturarà segons aquest detall:  

 

Hermes facturarà el mes de febrer de MIL TRENTA-CINC EUROS AMB VINT 

CÈNTIMS (1.035,20 €, IVA inclòs) en concepte de subscripció a El Punt Avui. 

 

Hermes facturarà, a partir de la vigència d’aquest conveni, el dia 30 de cada mes, 

la quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 

(163,73 €, IVA inclòs) en concepte de publicitat.  

 

L’Ajuntament es compromet al pagament mitjançant reposició de fons en un 

termini màxim de 30 dies al compte que Hermes detallarà a les corresponents 

factures.  

 

Setena. Per totes les qüestions que es puguin derivar d’aquest contracte, ambdues 

parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona.  

 

Vuitena. Conformes amb els punts anteriors, amb dues partes signen aquest 

conveni per duplicat, amb un sol efecte, en el lloc i la data indicats en 

l’encapçalament del document.” 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

“PRIMER.- APROVAR el conveni entre el grup Hermes Comunicacions, SA i 

l’ajuntament de Riells i Viabrea, relatiu a la contractació de serveis de publicitat i 

difusió per a l'any 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 Hermes Comunicacions, SA, als efectes 

oportuns.” 
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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  37.708,14,-€. 

 

 

B) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 2on. 

semestre/17 de la parada núm. 39 

 

Vista la instància presentada pel Sr. Ahmed Litime, demanant el fraccionament del 

pagament del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada núm. 39 + targeta 

mercat, per import de 133,02 €.  

 

Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació 

dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o fraccionats 

acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri 

l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la 

Llei General Tributària.” 

 

Vist l’informe de Secretaria – Intervenció  accidental favorable a l’acceptació del 

fraccionament del pagament referent a l’abonament del 2on. semestre de l’any 

2017, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 39 + 

targeta mercat, per un import de 133,02 €. 

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament referent a l’abonament del 

2on. semestre de l’any 2017, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 

parada núm. 39 + targeta mercat, per import total de  133,48 €, dels quals 0,46 € 

corresponen a interessos de demora, de la següent manera: 

 
Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

 
Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

20-02-18 24/01/18 
al 20/02/18 

28 133,02 € 3 0,31 € 66,82 € 

20-03-18 21/02/18 
al 20/03/18 

28 66,51 € 3 0,15 € 66,66 € 

 

 

SEGON.- L’ ingrés el podeu fer als següents números de compte:  

 

- Banc Popular ES77 0075 0969 00 0660000271. 

- La Caixa       ES75 2100 4570 27 0200000199. 

 

Titular: Ahmed Litime. 

Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 39 mercat setmanal. 

 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
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C) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 2on. 

semestre/17 de la parada núm. 7 

 

Vista la instància presentada pel Sr. José Manuel Jiménez Jiménez, amb DNI 

38816684K, en representació dels Germans Pol i Marc, demanant el fraccionament 

del pagament del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada núm. 7, per 

import de 337,14 €.  

 

Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació 

dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o fraccionats 

acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri 

l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la 

Llei General Tributària.” 

 

Vist l’informe de Secretaria – Intervenció favorable a l’acceptació del fraccionament 

del pagament referent a l’abonament del 2on. semestre de l’any 2017, de la 

llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 7 + targeta del 

mercat, per un import de 337,14  €. 

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament referent a l’abonament del 

2on. semestre de l’any 2017, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 

parada núm. 7, per import total de  338,31 €, dels quals 1,17 € corresponen a 

interessos de demora, de la següent manera: 

 
Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

 
Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

20-02-18 24/01/18 

al 20/02/18 

28 337,14 € 3 0,78 € 169,35 € 

20-03-18 21/02/18 
al 20/03/18 

28 168,57 € 3 0,39 € 168,96 € 

 
 

SEGON.- L’ ingrés el podeu fer als següents números de compte:  

 

- Banc Popular ES77 0075 0969 00 0660000271. 

- La Caixa       ES75 2100 4570 27 0200000199. 

 

Titular: Germans Pol i Marc. 

Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 7 mercat setmanal. 

 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

D) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 2on. 

semestre/17 de la parada núm. 3 

 

Vista la instància presentada pel Sr. Said Litime, demanant el fraccionament del 

pagament del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada núm. 3 + targeta 

mercat, per import de 385,26 €.  
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Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació 

dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o fraccionats 

acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri 

l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la 

Llei General Tributària.” 

 

Vist l’informe de Secretaria – Intervenció favorable a l’acceptació del fraccionament 

del pagament referent a l’abonament del 2on. semestre de l’any 2017, de la 

llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 3 + targeta mercat, 

per un import de 385,26  €. 

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament referent a l’abonament del 

2on. semestre de l’any 2017, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 

parada núm. 3 + targeta mercat, per import total de  386,59 €, dels quals 1,33 € 

corresponen a interessos de demora, de la següent manera: 

 
Data 

abonament 

Període 

liquidació 
interessos 

 

Dies 

Capital 

acumulat 

     % 

Interès 

Total 

interessos 

Import a 

abonar  

20-02-18 24/01/18 
al 20/02/18 

28 385,26 € 3 0,89 € 193,52 € 

20-03-18 21/02/18 

al 20/03/18 

28 192,63 € 3 0,44 € 193,07 € 

 

 

SEGON.- L’ ingrés el podeu fer als següents números de compte:  

 

 

- Banc Popular ES77 0075 0969 00 0660000271. 

- La Caixa       ES75 2100 4570 27 0200000199. 

 

Titular: Said Litime. 

Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 3 mercat setmanal. 

 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

E) Sol·licitud reconeixement de trienni a la Sra. Cristina Torres Costa 

 

El dia 02-01-18, la treballadora Sra. Cristina Torres Costa, va fer 3 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  02-01-2015.  

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Cristina Torres Costa, el 1er. trienni de serveis 

efectius a l’Ajuntament, amb efectes des del dia 01-02-2018, amb els drets 

econòmics corresponents d’acord amb les disposicions legals aplicables. 
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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.” 

 

 

CINQUÈ PUNT.-  

ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 

 

 

A) Adjudicació definitiva, mitjançant procediment obert i tramitació 

ordinària, del contracte de serveis d’assessorament i assistència en 

matèria d’enginyeria i tècnic de la corporació 

 

REF EXP.: CONT 21/17 

 

Vista la proposta d’adjudicació a favor de la Sra. María Luisa Rubio Gómez-Torga, 

amb NIF 28775963L, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 

18/12/2017. 

 

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 15/01/2018, R.E. 

164. 

 

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 de serveis 

d’assessorament i assistència tècnica d’enginyeria de la Corporació a la Sra. María 

Luisa Rubio Gómez-Torga, amb NIF 28775963L, amb subjecció als plecs de 

condicions economicoadministratives i tècniques del que se’n desprèn el següent 

resum: 

 

A.- PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ ANUAL: 13.728,00€; IVA exclòs 

  

B.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:  2 anys 

 

C.- PRÒRROGUES: Es preveu la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos 

anys 

 

D.- BORSA D’HORES: 75 hores anuals presencials, que es duran a terme d’acord 

amb les necessitats del servei i de mutu acord amb l’Ajuntament. 
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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. 

 

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) Sol·licitud de subvenció per a projectes i accions de promoció 

econòmica adreçada als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció 

econòmica, membres de la  Xarxa de Serveis Locals de Promoció 

Econòmica  (XSLPE), anualitat 2018 

 

Atès l’edicte d’aprovació de les bases reguladores de subvencions per a projectes i 

accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i 

ens de promoció econòmica, membres de la  Xarxa de Serveis Locals de Promoció 

Econòmica  (XSLPE), corresponent a l’anualitat 2018, publicades al BOP nº 229 de 

data 30/11/2017, i la convocatòria corresponent, publicada al BOP nº 1 de data 

02/01/2018. 

 

Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea està adherit a la Xarxa de Serveis Locals 

de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. 

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de 

Girona una  subvenció per a la realització del projecte  “La formació, passaport per 

a l’ocupació.”  

 

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.” 

 

 

C) Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 

Selva i l’ajuntament de Riells i Viabrea, per a la realització d’accions 

d’experiència laboral, en el marc del programa Treball i Formació (ORDRE 

TSF/2162/2017) 

 

Vist l’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 

Riells i Viabrea per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del 

programa Treball i Formació (Ordre TSF/2162/2017), per aquest motiu es proposa 

un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva, quina transcripció 

literal és la següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i  

L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS 

D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I 

FORMACIO (RESOLUCIÓ TSF/2162/2017). 

 

Santa Coloma de Farners, gener 2018 

 

REUNITS: 

 

D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de 

la Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 13 del 

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització 

comarcal. 

 

De l’altra part, el Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, alcalde de l’Ajuntament de 

Riells i Viabrea, en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 53 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 

 

MANIFESTEN: 

 

I. En data 15 de setembre de 2017, el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies va publicar al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució 

TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a 

l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 

Formació. 

 

II. El Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la inserció laboral i 

millorar l’ocupabilitat de les persones aturades mitjançant la realització de 

tres tipus d’accions: accions d’experiència laboral, accions formatives, 

accions de coordinació i prospecció d’empreses. 

III. El 5 d’octubre de 2017, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la 

realització del Programa Treball i Formació a la comarca de la Selva i en data 

24 de novembre de 2017, va rebre resolució favorable per a la realització del 

programa. 

IV. L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha presentat al Consell Comarcal de la Selva 

un/s projecte/s d’interès públic per desenvolupar les accions d’experiència 

laboral i de pràctica professional de les persones participants al Programa. 

 

V. Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen 

en un entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral 

i donen resposta a les necessitats de les persones que formen part de 

col·lectius que, de manera conjuntural o estructural, presenten especials 

dificultats d'inserció laboral, bé sigui pel temps que porten en situació d'atur, 

pel seu escàs nivell de qualificació, per la manca d'experiència professional o 

per una combinació de tots aquests factors. 

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni 

que subscriuen amb les següents, 

 

CLÀUSULES: 

 

Primera. Objecte 
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Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riells i Viabrea 

té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a 

la realització d’accions d’experiència laboral i pràctica professional en el marc del 

Programa Treball i Formació 2017.  

 

Segona. Compromisos de les parts 

I. El Consell Comarcal de la Selva 

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat 56 treballadors/es, d’acord amb la 

Resolució d’atorgament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la realització 

d’accions d’experiència laboral als projectes següents: 

- PROJECTE 1: Prova pilot de prevenció de riscos naturals als municipis de la 

Selva 

- PROJECTE 2: “Generant espais per a compartir” 

- PROJECTE 3: “Espais verds sostenibles” 

- PROJECTE 4: “Digitalitzem la Selva” 

- PROJECTE 5: “Bon dia !” 

 

El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d’una manera centralitzada les 

accions formatives corresponents als participants al Programa Treball i Formació i 

contractarà una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les persones 

participants, que abastarà tot el període d’execució de la formació, a més de les 

incidències in itinere.  

 

El Consell Comarcal de la Selva organitzarà brigades de quatre treballadors/es per 

desenvolupar els projectes d’interès socials 1, 2 i 3 (Prova pilot de prevenció de 

riscos naturals als municipis de la Selva, Generant espais per a compartir i Espais 

verds sostenibles), presentats pels ajuntaments, amb l’objectiu de facilitar les 

accions d’experiència laboral i pràctiques professionals previstes als programa. 

 

El Consell Comarcal de la Selva proporcionarà, a cada treballador/a, l’equip de 

protecció individual (EPI) necessari per desenvolupar les tasques assignades. Així 

com una formació específica, necessària per l’ús de la maquinària cedida per 

l’ajuntament en el desenvolupament dels projectes 1, 2 i 3. 

 

El Consell Comarcal de la Selva executarà el projecte que fonamenta la concessió 

de la subvenció i justificarà davant l’òrgan concedent del Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya el compliment dels requisits i les condicions que determinen la 

concessió o el gaudiment de la subvenció. El Consell Comarcal complirà amb les 

obligacions estipulades a les Bases 4, 21  i 22 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de 

novembre. 

 

II. L’entitat local 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea delega al Consell Comarcal de la Selva les 

competències municipals corresponents al desenvolupament i execució de les 

accions d’experiència laboral que es realitzaran en el seu municipi, en el marc del 

Programa Treball i Formació (Resolució TSF/2162/2017), i que s’especifiquen a 

l’annex d’aquest conveni. 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi 

necessari per tal d’assegurar la coordinació i el correcte desenvolupament dels 

treballs a desenvolupar. 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea no podrà fer una reassignació de tasques al 

treballador/a que no estiguin relacionades amb el lloc de treball i establertes en el 

projecte.  
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L’Ajuntament de Riells i Viabrea s’ha de comprometre a col·laborar en matèria de 

prevenció de riscos laborals facilitant la informació que el Consell Comarcal de la 

Selva li sol·liciti per la coordinació d’activitats empresarials. 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea haurà d’emetre un acta autoritzant al Consell 

Comarcal de la Selva que els seus treballadors puguin manipular vehicles, 

maquinària i eines especials de la seva titularitat. 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea es farà càrrec de totes les despeses no 

subvencionables del programa. Aquestes despeses s’hauran de concretar en un 

annex al conveni i es calcularan, en funció dels projectes presentats i en base als 

imports següents: 

 

PROJECTE 1: Prova pilot de prevenció de riscos naturals als municipis de la 

Selva 

o Brigada de quatre persones: 85 euros/dia (*) 

 

PROJECTE 2: “Generant espais per a compartir” 

o Brigada de quatre persones: 80 euros/dia (*) 

 

PROJECTE 3: “Espais verds sostenibles” 

o Brigada de quatre persones: 85 euros/dia (*) 

 (*) Només es facturaran els dies reals treballats pel nombre de treballadors/es 

participants  a cada brigada  

 

PROJECTE 4: “Digitalitzem la Selva” 

o Un/a treballador/a durant 6 mesos: 500 euros/període  

o Un/a treballador/a durant  12 mesos: 1.000 euros/període  

 

PROJECTE 5: “Bon dia !” 

o Un/a treballador/a durant 12 mesos: 1.860 euros/període, més 

quilometratge pels desplaçaments entre domicilis. 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea aportarà la maquinària, les eines, els vehicles i 

material necessari per desenvolupar els projectes presentats. 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea se sotmetrà a les actuacions de control que el 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries, a les de control 

efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i 

comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de comprovar l’efectiva 

realització de l’activitat subvencionada. 

 

Tercera. Clàusules finals. 

Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de 

les despeses relatives a la realització de l’acció del conveni. No obstant això, es pot 

extingir pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en 

l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.  

 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 

de la seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes 

derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. 

 

I, en prova de conformitat, les dues parts signen aquest document, per duplicat 

exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data a dalt indicats." 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 

Selva i l’Ajuntament de Riells i Viabrea per a la realització d’accions d’experiència 

laboral, en el marc del programa Treball i Formació (Ordre TSF/2162/2017). 

 

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 Consell Comarcal de la Selva pel seu 

coneixement i efectes oportuns.“ 

 

 

D) Liquidació i retorn de la fiança dipositada en relació a l’expedient de 

contractació del Bar – Local Social, a la Sra. Mayte Toscano Rodríguez 

 

En data 11/12/2017, la Sra. Mayte Toscano Rodríguez, adjudicatària del contracte 

de gestió i explotació del Servei de Bar-Local Social del Casal, sol·licita autorització 

per la cessió del contracte. 

 

S’incoa expedient  d’acord amb l’art. 226 de TRLCE, i per part dels serveis 

econòmics  municipals, prèvies les comprovacions oportunes, s’efectua  liquidació  

del  deute pendent relatiu a consums en subministres i taxes a favor de 

l’ajuntament per import de 6.744,19 euros. 

 

Comunicat aquest extrem a la interessada,  Sra. Mayte Toscano, aquesta 

mitjançant escrit de data 22/01/2018 manifesta  conformitat, alhora que demana la 

possible compensació del deute amb la fiança de 3.000,00 euros que té dipositada 

com a garantía del contracte. 

 

Vist que en data 24/01/2018, per part dels serveis tècnics, es va procedir a 

l’inventari del material contingut en el bar i  comprovat que  les instal·lacions 

objecte de cessió  eren les adequades i conformes. 

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR la liquidació esmentada per import de 6.744,19 euros. 

 

SEGON.- APROVAR el retorn de la fiança dipositada en relació a l’expedient de 

contractació del Bar –Local Social, a la Sra. Mayte Toscano Rodríguez per import de 

3.000,00 euros. 

 

TERCER.- COMPENSAR els imports corresponents amb la fiança de 3.000,00 

euros amb la liquidació de 6.744,19 euros.  

 

QUART.- REQUERIR a la Sra. Mayte Toscano Rodríguez perquè efectuï l’ingrès per 

la diferencia de 3.744,19 euros a la Caixa d’aquesta Corporació, dipositant la 

quantitat indicada al compte  municipal del BANCO POPULAR 0075 0969 00 

0660000271, amb caràcter previ a l’autorització de la cessió per part d’aquest 

Ajuntament. 

 

CINQUÈ.- COMUNICAR  aquest acord a la part interessada i al departament de 

comptabilitat als efectes oportuns.” 
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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 

 

 

A) Sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la subvenció 

atorgada per la Diputació de Girona, dins la convocatòria “Del Pla a 

l’Acció”, exercici 2017, corresponent a la línia 1  

 

Atès que la Diputació de Girona, en sessió de la Junta de Govern de data 

18/07/2017,  va concedir a aquest ajuntament dins la convocatòria “Del Pla a 

l’Acció”, exercici 2017, línia 1, una subvenció per un import total de 1.296,00,-€, 

dels quals 846,-€ corresponen al Servei de comptabilitat energètica i 450,-€ en 

concepte de Redacció de l’informe de seguiment del PAES, d’acord amb expedient 

2017/41. 

               

                Atès que la fase en què es troben els treballs per a la realització de l’informe de 

seguiment del PAES no permet justificar la seva realització durant el proper mes de 

febrer i finalitzant el termini per a la seva justificació, aquesta Junta de Govern 

Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.-  SOL.LICITAR a la Diputació de Girona, una pròrroga  al termini de 

justificació de la  subvenció atorgada dins la convocatòria “Del Pla a l’Acció”, 

exercici 2017, línia 1, per al Servei de comptabilitat energètica i Redacció de 

l’informe de seguiment del PAES, expedient 2017/41. 

 

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.” 

 

 

B) Sol·licitud de subvenció al Dpt. d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 

Ambient, per a la prevenció d’incendis  i restauració del potencial forestal 

(annex 5), dins la convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible, 

Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre  

 
Vista la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, del Dpt. d’Agricultura i  

Pesca, Alimentació i Medi Ambient, per la qual es convoquen per a l’any 2017 els 

ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública destinats a la 

redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la 

gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles 

ecosistèmics, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i 

les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals, 

publicada  al DOGC núm. 7511 de data 05-12-2017. 

mailto:ajuntament@riellsiviabrea.cat


 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

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

 

 

                Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- SOL·LICITAR al Dpt. d’Agricultura i  Pesca, Alimentació i Medi 

Ambient,   una subvenció d’ajut per a la prevenció d’incendis forestals i restauració 

del potencial forestal (annex 5), per a portar a terme l’actuació “Arranjaments dels 

camins secundaris de Can Plana a Gualba i camí Palló a Sant Llop”.  
 

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.-  IMPUTAR la despesa corresponent a la partida 450.2100001 del 

pressupost municipal vigent. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord  al Dpt. d’Agricultura i  Pesca, Alimentació i 

Medi Ambient,  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 20.30 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 
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