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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM.  024/2017 

CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  27 de desembre de 2017 

HORA:  18.30 hores 

LLOC: Oficines municipals 

 

 

 

Hi assisteixen 

Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President 

Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d’Alcalde 

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

Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde 

 

Regidors a títol informatiu 

Sra. Adriana Puig i Durbau  

Sr. Felipe Juan González i Martín 

 

Excusa: 

------ 

 

Na Ma. Carmen Miranda Cabanillas, 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, 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 13-12-2017. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 

A) Aprovació de les certificacions d’obra núms. 1 i 2, referents a les obres  

de reparació i formació de capa de rodadura en carrers dels nuclis de Can 

Salvà. 

 

Vistes les certificacions d’obres núms. 1 i 2 referents a les de reparació i formació 

de capa de rodadura en carrers dels nuclis de Can Salvà, executades per l’empresa 

adjudicatària Construccions Fusté, SA, per un import total de 139.107,29.-€ i 

7.473,19.-€ respectivament. 

 

Vist que els Serveis Tècnics municipals han informat favorablement. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR la certificació d’obres núms. 1 i 2 referents a les de 

reparació i formació de capa de rodadura en carrers dels nuclis de Can Salvà, 

executades per l’empresa adjudicatària Construccions Fusté, SA, per un import total 

de 139.107,29.-€ i 7.473,19.-€ respectivament. 

 

SEGON.- DONAR-NE compte al departament de Comptabilitat i tresoreria i 

organismes interessats, als efectes pertinents.” 

 

B) EXP.: 153/17 

PROMOTOR: Valentín González Fernández   

EMPLAÇAMENT: Can Hosta, nº 204 

ASSUMPTE: Mur d’escullera a riera 

 

Vist l’expedient 153/17 instruït en nom de Valentín González Fernández amb DNI 

3420...., en sol·licitud de llicència d’obres per mur d’escullera a riera a la parcel·la 

204 de la urbanització Can Hosta. 

 

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

Blazquez Lajara , en data 20.12.2017, on diu: 

 

“I N F O R M A 

 

Es proposa l’enderroc de la tanca existent i la posterior construcció d’un mur 

d’escullera en límit posterior de parcel·la amb la Riera de Sant Llop, amb una dimensió 

de 17ml x 1,67m d’alçada situat a dins de la zona de sistema hídric. 

 

Els immobles es troben situats dins la Clau 5 Edificació Unifamiliar Aïllada, Subzona 5d 

Parc Urbanitzat, dins el PAm-b Can Hosta, subjecte a la disposicions generals, a 

excepció que l'orografia de la parcel·la obligui a la seva adaptació topogràfica del 

l'article 61: 

 

- Cota Natural. S’entén per cota natural del terreny la del terreny existent de la 

parcel·la segons està reflectida en el plànols cartogràfics que serveixen de base a 

aquest POUM. 

 

En cas de discrepància d’interpretacions sempre es considerarà la mes restrictiva. 
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- A l’entorn de les rieres, caldrà mantenir la cota natural de terreny en una franja de 3 

metres des del límit de la finca. 

 

L’art. 62 Tanques, defineix que la tanca limiti amb una riera o una zona verda aquesta 

haurà de ser 100% calada, amb filats de malla galvanitzada. 

 

L’article 112 defineix el Sistema Hidràulic (Clau H), en el punt b); en aquest àmbit de 

protecció no s'admet en general cap tipus de construcció, a no ser que sigui un servei 

de millora del propi sistema hidrogràfic. 

En data 26/9/2017 L’Agència Catalana de l’Aigua amb expedient UDPH2017002535, 

autoritza les obres sol·licitades en domini públic d’acord amb la documentació 

aportada, amb condicions particulars i generals. 

 

Que les obres a realitzar, SI s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, 

PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d’obres, condicionada a les 

condicions particulars i generals del informe UDPH2017002535 de l’ACA.” 

 

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 Valentín González Fernández amb DNI 34206667D, llicència 

municipal d’obres per mur d’escullera a riera a la parcel·la 204 de la urbanització 

Can Hosta. 

 

SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del 

Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents, a les condicions 

generals especificades en full annex i a les especificades a l’informe de l’Agencia 

Catalana de l’Aigua adjunt. 

 

TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en data 30/06/2017, en els següents 

termes: 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                              78,23€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/2.235,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                  18,33€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/2.235,00 

 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/2.235,00                        22,35€ 

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 A INGRESSAR:           303,34€ 

 

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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C) EXP.: 254/17 

PROMOTOR: Glòria Ibern Rodulfo 

EMPLAÇAMENT: Can Cus 

ASSUMPTE: Rehabilitació parcial de sostre planta baixa d’un habitatge 

unifamiliar 

 

Vist l’expedient 254/17 instruït en nom de Gloria Ibern Rodulfo amb DNI 3698...., 

en sol·licitud de llicència d’obres per rehabilitació parcial de sostre planta baixa d’un 

habitatge unifamiliar a la Masia Can Cus. 

 

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

Blazquez Lajara , en data 13.12.2017, on diu: 

 

“I N F O R M A 

 

Es proposa obres de rehabilitació parcial de sostre de la planta baixa, d’un habitatge 

unifamiliar aïllat, denominat Masia de Can Cus, amb una superfície construïda de 

intervenció de 14,72m2. 

 

El immoble no modifica cap paràmetres de la qualificació urbanística de la Clau 12b 

Espai Agrícola de Protecció especial, al tractar-se de treballs de rehabilitació de part 

del sostre de l’edificació existent. 

La masia, es troba inclosa dins del catàleg de masies aprovat provisionalment, en data 

30 de març de 2015, amb la fitxa M1-14. I la intervenció es realitza dins de l’espai de 

l’edificació principal. 

 

Revisat el pressupost d’execució material de projecte accedeix a un import de 

3.466,24€. 

 

Que les obres realitzades SI que s’ajusten a la normativa vigent al municipi i les 

condicions d’habitabilitat mínimes establertes al Decret 141/2012, annex 4 grup H de 

intervencions en edificacions existent, i per tant, PROCEDEIX la concessió de la llicència 

municipal d’obres.  Però cal realitzar liquidació complementària per la diferència entre 

el pressupostos d’execució material declarat i el comprovat de 728,24€ 

 

No obstant, la corporació municipal resoldrà el que consideri oportú.” 

 

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.- Gloria Ibern Rodulfo amb DNI 36982799H, llicència municipal d’obres 

per rehabilitació parcial de sostre planta baixa d’un habitatge unifamiliar a la Masia 

Can Cus. 

 

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 06/11/2017, en els següents 

termes: 
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o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                            95,83€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/2.738,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                22,45€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.27% s/2.738,00 

 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/2.738,00                       27,38 € 

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 06/11/2017:           330,10 € 

 

QUART.- APROVAR la liquidació complementària, en base a la diferència del 

pressupost presentat amb el pressupost sobre la base de la fitxa de característiques 

aportada, d’acord amb l’informe tècnic transcrit, efectuada en els següents termes: 

 

- P.E.M. FITXA DE CARACTERÍSTIQUES  - P.E.M. Presentat  = BASE 

- 3.466,24 – 2.738,00 = 728,24 

 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                            24,48€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/728,24 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                5,97€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/728,24 

o Fiança de l’1% s/728,24                       7,28 € 

 

                       

   IMPORT TOTAL A INGRESSAR:           37,73€ 

 

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

per part del Serveis Tècnics municipals, de l’acompliment del programa de gestió 

de runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.” 

 

 

D) EXP.: 273/17 

PROMOTOR: Rafael Cuesta Lozano 

EMPLAÇAMENT: Junior Park, 301 

ASSUMPTE: Piscina descoberta prefabricada d’ús privat i 1 dipòsit soterrat 

 

Vist l’expedient 273/17 instruït en nom de Rafael Cuesta Lozano amb DNI 4582..., 

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

prefabricada d’ús privat i 1 dipòsit soterrat a la parcel.la 301 de la urbanització 

Junior Park. 

 

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

Blazquez Lajara , en data 13.12.2017. 

 

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:                                                 
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“PRIMER.- ATORGAR Rafael Cuesta Lozano amb DNI 45826590X, llicència 

municipal d’obres per construcció d’una piscina descoberta prefabricada d’ús privat i 

1 dipòsit soterrat a la parcel·la 301 de la urbanització Junior Park. 

 

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:                            314,68€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/8.990,87 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                73,73€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.27% s/8.990,87 

 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/8.990,87                       89,91 € 

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 26/11/2017:           662,75€ 

 

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.” 

 

 

E) EXP.: 270/17 

PROMOTOR: Jaime Rico Lopez 

EMPLAÇAMENT: C/ Torremt, nº 10 

ASSUMPTE: Legalització de piscina descoberta d’ús privat  

 

 

Vist l’expedient 270/17 instruït en nom de Jaime Rico Lopez amb DNI 3810…., en 

sol·licitud de llicència d’obres per legalització d’una piscina descoberta d’ús privat a 

la parcel.la 10 del carrer Torrent de la urbanització Can Plana. 

 

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

Blazquez Lajara , en data 13.12.2017, on diu: 

 

“I N F O R M A 

 

Amb l’expedient d’obres 2003/0124, es proposa la legalització de la piscina realitzada 

durant el procés de construcció de l’habitatge unifamiliar finalitzat en data 11 

d’octubre de 2005. 

 

Es proposen la legalització d’obres de construcció d’una piscina descoberta de 8,15 x 

4,65 m i una làmina d’aigua de 28,25m2,  amb un volum de 37,75m3, d’ús privat d’un 

habitatge unifamiliar. Existeix un dipòsit soterrat de capacitat 15m3, que es superior 

gual a 1/3 del volum de la piscina legalitzada ;  la implantació de la piscina i de la 

depuradora semisoterrada compleix distància mínima a veïns. 
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La piscina projectada compleix amb els requisit dels articles 61 i 63 del POUM, relatius a 

moviments de terres i piscines respectivament. 

 

Que les obres a realitzar,  SI s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, 

PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal de legalització d’obres, on s’ha de 

tenir en compta : 

 

- Realitzar liquidació complementària per la diferència entre el PEM de projecte 

de 19.014,30€ i el pressupost d’obra liquidat provisionalment de 2.600,00€ 

(calculat segon document annex).” 

 

 

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 Jaime Rico Lopez amb DNI 38104042B, llicència municipal 

d’obres per legalització d’una piscina descoberta d’ús privat a la parcel.la 10 del 

carrer Torrent de la urbanització Can Plana. 

 

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 21/11/2017, en els següents 

termes: 

 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                            91,00€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/2.600,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                42,64€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.27% s/2.600,00 

   

   IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 21/11/2017:           133,64 € 

 

QUART.- APROVAR la liquidació complementària, en base a la diferència del 

pressupost presentat amb el pressupost sobre la base de la fitxa de característiques 

aportada, d’acord amb l’informe tècnic transcrit, efectuada en els següents termes: 

 

- P.E.M. FITXA DE CARACTERÍSTIQUES  - P.E.M. Presentat  = BASE 

- 19.014,30 – 2.600,00 = 16.414,30 

 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                            574,50€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/16.414,30 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                134,60€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/16.414,30 

  

                       

   IMPORT TOTAL A INGRESSAR:           709,10€ 
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CINQUÉ.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació, 

per part del Serveis Tècnics municipals, de l’acompliment del programa de gestió 

de runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau. 

 

TERCER PUNT.-  

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 

 

 

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

realitzades. 

 

 

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 40.026,83 €. 

 

 

B) Proposta d’ajut social per el “Programa d’assistència a les Persones” 

despeses 4art trimestre 

   

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 4art trimestre 2017. 

 

Vist que l’Associació “El Taller de Breda” ha pagat i ha justificat les despeses 

realitzades a tal efecte per un import total de 44,60.-€. 

  

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 44,60.-€. 

 

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) 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. 
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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 

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 2018, 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.” 

 

 

D) Aprovació Calendari fiscal exercici 2018. 

 

Vista la proposta del calendari fiscal presentat pel Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva per a l’exercici 2018, dels diferents ingressos de dret 

públic de venciment periòdic, corresponent al municipi de Riells i Viabrea. 

Atès que inicialment s’han previst els períodes i dies de cobrament que es detallen: 

CONCEPTE PERÍODE COBRAMENT  

IVTM – ESCOMBRARIES- 

TAXA GUALS 

Març/abril 

IBI URBANA (1ª fracció)   

- IBI RÚSTICA 

Maig/juny 

IBI URBANA (2ª fracció) Octubre/novembre 

IAE/CEMENTIRI Setembre/octubre 
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DIES DE COBRAMENT EN EL MUNICIPI: El primer dijous de cada mes (excepte 

festius) 

PERÍODE: Febrer a novembre. Per coincidència amb dia festiu farem 

assistència el dia 8 de novembre. 

 

 

Atès que es considera necessari ampliar modificar el període de recaptació a les 

oficines municipals per donar una millor atenció al ciutadà, es proposa modificar el 

període de febrer a desembre exceptuant agost. 

 

Atès que per tal de publicar el calendari definitiu i preveure les actuacions que el 

Servei de Gestió Tributària ha de dur a terme, cal la conformitat per part de 

l’Ajuntament, sobre les dates assenyalades. 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR el següent calendari fiscal per a l’exercici 2018, per a la 

recaptació del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva,  que es 

detalla: 

 

 

CONCEPTE PERÍODE COBRAMENT  

IVTM – ESCOMBRARIES- 

TAXA GUALS 

Març/abril 

IBI URBANA (1ª fracció)   

- IBI RÚSTICA 

Maig/juny 

IBI URBANA (2ª fracció) Octubre/novembre 

IAE/CEMENTIRI Setembre/octubre 

 

 

DIES DE COBRAMENT EN EL MUNICIPI: El primer dijous de cada mes (excepte 

festius) substituint el dia si s’escau festiu per l’endemà hàbil. 

PERÍODE: Febrer a desembre (excepte agost). Per coincidència amb dia 

festiu farem assistència el dia 8 de novembre. 

 

 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Servei de Gestió Tributària del Consell 

Comarcal de la Selva i al departament de comptabilitat municipal, als efectes 

oportuns.” 

 

 

E) Sol·licitud de fraccionament del pagament de l’autoliquidació de 

l’Impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres a nom del Sr. 

Robert Pallisa Márquez. 
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Vista la instància presentada pel Sr. Robert Pallisa Márquez, Reg. Entrada Núm. 

3.791, de data 11/12/2017, demanant el fraccionament del pagament de 

l’autoliquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a la 

realització d’obres a la Urb. Junior Park, Pac. 1.222, per import de 207,50 €. 

 

Atès el que disposa l’art. 25.4 de l’O.F. nº 12. ·Reguladora de la gestió i recaptació 

dels ingressos municipals de dret públic: “Només es podran fraccionar els deutes 

tributaris i altres de naturalesa pública a favor de l’Ajuntament que tinguin un 

import superior a 300,00 € i quan l’import de les fraccions no sigui inferior a 50,00 

€, llevat d’aquells casos discrecionalment apreciats per l’Ajuntament en què es 

consideri que el fraccionament és l’única forma d’efectuar el cobrament.” 

 

Vist l’informe de Secretaria – Intervenció desfavorable a l’acceptació del 

fraccionament del pagament de l’autoliquidació de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres per a la realització d’obres a la Urb. Junior Park, Pac. 1.222, 

per import de 207,50 € 
 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- DESESTIMAR el fraccionament del pagament de l’autoliquidació de 

l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a la realització d’obres a la 

Urb. Junior Park, Pac. 1.222, per import de 207,50 €, perquè no acompleix l’article 

25.4 de l’O.F. nº 12. “Reguladora de la gestió i recaptació dels ingressos municipals 

de dret públic”, ja que no arriba a l’import mínim per a atorgar el fraccionament.  

 

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

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

CINQUÈ PUNT.-  

ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 

 

 

 

Adjudicació del contracte de serveis d’assessorament i assistència en 

matèria d’enginyeria i tècnic de la corporació 

 

REF EXP.: CONT 21/16 

 

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 allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a 

l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 

 

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

assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- ADJUDICAR, PROVISIONALMENT, 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. 

 

SEGON.- REQUERIR a l’adjudicatària per tal què, en el termini màxim de 10 dies 

hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, i d’acord 

amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars aporti la següent 

documentació: 

 

- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social i l’impost sobre activitats econòmiques. 

 

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. 

 

QUART.- APLICAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida del pressupost 

vigent.” 

 

 

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. 
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I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 19:15 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 accidental, qui en 

dono fe, 

 

    L’alcalde                                          La Secretària-Interventora acctal 

 

 

 

 

Josep Maria Bagot i Belfort                                 Ma. Carmen Miranda Cabanillas 

mailto:ajuntament@riellsiviabrea.cat

