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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM.  004/2018 

CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  28 de febrer de 2018 

HORA:  18.30 hores 

LLOC: Oficines municipals 

 

 

 

Hi assisteixen 

Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President 

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

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

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

 

Regidors a títol informatiu 

Sra. Adriana Puig i Durbau  

Sr. Felipe Juan González i Martín 

 

Excusa: 

 

---- 

 

 

Na Montserrat Bertran i Roca, Secretària - Interventora  

 

 

Oberta la sessió, tot seguit es procedeix a tractar els assumptes preparats segons 

el següent 

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

2. Urbanisme i Governació  

3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència, Cultura, Comunicació i 

Mobilitat  

4. Hisenda, Serveis Socials, Participació Ciutadana, Règim Intern i Joventut    

5. Festes, Promoció Econòmica i Serveis (excepte Servei d’Aigua i 

d’Escombraries) 

6. Sanitat, TIC, Esports, Manteniment d’edificis municipals i Habitatge  

7. Medi Ambient, Gent Gran, Turisme i Servei d’Aigua i d’Escombraries 

8. Precs i preguntes 

 

 

 

PRIMER PUNT.- 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

 

 

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l’acta de 

la sessió de data 14-02-2018. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 

A) Aprovació inicial d’una memòria valorada per a les obres de construcció 

d’una pista d’ skatepark 

 

Vista la memòria valorada per a les obres de construcció d’una pista de formigó 

lliscat amb murs, rampes i elements modulars, com espai públic destinat a 

skatepark, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez 

Lajara, amb un pressupost de 49.980,96.-€, IVA no inclòs. 

 

Examinada aquesta, 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 

construcció d’una pista de formigó lliscat amb murs, rampes i elements modulars, 

com espai públic destinat a skatepark, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. 

Joan Carles Blázquez Lajara, amb un pressupost de 49.980,96.-€, IVA no 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.” 

 

 

B) Adjudicació del contracte d’obres per a la construcció d’un skatepark a 

l’empresa SKOPO RAMPS SL. 

 

L’ajuntament vol dotar el municipi d’una instal·lació d’skatepark  en els terrenys de 

l’antic camp de futbol i la prolongació del carrer Maria Martí. 

  

L’arquitecte tècnic municipal, Joan Carles Blázquez Lajara ha redactat la memòria 

valorada “Pista skatepark”, amb un pressupost de 49.980,96.-€, IVA no inclòs. 

 

Atès el que disposa l’article 6, del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, es tracta d’un 

contracte d’obres, i atès l’import d’aquest servei, d’acord amb l’article 138.3 de 

TRLCSP, es tracta d’un contracte menor, el qual pot adjudicar-se de manera directa 

a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació 

necessària per a la prestació. 

 

Hi ha partida consignada al pressupost vigent per a atendre la present contractació. 

 

L’empresa SKOPO RAMPS, SL, amb CIF B62396163, ha presentat un pressupost,per 

import de 49.800,00, IVA no inclòs, per a la realització d’aquesta obra. 

 

Tanmateix i atenent el que disposa l’article 111 TRLCSP, la tramitació de l’expedient 

només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura 

corresponent. 

 

L’empresa SKOPO RAMPS SL compleix amb les condicions de capacitat i solvència 

per a contractar amb el sector públic.  
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Atès el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 

  

“PRIMER.- APROVAR la despesa adjudicant el contracte d’obres per a la 

construcció d’un skatepark a l’empresa SKOPO RAMPS SL amb CIF B62396163. 

 

SEGON.- L’import del contracte s’estableix en la quantitat de 49.800,00 euros, IVA 

no inclòs, que serà satisfeta prèvia la presentació de la corresponent factura i 

mitjançant ingrés en el compte corrent que l’adjudicatari designi, d’acord amb els 

termes indicats en la proposta efectuada. 

 

TERCER.- NOMENAR director de l’obra a l’arquitecte tècnic Sr. Joan Carles 

Blázquez i Lajara, redactor del projecte. 

 

QUART.- El termini d’execució de l’obra s’estableix en dos mesos, a partir de la 

data de signatura de l’acta d’inici. 

 

L’obra s’ajustarà al projecte aprovat i a les directrius marcades pel tècnic facultatiu. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de 

Comptabilitat dins el termini de 10 dies.” 

 

 

C) Sol.licitud de subvenció extraordinària a la Diputació de Girona, per a 

treballs de millores en la xarxa d’abastament i distribució d’aigua potable 

al nucli d’Ordenació Riells i Viabrea 

 

Atesa la memòria valorada redactada per l’arquitecte municipal, Armand Garcia 

Bartolomé, per a portar a terme els treballs de millores en la xarxa d’abastament i 

distribució d’aigua potable al nucli d’Ordenació Riells i Viabrea, per import de 

99.833,49,-€ IVA inclòs. 

 

Atès que l’ajuntament considera totalment justificat l’interés en la realització dels 

esmentats treballs per a respondre a la necessitat d’implementar algunes de les 

propostes de millora concretes previstes en el Pla Director d’aigua potable per al 

nucli d’Ordenació Riells i Viabrea, atenent el fet que està previst iniciar una 

reurbanització de l’àmbit durant l’exercici 2018.  

 

Atès el que assenyala l‘article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions sobre el procediment de concessió: “2. Es poden concedir 

de manera directa les subvencions següents: 

…//…c) Amb caràcter excepcional, les altres subvencions en les quals s’acreditin 

raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament 

justificades que dificultin la convocatòria pública….//…” 

 

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 els treballs de millores en la xarxa 

d’abastament i distribució d’aigua potable al nucli d’Ordenació Riells i Viabrea. 

 

SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 

la subvenció. 
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TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta 

documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

QUART.- TRASLLADAR  aquest acord la Diputació de Girona -Àrea de Presidència-  

i al servei de comptabilitat municipal als efectes oportuns.” 

 

 

D) EXP.: 3/18 

PROMOTOR: Jordi Pagès Pou 

EMPLAÇAMENT: C/ Vallès, nº 131, Urb. Boscos de la Batllòria 

ASSUMPTE: Piscina descoberta prefabricada d’ús privat  

 

Vist l’expedient 3/18 instruït en nom de Jordi Pagés Pou, amb DNI 3645......, en 

sol·licitud de llicència municipal d’obres per a la construcció d’una piscina 

descoberta prefabricada d’ús privat, a la parcel·la 131 del carrer Vallès de la 

urbanització Boscos de la Batllòria. 

 

Vist l’informe favorable emès, en data 15/02/2018, per l’arquitecte tècnic 

municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara. 

 

Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 

de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 

 

Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 

                                                  

“PRIMER.- ATORGAR a Jordi Pagés Pou, amb DNI 3645...... llicència municipal 

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

parcel·la 131 del carrer Vallès 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.- ELEVAR a definitiva la liquidació practicada, en data 27/02/2017, en els 

següents termes: 

 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                 361,75 € 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/10.335,70 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:           84,75 € 

Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/10.335,70 

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

Per cada expedició de placa d’obres. 

o Fiança de l’1% s/10.335,70                                       103,36 € 

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

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya                                                                         150,00 € 

                       

                                     IMPORT TOTAL INGRESSAT:           734,30 € 
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QUART.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació per 

part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament de l’acompliment del programa de 

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

 

 

E) EXP.: 80/17 

PROMOTOR: Anna Ortiz Fernández 

EMPLAÇAMENT: Can Cervera 

ASSUMPTE: Piscina d’ús privat, magatzem i tanca de filat cinegètic 

 

Vist l’expedient 80/17 instruït en nom de Anna Ortiz Fernandez, amb DNI 

7709......, en sol·licitud de llicència municipal d’obres per a la construcció d’una 

piscina d’us privat, magatzem i tanca de filat cinegètic, a la finca Can Cervera. 

 

Vist l’informe favorable emès, en data 12/02/2018, per l’arquitecte tècnic 

municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara on diu: 

 

“I N F O R M A 

 

Es proposa obres de construcció d’una piscina d’ús privat de 50m2 i 67,20m3 de 

volum d’aigua, amb un magatzem per l’equip de filtració semisoterrat de superfície 

construïda de 27,44m2 amb una platja amb làmina d’aigua i terrassa pavimentada 

total de 277,79m2 i una tanca cinegètica de longitud 491m perimetral, amb portal 

d’accés a la finca. 

 

L’any 1974 va estar autoritzada la reconstrucció total de l’antiga masia de Can 

Cervera, amb l’expedient d’obra 38/74, per tant, es pot tenir la consideració 

d’edificació legalment implantada; quedant justificada el compliment de l’article 159 

per a construcció de piscines i magatzems. Sense que hi consti cap expedient 

d’activitat històric de l’antiga casa de colònies, ni que s’hagi iniciat el tràmit 

d’activitat per a destinar l’edifici a habitatge d’ús turístic. 

 

Compleix l’art. 151. 5, 7 i 8 de tanques en sòl no urbanitzable el Text Refós del 

POUM per a tanca de filat ecològic amb una altura màxima d’1,5 metres, situada a 

3m de l’eix de camins públics. 

 

La Diputació de Girona en data 7/02/2018 amb expedient 2017/6037 amb Informe 

17/17 informen que d’acord amb la sentència 12650/2016 Sala del Contenciós 

Administratiu Secció Cinquena del Tribunal Suprem, la finca es troba fora de l’àmbit 

del Pla Especial del Parc Natural del Montseny. 

 

Les obres sol·licitades SI s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, 

PROCEDEIX la seva autorització amb les condicions generals : 

 

- Els moviments de terres s’hauran de limitar als estrictament necessaris per la 

construcció del vas de la piscina i instal·lacions auxiliars, i en cap cas es podran fer 

rebliments i buidats per augmentar l’esplanada d’implantació de la piscina ; alterant 

el mínim possible l’orografia i la vegetació preexistent. 

- Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar 

els materials i la runa originada pels treballs. 

- La runa originada haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un 

abocador regularitzat, i no s’allargarà l’acumulació d’aquesta davant l’edificació més 

enllà del que durin els treballs. 

- Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 
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Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 

de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 

 

Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ATORGAR a Anna Ortiz Fernández, amb DNI 7709....... llicència 

municipal d’obres per a la construcció d’una piscina d’us privat, magatzem i tanca 

de filat cinegètic, a la finca Can Cervera. 

 

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 condicions especificades a l’informe 

tècnic i que a continuació es relacionen: 

 

- Els moviments de terres s’hauran de limitar als estrictament necessaris per la 

construcció del vas de la piscina i instal·lacions auxiliars, i en cap cas es podran fer 

rebliments i buidats per augmentar l’esplanada d’implantació de la piscina ; alterant 

el mínim possible l’orografia i la vegetació preexistent. 

- Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar 

els materials i la runa originada pels treballs. 

- La runa originada haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un 

abocador regularitzat, i no s’allargarà l’acumulació d’aquesta davant l’edificació més 

enllà del que durin els treballs. 

- Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial. 

 

TERCER.- ELEVAR a definitiva la liquidació practicada, en data 04/02/2017, en els 

següents termes: 

 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                 968,72 € 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/27.677,58 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:         226,96 € 

Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/27.677,58 

o 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’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:           1.380,11 € 

 

Quart.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació per 

part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament de l’acompliment del programa de 

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

 

 

F) Aprovació dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació 

de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació PAa-3: Plemen. 

 

I.- Per resolució de la Junta de Govern Local de data 25/10/2017, es va acordar 

l’aprovació definitiva dels projectes d’estatuts i bases del polígon d’actuació PAa-3:  
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Plemen, formulat per Francisco Castelao Canicoba i Baltasar Planasdemunt Regàs, 

en representació d’Inversiones Inmobiliarisa Canvives, S.A i de Bachaledca, SLU. 

 

II.- En data 21/12/2017, els promotors de l’actuació, informen a l’ajuntament que 

les mercantils ROCALBA, S.A i DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS, S.A, són 

titulars, al 50%, de la finca núm. 4 del plànol de finques aportades. 

 

III.- Informades les citades mercantils de la tramitació de l’expedient d’aprovació 

dels projectes d’estatuts i bases del polígons d’actuació PAa-3: Plemen, ambdues 

presenten recurs de reposició davant aquest Ajuntament sol·licitant que es declari 

la nul·litat de la resolució d’aprovació definitiva atès que no han estat notificats 

durant el termini d’informació pública. 

 

IV.- En data 28/02/2018, l’assessor jurídic municipal emet el següent informe: 

 

“PRIMER.‐ El POUM de Riells i Viabrea aprovat definitivament en data 22 de juliol 

de 2014 i publicat al DOGC núm. 6719 de data 2 d'octubre de 2014, delimita un 

polígon d'actuació urbanística discontinu en sòl urbà no consolidat denominat PAa‐3 

"PLEMEN" a executar pel sistema de reparcel∙lació en la modalitat de compensació. 

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2017 es 

va procedir a aprovar definitivament les bases d’actuació i estatuts de la Junta de 

Compensació. 

 

En data 6 de febrer de 2018 la societat mercantil ROCALBA, SA ha presentat recurs 

de reposició en el que es posa de manifest que aquesta societat és propietària 

d’una finca inclosa dins el polígon d’actuació, sense que la mateixa hagi estat 

notificada durant el termini d’informació pública, pel que sol∙licita que es declari la 

nul·litat de la resolució d’aprovació definitiva. En data 21 de febrer de 2018 per part 

de la societat DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS, SA es formula recurs de 

reposició amb el mateix contingut que l’anterior. 

 

En data 19 de desembre de 2017 per part de INVERSIONS INMOBILIARIES 

CANVIES, SL i BACHALEDCA, SLU, promotors de l’actuació, es presenta instància en 

la que es posa de manifest que les societats ROCALBA, SA i DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS, SA són propietàries al 50% de la finca nº 4 del plànol de finques 

aportades. 

 

SEGONA.‐ Atès que s’ha tingut coneixement de la existència dels dos propietaris de 

la finca número 4 del plànol de finques aportades, i que no se’ls va notificar la 

resolució de l’aprovació inicial de les bases d’actuació i els estatuts de la Junta de 

Compensació, ni se’ls va donar audiència en el termini d’informació pública, cal 

estimar parcialment el recurs de reposició interposat i atorgar a aquestes societats 

el termini d’informació pública, amb notificació individualitzada, establert a l’art. 

119.c) del Decret Legislatiu 1/2010 TRLUC. 

 

No resulta procedent la declaració de nul∙litat de ple dret en els termes de l’art. 47 

del la Llei 39/2015 Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, atès que no s’ha prescindit total y absolutament del procediment 

legalment establert per a l’aprovació de les bases d’actuació i els estatut, atès que 

únicament s’ha emès una notificació a un dels propietaris per desconeixement de 

l’existència del mateix en el moment de l’aprovació inicial. 

 

En conseqüència, cal estimar parcialment el recurs de reposició formulat per les 

societats propietàries de la finca número 4 del plànol de finques aportades, i  
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retrotraure les actuacions fins al moment de la notificació de l’aprovació inicial de 

les bases d’actuació i estatuts a les societats ROCALBA, SA i DOS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS, SA, atorgant a les mateixes el termini d’informació 

pública establert a l’art. 119 del DL 1/2010 TRLUC del que es desprèn que: 

 

c) El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el 

qual s'ha de concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal. 

 

Un cop transcorregut el termini d’informació pública, i es resolguin les al∙legacions 

que, si s’escau, es presentin, caldrà tornar a resoldre sobre l’aprovació definitiva de 

les bases d’actuació i els estatuts, amb estimació o desestimació de les 

manifestacions que es puguin efectuar”. 

 

Atès el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ESTIMAR en part, el recurs presentat per les mercantils ROCALBA, S.A 

i DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS, S.A, atorgant-los un termini 

d’informació pública d’un mes. 

 

SEGON.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de la Junta de Govern Local de data 

25/10/2017, d’aprovació definitiva dels projectes d’estatuts i bases del polígon 

d’actuació PAa-3: Plemen, formulat per Francisco Castelao Canicoba i Baltasar 

Planasdemunt Regàs, en representació d’Inversiones Inmobiliarisa Canvives, S.A i 

de Bachaledca, SLU.” 

 

 

TERCER PUNT.-  

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 

 

 

A) Adjudicació del contracte de serveis per a l’assessorament, 

manteniment i adequació a la normativa de protecció de dades 

 

L’ajuntament de Riells i Viabrea té la necessitat de contractar els serveis per a 

l’assessorament, manteniment i adequació a la normativa de protecció de dades 

que, de forma personal i directa, no es poden assumir amb els mitjans del 

Consistori. 

 

Per això es fa imprescindible la contractació de professionals externs que puguin fer 

les tasques d’assessorament tècnic en aquesta matèria que ha estat citada. 

 

L’empresa Legalment, representada per Josep Matas Balaguer, amb NIF 

40285587Y, ha presentat un pressupost, per import total 1.700,00€, IVA no inclòs. 

 

Aquest tipus de contracte es troba regulat a l’article 10 del Real Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic (TRLCSP). 

 

Atès l’import d’aquest servei, d’acord amb l’article 138.3 de TRLCSP, es tracta d’un 

contracte menor, el qual pot adjudicar-se de manera directa a qualsevol empresari 

amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació necessària per a la prestació. 
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Tanmateix i atenent el que disposa l’article 111 TRLCSP, la tramitació de l’expedient 

només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura 

corresponent. 

 

L’empresa Legalment, representada per Josep Matas Balaguer, compleix amb les 

condicions de capacitat i solvència per a contractar amb el sector públic.  

 

Vist que hi ha partida consignada al pressupost vigent. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR la despesa, adjudicant el contracte de serveis per a 

l’assessorament, manteniment i adequació a la normativa de protecció de dades, 

pel termini d’un any, a l’empresa Legalment, representada per Josep Matas 

Balaguer. 

 

SEGON.- L’import del contracte s’estableix en la quantitat total de 1.700,00 euros, 

IVA no inclòs, que serà satisfeta prèvia la presentació de la corresponent factura i 

mitjançant ingrés en el compte corrent que l’adjudicatari designi, d’acord amb els 

termes indicats en la proposta efectuada. 

 

TERCER.- IMPUTAR  la despesa  a la partida  corresponent del  pressupost 

municipal. 

 

QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per 

formalitzar el present acord. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de 

Comptabilitat dins el termini de 10 dies.” 

 

 

B) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona  dins la convocatòria 

del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural”, exercici 2018 

 

Ateses  les bases generals i específiques reguladores de les subvencions del Fons 

de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2018, publicades al BOP de Girona 

núm.  4 de data 5 de gener de 2018.  

 

Atès que la Diputació de Girona, en data 7 de febrer de 2018 va comunicar a 

aquest ajuntament que, segons acord de la Junta de Govern de la Diputació del dia 

06/02/2018, a Riells i Viabrea li correspon una subvenció per a l’exercici 2018 de 

94.966,62,-€, d’acord amb la següent distribució: 

 

IMPORT CONCEPTE 

77.710,00,- Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de 

serveis obligatoris i despeses en inversions reals i transferències de 

capital  (línia b). 

 

13.714,00,- Despeses culturals (d’aquests un 15% s’haurà de destinar a la 

contractació d’integrants del catàleg d’arts en viu “Escènics”i un 10% 

a la dinamització de les biblioteques 

 

1.400,00,- Camins 

2.142,62,- Noves tecnologies 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, una subvenció dins la 

convocatòria del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural”, any 2018. 

 

SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 

la subvenció. 

 

TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 

documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

C) Aprovació de  la liquidació del curs 2016/17 i atorgar compensació 

econòmica per al curs 2017/18 a l’Escoleta de Riells SCCL 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea té en concessió administrativa la gestió de la llar 

d’infant. Per raó de les circumstàncies econòmiques actuals i de la davallada de 

matriculacions, la gestió passa per moment de desequilibri econòmic-financer, que 

implica uns ajustos pel curs 2016/17 que es determinen a continuació en dos 

punts: 

 

PRIMER PUNT:  Liquidació del curs 2016/17 

 

“Assumpte: Estudi econòmic elaborat pels serveis econòmics externs per 

determinació el dèficit  de la concessionària  del curs 2016-2017 de la Llar 

d’Infants Municipal l’Escoleta de Riells. 

 

I.- Determinació del cost durant el curs 2016-2017: 

 

La determinació del  dèficit de la concessionària del  curs 2016-2017 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. 

 

 
(1) regim autònoms           
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Despeses a càrrec concessionària 

  Ajuntament Concessionària 

Sous i salaris  49.392,42 54.236,70 

Directora (mestre) 

1509,33 x 14 pagues 

 21.130,62(1) 21.130,62(1) 

1 mestre  0,00 20.911,24 (1) 

Altres  0,00 6.618,22 

3 Educadores  28.261,80 33.838,42 

1 a temps parcial 

 

 0,00 5.576,62 

2 a temps complert 

1.009,35 x 14 pagues 

 28.261,80 28.261,80 

Seguretat Social  9.613,44 12.914,40 

Règim Autònoms (3) Set-

agost 267,04 

 9.613,44 10.274,40 

Seguretat Social Anna 

Hidalgo 

 0,00 2.640,00 

Altres despeses de gestió  5.983,86 7.330,01 

Gestoria  1.978,69 1.978,69 

Assegurança  308,18 308,18 

Material fungible  206,10 206,10 

Despeses bancàries  98,55 98,55 

Material de neteja  56,20 56,20 

Manteniment fotocopiadora  70,18 70,18 

Manteniment extintors  63,16 63,16 

Desratització  271,96 271,96 

Cànon Ajuntament    2.930,84 0,00 

Benefici Industrial (fins 6%)         0,00 4.276,99 

    

TOTAL DESPESES  64.989,72 74.481,11 

     

 

 

 

II.- Determinació dels ingressos percebuts directament per la 

concessionària  durant el curs 2016-2017:  

 

 

 

 

Quotes pares 

Mensualitats pares                28.809,09 

Matricules                              2.389,66 

Altres                                       579,52  

Total ingressos quotes               31.778,27€      
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Ingressos percebuts  per la concessionària 

de part de l’Ajuntament 

 

30/09/2016           1.815,24 

27/10/2016           1.815,24 

29/11/2016           1.815,24 

29/12/2016           2.474,16 

21/01/2017           1.979,97 

27/02/2017           1.979,97 

28/03/2017           1.979,97 

27/04/2017           1.979,97 

26/05/2017           1.979,97 

27/06/2017           1.979,97 

27/07/2017           1.979,97 

28/08/2017           1.979,97 

 

Total ingressos Ajuntament        23.759,64€  

 

TOTAL INGRESSOS                    55.537,91 € 

 

 

III.- Resultat: 

 

Dèficit 9.451,81€ 

 

Ingressos totals 55.537,91 – Despeses totals 64.989,72=  9.451,81  

Cànon de la concessionària a compensar -2.930,84 

 

             

Resultat equilibri econòmic  6.520,97 € 

 

 

SEGON PUNT: Aportació Econòmica municipal curs 2017/18 

 

Per part dels Serveis Econòmics de la Corporació, s’ha emès informe en elació a la 

determinació de possible dèficit del curs 2017-2018 de la Llar d’Infants Municipal 

l’Escoleta de Riells SCCP de data 13 de setembre de 2017, del següent context: 

 

Assumpte: Estudi econòmic elaborat pels serveis econòmics externs per 

determinació del possible dèficit del curs 2017-2018 de la Llar d’Infants 

Municipal l’Escoleta de Riells. 

 

Peticionari: Excm. Ajuntament de Riells i Viabrea. 

 

I.- Determinació del cost durant el curs 2017-2018: 

 

La determinació del cost durant el curs 2017-2018 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. 
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Despeses a càrrec de la 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-Agost 266,14           

   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 

Control de plagues  273,00   

Despeses bancàries  125,00   

Cànon Ajuntament   2.930,84 

Benefici Industrial  0,00    

TOTAL DESPESES 65.777,30                        

 

 

Despeses a càrrec Ajuntament 

Manteniments i subministres 20.027,42  

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         

TOTAL DESPESES 85.804,72 € 

 

 

II.- Determinació dels ingressos durant el curs 2017-2018:  

 

Ingressos per part concessionària: 

Quotes pares: Proposta bàsica provisional 

amb una ràtio de 12 nens 

 

Setembre 

2 nens mati/tarda x 175,00 € x 1 mes 

9 nens matí x 150€ x 1 mes 

 

350,00 

1.350,00 

Octubre a juliol 

6 nens mati/tarda x 175,00 € x 10 mesos 

6 nens mati x 150 x 10 mesos 

 

10.500,00  

9.000,00 

Material (12 x 90 ) 1.080,00 

Matrícules 12 x 120 1.440,00 

TOTAL INGRESSOS      23.720,00€ 

 

Ingressos per part de l’Ajuntament 

Previsió subvenció Generalitat:  

10 nens x 875,00 € 8.750,00                

Total ingressos Ajuntament 8.750,00 € 
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TOTAL INGRESSOS                                        32.470,00 € 

 

 

III.-Resultat 

 

Dèficit 53.334,72 

 

Ingressos totals 32.470,00 – Despeses totals 85.804,72=  53.334,72  

 

Atès que aquest possible dèficit pot fer insostenible el manteniment del servei de la 

llar d’Infants pel proper curs 2017- 2018 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: 

 

Despeses assumides  càrrec directament de l’Ajuntament         20.027,42 €                          

Compensació cànons a favor Ajuntament curs (2017-18)         2.930,84 € 

Compensació Ajuntament empresa concessionària                    30.376,46 € (1) 

                                                                     Dèficit ………..  53.334,72 euros 
 

(1) Compensació equilibri econòmic a la concessionària : 39.126,46  euros , que es 

la diferencia entre les seves despeses estimades de 65.777,30 euros menys els 

ingressos dels pares valorats en 23.720,00 euros. D’aquesta quantitat es resta 

8.750 a pagar en el moment de ingressar la subvenció . Del total de la diferencia 

anterior cal compensar l’import del cànon a favor del ajuntament (2.930,84 

euros).El total de 30.376,46 a pagar en 12 mensualitats dona un import de  

2.531,37 euros.” 

 

 

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. 

 

SEGON.-En quant al curs 2016-17, aprovar la liquidació en base a l’informe 

econòmic transcrit per la quantitat de 6.520,97 euros que correspon al dèficit de 

la concessionària de 9.451,81, deduïda la compensació del cànon del curs corrent 

2.930,84. 

 

TERCER.- En quant al curs 2017-18, aprovar una aportació econòmica de 

30.376,46 euros, repartits en 12 quotes mensuals de 2.531,37 euros, fins al mes 

d’agost del 2018, 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 gener 2018 del 

curs 2017-18, per la diferència que resulta d’aplicar una quota mensual de 

2.531,37 euros i els pagaments a compte mensuals efectuats des de setembre 

2017, de 1.979,97 euros, equivalent a un total de 2.575,00 euros. 

 

CINQUÉ.- Notificar el present acord als interessats, juntament amb els informes 

econòmics emesos,  i al Departament de comptabilitat, als efectes oportuns.” 
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QUART PUNT.-  

ÀREA D’HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA I RÈGIM INTERN 

 

 

Aprovació de factures. 

 

Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les 

relacions de factures per un import  total de 81.722,69,-€. 

 

 

CINQUÈ PUNT.-  

ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 

 

 

Proposta de pagament premis Carnaval 2018 

 

En motiu de les festes de Carnaval de Riells i Viabrea, celebrades el passat 18 de 

febrer de 2018, s'han atorgat set premis per la participació a la Rua de Carnaval. 

Per tal de fer efectiu el pagament d’aquests premis 

   

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR el pagament dels premis a partir de la relació següent: 

 

1r premi rua: Associació colla Encantats Lloret de Mar, CIF G553..... (A destemps, 

un viatge punk pel temps) ................................................... 900,00€ 

2n premi rua: Albert Montserrat Roses, DNI 4596...... (Minerals a Gogó) 

......................................................................................................   600,00€ 

3r premi rua: Cristina León Bernal, DNI 5239...... (Sweet Pop)............... 400,00€ 

4t premi rua: Associació de Carnaval Les Drac’s, CIF G552..... (Show 

Tropical)250,00€ 

5è premi rua: Núria Sebastià Fàbregas, DNI 7930..... (La Tribu Cabrera) 200,00€ 

6è premi rua: Escola de Dansa Contrajazz, DNI 4553..... (Musical Cats). 100,00€ 

7è premi rua: Raquel Tobajas Moreno DNI 4549..... (L'Ànima del Bosc) . 100,00€ 

 

1r premi carrossa: Albert Montserrat Roses DNI 4596...... (Minerals a Gogó) .....  500,00€ 

2n premi carrossa: Associació Carnaval Les Drac’s CIF G552..... Show Tropical   400,00€ 

 

Premi local: Elisabet Huertas Escura DNI 4770...... (Tala Tulum Zulú) .... 250,00€ 

 

 

SEGON.- REALITZAR l’abonament de 3.700,00€ segons la relació del punt 

anterior.  

 

TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost de 

l'exercici 2018. 

 

QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 

Comptabilitat.” 
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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 

 

 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riells i 

Viabrea i l’Associació de propietaris forestals del Montseny per al foment 

de la gestió forestal al municipi de Riells i Viabrea  

 

Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea i 

l’Associació de propietaris forestals del Montseny, quina transcripció literal és la 

següent: 

 

“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I 

VIABREA I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL MONTSENY 

PER AL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL AL MUNICIPI DE RIELLS I 

VIABREA 

 

 

Riells i Viabrea, a  

 

REUNITS 

 

D’una banda, el senyor Josep Mª Bagot i Belfort, alcalde de l’Ajuntament de Riells i 

Viabrea, que actua en representació que li atribueix l’article 53 del Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril. 

 

De l’altre, el senyor Francisco de Puig Egido, en nom i representació de l’Associació 

de Propietaris del Montseny. 

 

Les dues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal 

necessària per a la formalització del present conveni, i  

 

EXPOSEN 

 

 I. Que el bosc ocupa al municipi de Riells i Viabrea més del 80% de la seva 

superfície, i que ha esdevingut un dels valors i atractius principals pel 

desenvolupament de determinades activitats econòmiques en expansió, com 

el turisme interior. 

 

 II.  Que el bosc genera actualment unes rendes econòmiques insuficients 

per a la seva bona gestió. Situació que s’agreuja per la petita dimensió de 

moltes propietats i pels límits que avui té la gestió individual de les finques 

forestals. 
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III. Que la producció individual (finca per finca), sovint marcada de visió 

territorial, no ha pogut evitar que molts terrenys forestals estiguin mancats 

d’algun projecte social i econòmic amb cert futur, que comprometi i motivi 

als propietaris i al municipi i que garanteixi: una millor qualitat ambientat 

dels boscos, un menor risc d’incendi, i una generació d’activitat econòmica. 

 

IV. Que establir i gestionar un projecte forestal conjunt té més possibilitats 

de reeixir en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si s’estableix 

una col·laboració lleial i compromesa entre institucions públiques i 

institucions privades que agrupen finques forestals de propietat particular. 

 

V. L’Ajuntament de Riells i Viabrea, en virtut de les competències que 

estableix el Decret Legislatiu 2/2003 el qual aprova el text refós de la Llei 

municipal i de Règim Local de Catalunya en els articles 66.3 c, 66.3 d,66.3 

f, 66.3 n i 66.3 I, no pot ser aliè a la situació de la superfície forestal de seu 

terme municipal, i té el propòsit desenvolupar projectes que fomentin la 

gestió forestal al seu municipi. 

 

VI. Que en el marc d’aquestes competències, l’ajuntament de Riells i 

Viabrea vol fomentar l’aprofitament rentable del bosc amb l’objectiu de 

produir i consumir fusta local i, d’aquesta manera, treballar en la prevenció 

d’incendis forestals i en la creació de lloc de treball directes i indirectes. 

 

VII. Que l’associació de propietaris forestals del Montseny, en endavant 

APM, va ser constituïda com a entitat sense afany de lucre en assemblea 

constituent del dia 30 de gener de 2009 i establerta la seva seu social al 

carrer Sant Jaume, 29 d’Arbúcies. 

 

VIII. Que els principals objectius de l’APM són: 

 

a. Agrupar la propietat per posar en valor patrimoni humà i natural 

del massís. 

b. Fer efectiva la planificació i potencial la gestió agrària – forestal 

del massís. 

c. Representar els interessos comuns de la propietat davant de les 

administracions públiques i organitzacions privades. 

d. Difondre els beneficis socials, econòmics i ambientals de la gestió 

durable dels recursos del massís. 

 

IX. Que ambdues institucions consideren necessari coordinar les seves 

activitats per tal de millorar els programes de gestió forestal que 

desenvolupen, així com les línies de foment que volen establir. 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. Objecte 

 

L’objecte del present conveni és establir els mecanismes i instruments de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Riells Viabrea i l’Associació de propietaris 

forestals del Montseny per al desenvolupament de les seves activitats en l’àmbit de 

la gestió forestal. 

 

 

Segona. Instrument de coordinació i seguiment 
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Es crearà una comissió de seguiment del conveni, formada per quatre membres, 

dos designats per l’ajuntament de Riells i Viabrea i dos per l’APM, que, com a 

mínim, es reunirà 2 cops l’any, un a l’inici del primer trimestre i un al mes de 

desembre. Aquesta darrera comissió elaborarà un informe anual sobre les activitats 

desplegades en el marc d’aquest conveni de col·laboració. 

 

L’objectiu d’aquesta comissió serà fer el seguiment de les actuacions objecte del 

conveni, avaluar els resultat de l’any en curs i debatre sobre qüestions d’interès 

comú. 

 

Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així 

com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per 

aquesta comissió. 

 

 

Tercera. Programa i memòria anual 

 

Per el bon desenvolupament d’aquest conveni la comissió de seguiment redactarà a 

inicis d’any un programa de les accions (a partir d’ara Pla de treball anual) que es 

desenvoluparan relacionades amb el present conveni, i una memòria, a finals d’any, 

que reculli els resultats obtinguts. 

 

Tant el programa com la memòria es trametran als òrgans d’ambdues institucions. 

 

 

Quarta. Obligacions de l’ajuntament 

 

L’Ajuntament es compromet a: 

 

 ● Transmetre a l’APM la informació que es consideri necessària per el correcte 

desenvolupament de les activitats definides en el present conveni. 

 

● Facilitar a l’APM recolzament tècnic posant a disposició parcial un enginyer de 

forests que ajudarà a desenvolupar els aspectes tècnics que es fixin en el programa 

anual de treball. 

 

● Facilitar el coneixement de la propietat mitjançant la seva base de dades de 

propietaris forestals. 

 

● Divulgar l’associació i les actuacions previstes al projecte entre eles propietaris 

forestals del municipi. 

 

● Fer una aportació econòmica, fixada a la clàusula sisena, per al desenvolupament 

del Pla de Treball anual redactat per la comissió de seguiment. 

 

 

Cinquena. Obligacions de l’APM 

 

L’APM treballarà per a: 

 

● Donar-se a conèixer en tots els àmbits relacionats amb les seves activitats. 

 

● Difondre i defensar les actuacions de gestió forestal que puguin recolzar la tasca 

que desenvolupa. 
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● Vetllar per mantenir línies de treball amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea amb 

l’objectiu de recolzar, col·laborar o assessorar en temes relacionats amb el sector 

forestal. 

 

 

Sisena. Import del conveni 

 

L’Ajuntament farà una aportació de 1.000€ amb l’objectiu de desenvolupar el Pla de 

treball anual redactat per la comissió de seguiment. Aquesta aportació es farà 

efectiva durant els primers tres mesos de durada del conveni. 

 

 

Setena. Durada del conveni 

 

El present conveni serà vigent de data 1 de gener fins al 31 de desembre de 2018. 

Tanmateix, si és voluntat dels seus signants prosseguir amb aquesta cooperació 

s’avaluarà per part de les dues parts signants l’interés en prorrogar-lo un any més. 

 

 

Vuitena. Causes de resolució 

 

El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 

vigència en els supòsits següents: 

 

● Per mutu acord de les parts 

● Per impossibilitat sobrevinguda d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en 

aquest conveni 

●Per l’incompliment de les obligacions establertes en aquest Conveni per qualsevol 

de les parts. 

● Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part 

amb un mínim de trenta dies d’antelació. 

 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per 

alguna de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l’altra. Aquesta 

resolució serà automàtica , i alliberarà la part complidora de seguir prestant les 

seves obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 

 

 

Novena. Protecció de dades de caràcter personal 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea i l’APM, es comprometen a complir la normativa 

vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter personal, i més concretament 

amb la Llei orgànica del 15/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 

mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter 

personal. 

 

 

Desena. Jurisdicció 

 

Per a qualsevol litigi que se’n poguessin derivar de la interpretació o aplicació del 

present conveni, les parts se sotmetran als tribunals competents per raó de matèria 

i territori. 
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I, en prova de conformitat, signen el present Conveni, per duplicat exemplar i a un 

sol efecte, en  el lloc i data assenyalats en l’encapçalament.” 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riells i 

Viabrea i l’Associació de propietaris forestals del Montseny per al foment de la 

gestió forestal al municipi de Riells i Viabrea. 

 

SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació 

sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a l’Associació de propietaris forestals del 

Montseny 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  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, 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

*Document datat i signat electrònicament 
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