ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚM. 006/2017
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 22 de març 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
Sr. Felipe Juan González i Martín
Sra. Adriana Puig i Durbau
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 i Serveis (excepte Servei
d’Aigua i d’Escombraries)
4. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut
5. Festes, Promoció Econòmica i Cultura
6. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports
7. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i Servei d’Aigua i d’Escombraries
8. Precs i preguntes

PRIMER PUNT.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l’acta de
la sessió de data 08-03-2017.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ
A) EXP.: 28/17
PROMOTOR: Anna Olaria Juan
EMPLAÇAMENT: Junior Park, 529
ASSUMPTE: Ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat
Vist l’expedient 28/17 instruït en nom de Anna Olaria Juan, amb DNI 46058539G,
en sol·licitud de llicencia d’obres per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a
la parcel·la 529 de la urbanització Junior Park.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Armand García
Bartolomé, en data 15/03/2017.
Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR a Anna Olaria Juan, amb DNI 46058539G, llicència
municipal d’obres per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 529
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, a les condicions
generals especificades en full annex.
TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes:
o
o

o
o

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
548,17 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/15.662,00
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
128,43 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/15.662,00
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2
34,44 €
Per cada expedició de placa d’obres.
Fiança de l’1% s/15.662,00
156,62 €
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 15/02/2017:
QUART.termes:
o
o

o
o

1.017,66 €

APROVAR la liquidació complementària practicada en els següents
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
654,55 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/18.701,66
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
153,35 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/18.701,66
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2
34,44 €
Per cada expedició de placa d’obres.
Fiança de l’1% s/18.701,66
187,01 €
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 €
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IMPORT TOTAL: 1.179,35 €
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR: 161,69 €
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.”
B) Adjudicació provisional, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, del contracte de serveis d’assessorament i assistència d’àrees
administratives
REF EXP.: CONT 5/17
Vista la proposta d’adjudicació a favor d’ATC-SIG, SL, amb NIF B-61943809,
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 22/03/2017, quin resultat és
el següent:

EMPRESA
ATC-SIG
MITJANS ADVOCATS, SL

Oferta
Curriculum
econòmica
Vitae
13,19
20
15
0

Millores

TOTAL PUNTS

25
0

58,19
15

Atès allò establert a l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a la
classificació de les ofertes, adjudicació de contractes i notificació de l’adjudicació.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el contracte administratiu
mitjançant procediment obert, del servei d’assessorament i assistència d’àrees
administratives, a ATC-SIG, SL, amb NIF B-61943809, amb subjecció als plecs de
condicions economicoadministratives i tècniques del que se’n desprèn el següent
resum:




PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ ANUAL: 32.400,00€; IVA exclòs
BOSSA D’HORES PRESENCIALS ANUAL: 30
Substitució de la tècnica en cas de malaltia i/o absència per causes alienes a
l’Ajuntament. El perfil de la persona substituta serà de característiques
similars al de la persona presentada (presenten currículum del possible
substitut).

SEGON.- REQUERIR a l’adjudicatari 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 (IAE)
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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.
CINQUÈ.- EFECTUAR trasllat d’aquest acord a tots els licitadors.”

C) Sol.licitud de subvenció extraordinària a la Diputació de Girona, per a
obres d’estabilització del carrer Turó d’en Berenguer i d’arranjament del
carrer Pinetell
Atesa la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics municipals per a portar a
terme obres d’estabilització del carrer Turó d’en Berenguer, al nucli de Can Salvà,
per import de 16.126,33,-€ IVA inclòs.
Atesa la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics municipals per a portar a
terme obres d’arranjament del carrer Pinetell, al nucli de Can Salvà, per import de
37.532,72,-€ IVA inclòs.
Atès que l’ajuntament considera totalment justificat l’interés en la realització dels
esmentats treballs i atès que l’import per a la seva realització suposa una forta
despesa per al pressupost municipal vigent.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona – Àrea de Presidència -, una
subvenció extraordinària per a portar a terme les obres d’estabilització del carrer
Turó d’en Berenguer, i d’arranjament del carrer Pinetell, ambdós al nucli de Can
Salvà.
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana
la subvenció.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.

signatura

de

quanta

QUART.- TRASLLADAR aquest acord la Diputació de Girona -Àrea de Presidènciai al servei de comptabilitat municipal als efectes oportuns.”

TERCER PUNT.ÀREA DE
SEGURETAT
CIUTADANA,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.
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QUART PUNT.ÀREA D’HISENDA, SERVEIS
CIUTADANA I RÈGIM INTERN

SOCIALS,

JOVENTUT,

PARTICIPACIÓ

A) Aprovació de factures
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les
relacions de factures per un import total de 42.064,65,- €.
B) Sol·licitud reconeixement de trienni al Sr. Francisco Martínez Pascual
El dia 10-03-17, el treballador Sr. Francisco Martínez Pascual, va fer 9 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 10-03-2008.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. Francisco Martínez Pascual, el 3er. trienni de
serveis efectius a l’Ajuntament, amb efectes des del dia 01-04-2017, amb els drets
econòmics corresponents d’acord amb les disposicions legals aplicables.
SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives
amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada i a la Gestoria
G&V Assessors Barcelona, S.L.P. pel seu coneixement i efectes oportuns.”
C) Justificació despeses Cavalcada Reis 2017
Amb motiu dels preparatius i despeses que l’àrea de festes contemplava per a
celebrar la CAVALCADA DE REIS 2017, en data 28 de novembre de 2016 per decret
d’alcaldia es va constituir un pagament a justificar per import de 800,00 € per a les
despeses derivades de la Cavalcada.
Vist que en data 8 de febrer de 2017 es presenten factures de la despesa objecte
del pagament a justificar CAVALCADA DE REIS 2017 per import de 1.014,21 €, a
càrrec de la partida pressupostària 338.226903 REIS del pressupost 2016
prorrogat.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu de la despesa efectuada per atendre
les despeses originades de la CAVALCADA DE REIS 2017, per un import total de
1.014,21 €, a càrrec de la partida pressupostària 338.226903 REIS del pressupost
2016 prorrogat.
SEGON.- ORDENAR el pagament de la diferència per import de 214,21 € a favor
de l’Associació Club Creatiu Jove Riells i Viabrea, amb CIF G17780990.”
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D) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 2on.
semestre/16 de la parada núm. 100
Vista la instància presentada per la Sra. Mercè Valentí Batista, Reg. Entrada Núm.
838, de data 14/03/2017, demanant el fraccionament del pagament de la taxa del
mercat setmanal corresponent al 2on. semestre/16, parada núm. 100, per import
de 378,36 €, recàrrec inclòs.
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 2016, de la
llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 100, per un import
de 378,36 €.
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 2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la
parada núm. 100, per import total de 381,36 €, dels quals 3,00 € corresponen a
interessos de demora, de la següent manera:
Data
Període
abonament liquidació
interessos
05-04-17
05-05-17
05-06-17
05-07-17
05-08-17
05-09-17

15/03/17
al 05/04/17
06/04/17
al 05/05/17
06/05/17
05/06/17
06/06/17
05/07/17
06/07/17
05/08/17
06/08/17
05/09/17

Capital
acumulat

%
Total
Import a
Interès interessos abonar

Dies
22

378,36 €

3

0,68 €

63,74 €

30

315,30 €

3

0,78 €

63,84 €

al

31

252,24 €

3

0,64 €

63,70 €

al

30

189,18 €

3

0,45 €

63,51 €

al

31

126,12 €

3

0,30 €

63,36 €

al

31

63,06 €

3

0,15 €

63,21 €

SEGON.- Pagament:
L’import de la taxa s’haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal en els terminis
abans esmentats.
El venciment del termini d’ingrés sense que s’hagi efectuat el pagament,
determinarà l’inici del període executiu i la recaptació s’efectuarà pel procediment
de constrenyiment, de conformitat amb l’art. 161 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
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L’ ingrés el podeu fer al següent número de compte: Banc Popular 0075 0969 00
0660000271.
Titular: Mercè Valentí Batista
Concepte: Pagament fraccionament taxa 2on. Semestre/16 mercat parada 100
mercat setmanal.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”
E) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 2on.
semestre/16 de la parada núm. 16
Vista la instància presentada pel Sr. Angel Ovalle Carro, Reg. Entrada Núm. 959, de
data 20/03/2017, demanant el fraccionament del pagament de la taxa del mercat
setmanal corresponent al 2on. semestre/16, parada núm. 16, per import de 378,36
€, recàrrec inclòs.
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 2016, de la
llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 16, per un import de
378,36 €, recàrrec inclòs.
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 2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la
parada núm. 16, per import total de 379,28 €, dels quals 0,92 € corresponen a
interessos de demora, de la següent manera:
Data
Període
abonament liquidació
Dies
interessos
05-04-17
22/03/17
15
al 05/04/17
12-04-17
06/04/17
7
al 12/04/17
19-04-17
13/04/17
al
7
19/04/17
26-04-17
20/04/17
al
7
26/04/17
05-05-17
27/04/17
al
9
05/05/17

Capital
acumulat

%
Total
Import a
Interès interessos abonar

378,36 €

3

0,47 €

76,14 €

302,69 €

3

0,17 €

75,84 €

227,02 €

3

0,13 €

75,80 €

151,35 €

3

0,09 €

75,76 €

75,68 €

3

0,06 €

75,74 €

SEGON.- Pagament:
L’import de la taxa s’haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal en els terminis
abans esmentats.
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El venciment del termini d’ingrés sense que s’hagi efectuat el pagament,
determinarà l’inici del període executiu i la recaptació s’efectuarà pel procediment
de constrenyiment, de conformitat amb l’art. 161 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
L’ ingrés el podeu fer al següent número de compte: Banc Popular 0075 0969 00
0660000271.
Titular: Angel Ovalle Carro
Concepte: Pagament fraccionament taxa 2on. Semestre/16 mercat parada 16
mercat setmanal.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”
F) Proposta d’ajut econòmic per pagar abonament del tren
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar abonament
RENFE trimestral per anar a l’institut de Granollers Exp. 06/17.
Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del
Consell Comarcal de la Selva.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR un ajut econòmic de 71,00.-€ per pagar el 50% d’un
abonament de tren trimestral (142,00-€).
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al servei de
comptabilitat municipal als efectes oportuns.”
G) Sol·licitud de vacances de les treballadores Sres. Cristina Torres Costa i
Mª Dolors Verdaguer Ginestós per a l’any 2017
Atès que aquest ajuntament té contractades com a repartidores a les Sres. Cristina
Torres Costa i Mª Dolors Verdaguer Ginestós.
Vista la instància presentada per la treballadora Sra. Cristina Torres Costa, amb
DNI 47.703.742-V, Reg. entrada Núm. 796, de data 8 de març d’enguany,
sol·licitant fer vacances els següents dies:
Del 10 al 13 d’abril . . . . . . . . . . . . . . .
Del 8 al 25 d’agost . . . . . . . . . . . . . . .
El 7 de desembre . . . . . . . . . . . . . . .
Del 2 al 5 de gener de 2018 . . . . . . . .
TOTAL
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. . . . . 4 dies hàbils
. . . . . 13 dies hàbils
. . . . . 1 dia hàbil
. . . . 4 dies hàbils
. . . 22 dies hàbils

Vista la instància presentada per la treballadora Sra. Mª Dolors Verdaguer Ginestós,
amb DNI 33.862.947-R, Reg. entrada Núm. 187, de data 23 de gener d’enguany,
sol·licitant fer vacances els següents dies:
Del 12 al 29 de setembre . . . . . . . . . .
Del 18 al 29 de desembre . . . . . . . . . .
TOTAL

. . . . . 14 dies hàbils
. . . . . 8 dies hàbils
. . . . . 22 dies hàbils

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- AUTORITZAR a la Sra. Cristina Torres Costa, amb DNI 47.703.742V a
fer les vacances sol·licitades.
SEGON.- AUTORITZAR a la Sra. Mª Dolors Verdaguer i Ginestós, amb DNI
33.862.947R a fer les vacances sol·licitades.
TERCER.- COMUNICAR aquests acords a les persones interessades, i al
Departament de Comptabilitat, als efectes oportuns.”
H) Vacances del personal d’aquest ajuntament per l’any 2017
Atesa la proposta de vacances que faran els treballadors d’aquest ajuntament per a
l’any 2017.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“ÚNIC.- APROVAR el calendari de vacances proposat pel personal d’aquest
ajuntament per a l’exercici 2017, d’acord amb el següent resum:
ESPERANÇA FERRER MARTINEZ
Del 14 d’agost a l’1 de setembre ....................................
Del 27 de desembre al 12 de gener/18 ...........................

14 dies
12 dies
Total: 26 dies hàbils

LOURDES GUERRERO LOPEZ
Del
Del
Del
Del

19 al 23 de juny ....................................................
14 al 18 d’agost ....................................................
12 al 22 de setembre .............................................
9 al 13 d’octubre ....................................................

5 dies
4 dies
9 dies
4 dies
Total: 22 dies hàbils

ANNA Mª FERNÁNDEZ MARTÍN
Del 26 al 30 de juny ....................................................
Del 8 al 28 d’agost ......................................................
Del 27 al 29 de desembre ............................................
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5 dies
14 dies
3 dies
Total: 22 dies hàbils

ROSA MARIA JIMENEZ SANCHEZ
De l’11 al 13 d’abril .................................................... .
Del 31 de juliol al 4 d’agost ..........................................
Del 29 d’agost al 12 de setembre ..................................
Del 2 al 5 de gener de 2018 ..........................................

3 dies
5 dies
10 dies
4 dies
Total: 22 dies hàbils

SÍLVIA JUSTICIA ARREBOLA
Del 2 al 5 de maig .......................................................
Del 24 de juliol a l’11 d’agost .......................................
Del 2 al 5 de gener de 2018 ..........................................

4 dies
14 dies
4 dies
Total: 22 dies hàbils

GLÒRIA PLANAS ANTOLINEZ
El 17 de març .............................................................
El 28 d’abril ................................................................
Del 7 al 25 d’agost .......................................................
Del 25 de desembre al 5 de gener de 2018 .....................

1 dia
1 dia
13 dies
7 dies
Total: 22 dies hàbils

RAÜL BERNATALLADA BARCELÓ
Del 10 al 12 d’abril .......................................................
Del 10 d’agost a l’1 de setembre ....................................
Del 27 al 29 de desembre .............................................

3 dies
16 dies
3 dies
Total: 22 dies hàbils

PAQUI DIAZ ZAFRA
Del 10 al 15 d’abril .......................................................
Del 14 d’agost al 2 de setembre ....................................
Del 27 de desembre al 2 de gener de 2018 ....................

4 dies
14 dies
4 dies
Total: 22 dies hàbils

JOAN CARLES BLÁZQUEZ LAJARA
El 13, el 18 i el 28 d’abril .............................................
Del 16 d’agost a l’u de setembre ....................................
Del 27 al 29 de desembre ............................................
La resta de dies a convenir ...........................................

3 dies
13 dies
3 dies
3 dies
Total: 22 dies hàbils

SÍLVIA MORENILLA MARTÍNEZ
Del 24 d’abril al 5 de maig ...........................................
Del 16 d’agost a l’u de setembre ...................................

Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea
Tel 972 87 07 52 – Fax 972 87 04 18
ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat

9 dies
13 dies
Total: 22 dies hàbils

CARME MIRANDA CABANILLAS
Del 10 al 13 d’abril .......................................................
Del 17 al 28 de juliol ....................................................
De l’1 al 8 de setembre ................................................
Del 2 al 5 de gener ......................................................

4 dies
10 dies
6 dies
4 dies
Total: 24 dies hàbils”

CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)

SERVEIS (EXCEPTE SERVEI

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.
SISÈ PUNT.ÀREA
DE
SANITAT,
TIC,
MUNICIPALS I HABITATGE

ESPORTS,

MANTENIMENT

D’EDIFICIS

A) Adjudicació definitiva, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, del contracte de serveis pel manteniment de baixa tensió,
caldera, calefacció ACS solar i bombes hidràuliques de la Casa de la Cultura
REF EXP.: CONT 1/17
La Junta de Govern Local, en sessió de 8/03/2017, va adjudicar provisionalment el
contracte administratiu mitjançant procediment obert, del contracte del servei de
manteniment de baixa tensió, caldera, calefacció ACS solar i bombes hidràuliques
de la Casa de la Cultura, amb subjecció als plecs de condicions al Sr. Agustí Puig
Tarridas, amb NIF 36507294S.
Paral·lelament es va requerir a l’adjudicatari perquè aportés, d’acord amb el que
disposa el plec de clàusules administratives particulars, 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, en data 15/03/2017, R.E. 851, el senyor Agustí Puig ha presentat la
referida documentació.
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:
“PRIMER.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT, el contracte administratiu
mitjançant procediment obert, del contracte del servei de manteniment de baixa
tensió, caldera, calefacció ACS solar i bombes hidràuliques de la Casa de la Cultura,
amb subjecció als plecs de condicions al Sr. Agustí Puig Tarridas, amb NIF
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36507294S, amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives i
tècniques del que se’n desprèn el següent resum:






PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ ANUAL: 2.640,00€; IVA exclòs
Descompte del 15% sobre pvp de materials en el desenvolupament
del servei
Reparació dels defectes de les actes d’inspecció de les Entitats
d’Inspecció i control, sense cost per l’ajuntament
Preu de la ma d’obra d’oficial 25€/hora i ajudant 20€/hora
Borsa d’hores, sense càrrec per l’ajuntament, de 25 hores anuals



TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 3 anys



PRÒRROGUES: Es preveu la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos
anys



GARANTIA DEFINITIVA: no s’estableix



REVISIÓ DE PREUS: No hi haurà revisió de preus



SEGON.- PROCEDIR a la formalització del contracte en el termini de cinc dies
hàbils següents a la recepció de la notificació, conforme determina l’article 151.3
del TRLCSP.
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 i administracions
interessades.”
B) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per al finançament de
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques
gironines. Anualitat 2017
Atesa la convocatòria de subvencions per a l’ exercici 2017 que concedeix la
Diputació de Girona als ajuntaments en el marc de diferents programes de suport
destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i
l’esport, i les bases generals que l’han de regir, publicades al BOP nº 20 de data 30
de gener d’enguany i al BOP nº 8 de data 12/01/2017, respectivament.
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 per a portar a
terme:
-

Programa A1 de suport a la promoció de l’activitat físicoesportiva
municipal: Projecte “Jo + esport 2017”

-

Programa A3 de suport a les actuacions urgents en equipaments esportius
municipals: Projecte “Instal·lació de seients en grades al pavelló municipal”.
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SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana
la subvenció.
TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.

signatura

de

quanta

QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”
SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I
SERVEI D’ESCOMBRARIES
A) Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’ajuntament de Riells i Viabrea per al desenvolupament del projecte “Ruta
de la Tordera i Riera d’Arbúcies”
Vist el projecte del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Selva i l’Ajuntament de Riells i Viabrea per al desenvolupament del projecte “Ruta
de la Tordera i Riera d’Arbúcies”, quina transcripció literal és la següent:
“Santa Coloma de Farners, XX de XXX de XXXX
REUNITS
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.
El/la 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.
Les parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i
capacitat legal necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
I. Que totes les parts tenen la voluntat de promoure el desenvolupament
econòmic i social de la conca de la Tordera i dels seus municipis, fomentant
les activitats vinculades a la valorització dels recursos del territori d’una
manera sostenible.
II. Que existeix una demanda creixent d’usuaris que cerquen equipaments i
activitats d’oci, turístiques i esportives a l’aire lliure, com són ara el
senderisme, el cicloturisme i el BTT. Aquest fet constitueix una oportunitat per
la creació de productes turístics de qualitat, dinamitzadors del territori, no
estacionals, complementaris a d’altres ofertes i respectuosos amb el patrimoni
local.
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III. Que des de l’any 2010 s’està desenvolupant el projecte “Ruta de la Tordera i
riera d’Arbúcies”, consensuat entre diferents administracions locals. Aquest
projecte és una iniciativa de desenvolupament local del territori que
s’estructura al voltant d’un itinerari que connecta els diferents municipis (des
del Montseny fins el mar) seguint els cursos fluvials de la Tordera, la riera
d’Arbúcies i d’altres afluents.
IV. Que els diferents municipis que participen a la iniciativa ja han realitzat
diverses actuacions del projecte a través de convenis i acords subscrits amb el
Consell Comarcal de la Selva. Entre elles, la redacció d’una memòria valorada
de les actuacions d’adequació i senyalització de l’itinerari, la definició i registre
de la marca “TOURDERA” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i la creació
de la imatge gràfica i del manual de senyalització de la ruta.
V. Que, per tal d’executar el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i per
tal d’afavorir el desenvolupament econòmic entorn d’aquesta iniciativa, és
necessari impulsar l’adequació dels itineraris, la promoció turística, i la creació
i comercialització de productes turístics, en col·laboració amb els diferents
agents públics i privats del territori.
VI. Que el Consell Comarcal de la Selva s’ha encarregat de la gestió de les
actuacions realitzades fins al moment dins del projecte “Ruta de la Tordera i
riera d’Arbúcies” i que disposa dels mitjans, l’equip tècnic i l’expertesa
necessària per continuar portant a terme aquesta gestió, a través del Servei
de creació, gestió, manteniment i promoció de rutes que actualment ja
gestiona més de 870 km d’itineraris.
En conseqüència, les parts signants acorden atorgar el present Conveni de
Col·laboració subjecte a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte i àmbit d’aplicació del conveni
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les
entitats per impulsar el desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i riera
d’Arbúcies” (TOURDERA).
Segona.- Accions a desenvolupar en aplicació del conveni
Les actuacions a desenvolupar directament en el marc d’aquest conveni són les que
es detallen a l’ANNEX 1 d’aquest conveni.
Tercera.- Compromisos per part del Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable de la gestió i de l’execució de
les accions descrites a la clàusula segona.
El Consell Comarcal de la Selva contractarà o designarà personal tècnic específic
per al desenvolupament de les accions descrites a la clàusula segona i com a
persona de contacte.
El Consell Comarcal de la Selva participarà a les accions de promoció i comunicació
descrites a la clàusula segona i a la difusió general del projecte a través dels
mitjans de difusió propis (pàgina web, xarxes socials...).
El Consell Comarcal de la Selva es compromet a destinar la totalitat de les
aportacions dels ajuntaments a desenvolupar les accions objecte del conveni.
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Quarta.- Compromisos per part dels ajuntaments
Cada Ajuntament contribuirà econòmicament al desenvolupament de les accions
descrites a la clàusula segona amb l’import detallat a l’ANNNEX 2 d’aquest conveni.
Cada Ajuntament facilitarà al Consell Comarcal de la Selva la informació i les dades
sobre recursos turístics del municipi, oferta turística pública i privada del municipi,
dades de contacte dels establiments, etc., necessàries per a la realització de les
tasques descrites a la clàusula segona d’aquest conveni.
Cada Ajuntament designarà un/a representant com a interlocutor amb el Consell
Comarcal en relació a les actuacions previstes al present conveni, i ho comunicarà
al Consell Comarcal de la Selva.
Cada Ajuntament participarà a les accions de promoció i comunicació descrites a la
clàusula segona i a la difusió general del projecte a través dels mitjans de difusió
propis de l’ajuntament (pàgina web, xarxes socials...).
Cinquena.- Ús de la marca i de la imatge TOURDERA
El nom i imatge de TOURDERA està registrat a l’Oficina Espanyola de Patents i
Marques. Les parts podran utilitzar el nom i imatge de TOURDERA per a la realització
de les tasques objecte d’aquest conveni, respectant els formats registrats.
Per a la utilització del logotip de la marca TOURDERA les parts es comprometen a
seguir el “Llibre d’estil” elaborat pel Consell Comarcal de la Selva en el marc del
projecte Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies, que defineix el logotip i les seves
aplicacions.
Per a la senyalització dels itineraris de la ruta les parts es comprometen a seguir el
“Manual de senyalització de la ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” redactat pel
Consell Comarcal de la Selva en el marc del projecte Ruta de la Tordera i riera
d’Arbúcies.
Sisena.- Comissió de seguiment
Es crearà una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna
de les parts signants. La comissió es reunirà un cop l’any per fer el seguiment i
planificació de les accions relacionades amb el present conveni.
Setena.- Vigència i extinció
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent fins el 31
de desembre de 2016. Es prorrogarà automàticament per anys naturals tret que
alguna de les parts vulgui rescindir-lo. Si alguna de les parts vol rescindir aquest
conveni, ho haurà de comunicar per escrit en un termini de preavís no inferior a dos
mesos abans de la seva rescissió. En cada pròrroga s’establiran les tasques i els
costos (annexos 1 i 2 del conveni) corresponents a l’anualitat per la que es
prorroga.
El conveni podrà extingir-se anticipadament per alguna de les causes següents:
 Per incompliment de les obligacions pactades.
 Per mutu acord entre les parts.
 Per la impossibilitat d’assolir l’objecte o finalitat prevista.
 Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin les clàusules
del present conveni.
Vuitena.- Règim jurídic
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El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en
desenvolupament d’aquest, tenen caràcter de conveni de col·laboració entre entitats
de caràcter local i no se sotmetran a la normativa de contractes administratius, sinó
que els serà d’aplicació les normes de règim jurídic de les administracions públiques i
en concret les de règim local en matèria de col·laboració institucional.
ANNEX 1. TASQUES A DESENVOLUPAR EN EL MARC DEL CONVENI DURANT
L’ANY 2017
I. COORDINACIÓ I RECERCA DE FINANÇAMENT
I.
Coordinació tècnica de l’execució general del projecte
II.
Supervisió i homogeneïtzació dels criteris d’implementació de la marca
TOURDERA

III. Supervisió i homogeneïtzació dels criteris de senyalització dels trams
municipals de la ruta
IV.
Coordinació de l’execució de les obres subvencionades per les Diputacions
V.
Confecció dels continguts de la senyalització dins del municipi (fites,
banderoles i plafons)
VI.
Recerca de finançament i coordinació de la redacció de projectes
VII. Creació d’un Sistema d’Informació Geogràfica amb informació del traçat i de
la senyalització
II. PROMOCIÓ DEL PROJECTE
VIII. Gestió general del portal web:
IX.
Manteniment web
X.
Gestió
i
actualització
de
continguts:
plànol
interactiu,
recursos/atractius turístics, introducció d’etapes i modalitats de la ruta, etc.
XI.
Dinamització de l’apartat d’actualitat
XII.
Confecció de les fitxes individuals de nous trams de l’itinerari que
s’obrin durant l’exercici
XIII. Gestió dels perfils a les xarxes socials
XIV. Emissió de comunicats periòdics sobre el projecte TOURDERA per a mitjans de
comunicació digital, espais de notícies municipals/comarcals, etc.
XV.
Presentació del producte TOURDERA a ens públics i privats de promoció
turística.
ANNEX 2. COST PER A L’ANY 2017
L’import a satisfer per l’Ajuntament es composa d’un cost fix i d’un cost variable
que es calculen com segueix:
Cost fix = 100€/mes = 1.200,00€
Cost variable1= habitants * 0,11€ (amb un topall màxim de 2.500,00€)
Cost variable2= quilometratge * 50€ (amb un topall màxim de 700,00€)
Cost variable1
(hab.*0,11;
màx 2.500€)

Cost variable2
(Km*50; màx
700€)

Cost 12 mesos

Habitants

km total

Cost fixe 12
mesos

6297

41,50

1.200,00

692,67

700,00

2.592,67

Blanes

39132

5,40

1.200,00

2.500,00

270,00

3.970,00

Breda

3728

4,20

1.200,00

410,08

210,00

1.820,08

Fogars de La Selva

1470

7,80

1.200,00

161,70

390,00

1.751,70

Fogars de Montclús

477

16,80

1.200,00

52,47

700,00

1.952,47

Gualba

1414

7,50

1.200,00

155,54

375,00

1.730,54

Hostalric

4005

4,90

1.200,00

440,55

245,00

1.885,55

Arbúcies
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Malgrat de Mar

18371

6,40

1.200,00

2.020,81

320,00

3.540,81

Massanes

722

7,60

1.200,00

79,42

380,00

1.659,42

Montseny

319

19,00

1.200,00

35,09

700,00

1.935,09

Palafolls

9132

6,00

1.200,00

1.004,52

300,00

2.504,52

Riells i Viabrea

3945

2,20

1.200,00

433,95

110,00

1.743,95

17317

17,10

1.200,00

1.904,87

700,00

3.804,87

2568

7,20

1.200,00

282,48

360,00

1.842,48

787

17,90

1.200,00

86,57

700,00

1.986,57

9103

10,00

1.200,00

1.001,33

500,00

2.701,33

16433

7,80

1.200,00

1.807,63

390,00

3.397,63

2749

5,60

1.200,00

302,39

280,00

1.782,39

Sant Celoni
Sant Esteve de
Palautordera
Sant Feliu de Buixalleu
Santa Maria de
Palautordera
Tordera
Vallgorguina

Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el conveni col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Selva i l’Ajuntament de Riells i Viabrea per al desenvolupament del projecte “Ruta
de la Tordera i Riera d’Arbúcies”.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.

signatura

de

quanta

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.”
B) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, en el marc del
programa “Del pla a l’acció” – exercici 2017. Línia 1
Relació de fets
Atès que la Diputació de Girona ha obert la convocatòria de les subvencions de la
campanya “Del pla a l’acció”, any 2017, per executar accions per a la millora de
l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin
estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES).
Atès que aquest ajuntament disposa del corresponent Pla d’Acció d’Energia
Sostenible (PAES) degudament aprovat, i essent la gestió del servei de
comptabilitat energètica implantat una de les accions d’interès que en ell s’hi
reflecteixen.
Atès que aquest ajuntament té implantat un sistema de comptabilitat i gestió
energètica al municipi.
Atès que el Consell Comarcal de la Selva a través de l’Agència Comarcal de
l’Energia està duent a terme el servei de comptabilitat energètica dels
subministraments elèctrics de titularitat municipal.
Atès que així mateix es considera convenient disposar de l’informe de seguiment
del PAES.
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Atès que des de l’Agència Comarcal d’Energia de la Selva s’ha redactat una
memòria valorada descriptiva de la gestió i el cost d’ambdós serveis.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per a la “gestió del servei de
comptabilitat energètica i pel seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) al municipi de Riells i Viabrea” redactada des del Consell Comarcal de la
Selva, inclòs el pressupost del servei corresponent a l’any 2017 que s’hi adjunta.
SEGON.- CONCÒRRER a la subvenció de la Diputació de Girona campanya “Del pla
a l’acció”, corresponent a l’exercici 2017, per a la línia 1 de comptabilitat i gestió
energètica i redacció d’informes de seguiment del PAES, d’acord amb el contingut
de la memòria valorada abans indicada.
TERCER.- En el cas de ser beneficiaris de la subvenció, REALITZAR A TRAVÉS
DEL CONSELL COMARCAL el servei de control, gestió i comptabilitat energètica
d’acord amb les condicions que figuren a la memòria aprovada i al Conveni signat,
a tal fi, entre les dues corporacions, així com l’informe de seguiment del PAES.
QUART.- APROVAR el compromís d’aquest ajuntament de finançar la part del
pressupost de les actuacions que la subvenció no cobreixi, condicionat a les
possibilitats pressupostàries del moment.
CINQUÈ.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.”

signatura

de

quanta

C) Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i Janil
Alimentació SL
Vist el projecte de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea i
Janil Alimentació SL, per a la millora i dignificació de l’entorn del carrer Comerç,
quina transcripció literal és la següent:
“CONVENI
DE COL.LABORACIO ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I
VIABREA I JANIL ALIMENTACIÓ SL PELS TREBALLS DE MILLORA DE LA
CIRCULACIÓ I DIGNIFICACIÓ DE L’ENTORN DEL CARRER COMERÇ
A Riells i Viabrea,
REUNITS
D’una part, el Sr. JOSEP Mª BAGOT I BELFORT, Alcalde de l’Ajuntament de Riells i
Viabrea, assistit per la Secretària, Sra. Montserrat Bertran i Roca.
I per l’altra, el Sr/Sra. Alicia Vila Pagespetit en representació de l’empresa Janil
Alimentació S.L., amb CIF B63864078.
Ambdós sotasignants ostenten la capacitat legal necessària per atorgar els pactes,
en les seves respectives representacions i
MANIFESTEN
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PRIMER.- Que l’Ajuntament ha de procedir
a la millora de la circulació i
dignificació de l’entorn del carrer Comerç, efectuant uns treballs consistents en la
tala controlada de 3 plàtans, amb arrencada de soca i transport a planta de
compostatge, i posterior plantada de 3 nous arbres dins l’ordenació l’espai, pendent
de l’aprovació definitiva de les obres d’urbanització.
SEGON.- Que l’empresa Janil Alimentació SL, disposa d’una activitat de
supermercat, amb nom comercial Condis Supermercat, que s’ubica en aquest
sector i amb la millora de la circulació descrita es facilita l’accés dels potencials
clients al seu establiment així com la càrrega i descàrrega dels proveïdors.
Les parts consideren que hi ha un interès recíproc per col·laborar en la millora del
sector del carrer Comerç en la mesura que es descriu en la memòria valorada
efectuada pel tècnic municipal.
Per tot l’exposat es fa necessari procedir a la formalització d’aquest document i
ambdues parts de mutu acord
CONVENEN
PRIMER.- Que dins aquestes obres de millora hi ha prevista la tala de tres arbres
“plataners” i la plantació d’altres tres en una nova ubicació, encara per definir,
valorats en 2.250,00 €.
SEGON.- Atenent que l’actuació municipal prevista afavoreix, a més dels interessos
generals, els particulars de Janil Alimentació SL, aquesta comercial ofereix
col·laborar econòmicament comprometent-se a satisfer dit import un cop estiguin
els arbres plantats. Quantitat que serà ingressada mitjançant transferència bancària
al compte municipal que se li indiqui.
TERCER.- Per a qualsevol altre modificació o incidència relacionada amb els
treballs i mobiliari i/o material que és objecte del present Conveni, ambdues parts
es comprometen a donar sortida negociada segons la bona fe i cordialitat que han
de presidir les relacions.
I perquè així consti, i en prova de conformitat ambdues parts signen el present
document per duplicat i a un sol efecte en la data i lloc al principi indicats, de tot el
qual jo, la Secretària, en dono fe”.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i l’empresa
Janil Alimentació SL, transcrit.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.”
D) Adjudicació del contracte de serveis per als treballs tècnics per a la
prestació del servei de subministrament d’aigua
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El Departament de serveis d’aquest Ajuntament té la necessitat de contractar els
serveis d’intervenció tècnica professional en relació al procés del servei públic
municipal d’abastament domiciliari d’aigua 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 Heras enginyers, amb CIF B63061907, ha presentat un pressupost,per
import de 14.000,00€, IVA no inclòs, per a la realització d’aquest servei,
especificant les fases en què es dividirà i els terminis de pagament.
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.
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 Hera enginyers 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 d’intervenció
tècnica professional en relació al procés del servei públic municipal d’abastament
domiciliari d’aigua a l’empresa Heras enginyers. Els citats serveis tècnics a realitzar
són els següents:
1. Assumpció efectiva de la forma de prestar el servei
a. Memòria justificativa del canvi de forma de prestació del servei
b. Compliment de l’estabilitat pressupostària
c. Projecte d’establiment
d. Règim econòmic
e. Sostenibilitat econòmica del servei i règim d’equilibri econòmic i
financer del sistema de prestació del servei escollit
i. Compte de resultats
ii. Balança de situació
iii. Cash flow
iv. Ingressos tarifaris
v. Amortitzacions i despeses financeres
vi. Compra d’aigües
vii. Despeses de personal
viii. Altres despeses
ix. Materials i treballs de conservació
f. Pla de gestió (programes d’inversions, programa de conservació i
manteniment, programa de reposició, pla econòmic-financer)
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2.

3.
4.

5.

g. Estudi de tarifes amb inclusió possible de bonificació a les llars de
jubilats. Cànon social
h. Reglament del servei
Informe-estudi de l’estat actual del servei
a. Característiques del servei
i. Anàlisis estat actual
ii. Proposta de millores tècniques. Inversions necessàries
Estudi econòmic financer actual. Tarifes actuals
Obres, béns i instal·lacions existents
a. Valoració inicial i acceptació obres
b. Amortitzacions realitzades històricament
c. Valora actual a 31/12/2016
Licitació del servei
a. Redacció plec de condicions tècniques
b. Informe tècnic de les pliques
c. informe tècnic dels possibles recursos o impugnacions que es puguin
presentar durant la tramitació del procediment

SEGON.- L’import del contracte s’estableix en la quantitat de 14.000,00 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
municipal.

la despesa

a la partida

corresponent del

pressupost

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.”
E) Adjudicació del contracte de serveis per als treballs jurídics per a la
prestació del servei de subministrament d’aigua
El Departament de serveis d’aquest Ajuntament té la necessitat de contractar els
serveis d’intervenció jurídica professional en relació al procés del servei públic
municipal d’abastament domiciliari d’aigua 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’advocada Montserrat Presas, amb DNI 46623318H, ha presentat un pressupost,
per import de 13.000,00€, IVA no inclòs, per a la realització d’aquest servei,
especificant les fases en què es dividirà i els terminis de pagament.
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.
La senyora Montserrat Presas 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 d’intervenció
jurídica professional en relació al procés del servei públic municipal d’abastament
domiciliari d’aigua a l’advocada Montserrat Presas. Els citats serveis seran els
següents:
1. Estudi de l’estat actual del servei:
Recopilar tota la documentació de què es disposi i fer un estudi jurídic sobre
els següents extrems:
- Anàlisi de la xarxa de distribució existent i el seu règim de propietat
- Anàlisi jurídic dels drets sobre la xarxa que ostenta l’actual prestadora
del servei
- Estudi sobre el personal que presta el servei i el seu règim contractual
2. Expedient d’assumpció efectiva pera la prestació de l servei de
subministrament d’aigua:
Redacció dels següents documents i suport jurídic en la tramitació
administrativa necessària per a la seva aprovació:
- Memòria justificativa del canvi de forma de prestar el servei, que
justificarà la prestació del servei des dels punts de vista social, jurídic,
econòmic i organitzatiu
- Redacció del Projecte de prestació del servei, que haurà de contenir els
aspectes següents:
o Les característiques del servei
o La forma de gestió
o Les obres, els béns i les instal3lacions necessàries per a la
prestació, amb la indicació, s’ s’escau, de les que hagi de realitzar
la societat d’economia mixta
o L’estudi econòmic financer, en el que ha de constar la
sostenibilitat econòmica del servei i el règim de l’equilibri i
financer del sistema de prestació del servei escollit
- Reglament del servei de l’aigua
- Estudi de tarifes pels usuaris
3. Expedient de licitació del servei de subministrament d’aigua:
Redacció dels següents documents i suport jurídic en la tramitació
administrativa necessària per a la seva aprovació:
- Redacció del plec de condicions jurídiques administratives o de les
condicions contractuals per a l’adjudicació del servei
- Assessorament jurídic en tot el procés de licitació/adjudicació
SEGON.- L’import del contracte s’estableix en la quantitat de 13.000,00 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.
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TERCER.- IMPUTAR
municipal.

la despesa

a la partida

corresponent del

pressupost

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.”
VUITÈ PUNT.PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21.15 hores,
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signantla el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària-Interventora, qui en dono fe,
L’alcalde

Josep Maria Bagot i Belfort
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La Secretària-Interventora

Montserrat Bertran i Roca

