ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚM. 22/2016
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 23 de novembre de 2016
HORA: 18.30 hores
LLOC: Oficines municipals
Hi assisteixen
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d’Alcalde
Sr. Patrici Cros i Garcia, 2on Tinent d’Alcalde
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde
Regidors a títol informatiu
Sr. Felipe Juan González i Martín
Sra. Adriana Puig i Durbau
Excusa:
-------Na Esperança Ferrer i Martínez, Secretària-Interventora accidental
Oberta la sessió, tot seguit es procedeix a tractar els assumptes preparats segons
el següent
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Urbanisme i Governació
3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència i Serveis (excepte Servei
d’Aigua i d’Escombraries)
4. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut
5. Festes, Promoció Econòmica i Cultura
6. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports
7. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i Servei d’Aigua i d’Escombraries
8. Precs i preguntes

PRIMER PUNT.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l’acta de
la sessió de data 09-11-2016.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ
A) EXP.: 219/16
PROMOTOR: Jacinto Franco Solanas
EMPLAÇAMENT: Av. Països Catalans, nº 228
ASSUMPTE: Piscina descoberta d’us privat
Vist l’expedient 219/16, instruït en nom de Jacinto Franco Solanas, amb DNI
43410804Y, en sol·licitud de llicència municipal d’obres per a la construcció d’una
piscina descoberta d’us privat, a la parcel·la 228 de l’avinguda Països Catalans.
Vist l’informe favorable emès, en data 21/11/2016, 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.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR a Jacinto Franco Solanas, amb DNI 43410804Y llicència
municipal d’obres per a la construcció d’una piscina descoberta d’us privat, a la
parcel·la 228 de l’avinguda Països Catalans.
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 15/11/2016, en els
següents termes:
o
o

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
239,41 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/6.840,18
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
56,09 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/6.840,18
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/6.840,18
68,40 €
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
420,71 €
IMPORT TOTAL INGRESSAT:

819,05 €

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.”
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B) Llicència municipal d’obres per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar a la parcel·la 706 de la urbanització Ordenació Riells i Viabrea
Vist l’expedient 143/16 instruït en nom de Juan Manuel Munuera Manchón, amb
DNI 77264650Z, en sol·licitud de llicencia d’obres per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar a la parcel·la 706 de la urbanització Ordenació Riells i Viabrea.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Armand García
Bartolomé, en data 16/11/2016.
Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR a Juan Manuel Munuera Manchón, amb DNI 77264650Z,
llicència municipal d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a la
parcel·la 706 de la urbanització Ordenació Riells i Viabrea.
SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del
Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents, a les condicions
generals especificades en full annex i a les especificades a l’informe tècnic que en
part diu:
“...amb el benentès que l’aljub-piscina projectat no podrà abastir-se d’aigua potable
de la xarxa pública atès que aquest fet desvirtuaria el propòsit pel qual ha estat
concebuda la necessitat i obligació de construcció d’un dipòsit de recollida de les
aigües pluvials per a destinar-les al reg dels espais enjardinats que prescriu l’article
60 de la normativa urbanística del POUM.”
TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes:
o
o

o
o

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
612,79 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/17.508,19
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
143,57 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/17.508,19
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/17.508,19
175,08 €
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 11/07/2016:

1.115,88 €

QUART.- APROVAR la liquidació complementària practicada en els següents
termes:
o
o

o
o

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/22.137,52
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/22.137,52
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2
Per cada expedició de placa d’obres.
Fiança de l’1% s/22.137,52
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 4:
Taxa per la prestació del servei de clavegueram
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774,81 €
181,52 €
34,44 €
221,37 €
69,30 €

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: 1.431,44 €
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR: 315,56 €
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.”
C) EXP.: 151/13
PROMOTOR: Associació Administrativa de Cooperació de la Urbanització
Ordenació Riells i Viabrea
ASSUMPTE: Aprovació definitiva dels estatuts que hauran de regir
l’Associació Administrativa de Cooperació de la Urbanització Ordenació
Riells i Viabrea
La Junta de Govern Local, en data 27/04/2016 va aprovar inicialment els Estatuts
de l’Associació Administrativa de Cooperació de la Urbanització Ordenació Riells i
Viabrea.
Els documents que conformen l’expedient han estat objecte d’audiència pel termini
d’un mes, mitjançant notificació personal als propietaris de l’àmbit, no havent-se
presentat cap al·legació.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT els Estatuts de l’Associació
Administrativa de Cooperació de la Urbanització Ordenació Riells i Viabrea.
SEGON.- DESIGNAR a l’alcalde-president, Sr. Josep Ma. Bagot i Belfort, com a
representant d’aquest Ajuntament en l’Associació Administrativa de Cooperació de
la Urbanització Ordenació Riells i Viabrea.
TERCER.- ORDENAR la PUBLICACIÓ ÍNTEGRA dels Estatuts i Bases al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, així com la NOTIFICACIÓ individualitzada a tots els
propietaris, per tal que puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a la futura
entitat durant el termini de quinze (15) dies, mitjançant instància dirigida a
l’Ajuntament.”
D) Aprovació inicial del projecte d’obres de reparació i formació de capa de
rodadura en carrers dels nuclis de Can Salvà i Boscos de la Batllòria (Fase
2)
Vist el projecte d’obres de reparació i formació de capa de rodadura en carrers dels
nuclis de Can Salvà i Boscos de la Batllòria (Fases 2), redactat per l’arquitecte
tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, amb un pressupost de
234.175,31.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs.
Examinat aquest, i trobat conforme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
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“PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte d’obres de reparació i formació de
capa de rodadura en carrers dels nuclis de Can Salvà i Boscos de la Batllòria (Fases
2), redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, amb
un pressupost de 234.175,31.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini de trenta dies, a comptar de
l’endemà de la darrera publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al
web municipal, per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions que
consideri oportunes.”
E) Incoació de l’expedient de contractació que ha de regir la convocatòria
de la licitació pel procediment negociat sense publicitat de les obres de
reparació i formació de capa de rodadura en carrers dels nuclis de Can
Salvà i Boscos de la Batllòria (Fase 2)
Aquest Ajuntament té la necessitat de realitzar obres de reparació de la capa del
ferm d’alguns carrers dels nuclis de Boscos de la Batllòria i Can Salvà. El motiu és
la necessitat de recuperar la secció del ferm malmés, amb presència de sots i
esquarterament del paviment, degut a la intensitat del transit.
L’arquitecte tècnic municipal, Joan Carles Blázquez Lajara ha redactat el projecte de
reparació i formació de capa de rodadura en carrers dels nuclis de Can Salvà i
Boscos de la Batllòria (Fase 2), amb un pressupost de 234.175,31.-€, IVA,
despeses generals i benefici industrial 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 per raó de la quantia es procedirà a la seva contractació seguint
el procediment negociat sense publicitat.
S’ha redactat el Plec de clàusules administratives econòmiques i tècniques que
regularà l’indicat contracte.
Hi ha partida consignada al pressupost vigent per a atendre la present contractació.
Atès el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- INCOAR l’expedient de contractació que ha de regir la convocatòria de
la licitació pel procediment negociat sense publicitat de les obres de reparació i
formació de capa de rodadura en carrers dels nuclis de Can Salvà i Boscos de la
Batllòria (Fase 2), amb un pressupost MÀXIM DE LICITACIÓ de 193.533,31.-€, IVA
EXCLÒS.
SEGON.- APROVAR el Plec de Clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació.
TERCER.- CONVIDAR a un mínim de tres empreses per tal que presentin, en un
termini màxim de 5 dies hàbils, a partir de l’endemà de la recepció de la invitació,
ofertes ajustades al Plec de condicions aprovat.
QUART.- NOMENAR tècnic director de l’obra a l’arquitecte tècnic Sr. Joan Carles
Blázquez i Lajara, redactor del projecte.
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CINQUÈ.- DELEGAR la negociació/valoració de les ofertes presentades a:
-

L’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, o persona en
qui delegui
La Secretària de l’Ajuntament o persona en qui delegui

SISÈ.- ADJUDICAR
a l’empresa que presenti la oferta més avantatjosa el
contracte de serveis referit.”
F) Aprovació inicial de la memòria valorada per a la pavimentació asfàltica
del nou carrer del camp de futbol
Vista la memòria valorada per a pavimentació asfàltica del nou carrer del camp de
futbol, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara,
amb un pressupost de 40.484,18.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial
inclòs.
Examinat aquest, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR inicialment la memòria valorada per a pavimentació
asfàltica del nou carrer del camp de futbol, redactat per l’arquitecte tècnic
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, amb un pressupost de 40.484,18.-€,
IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini de trenta dies, a comptar de
l’endemà de la darrera publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al
web municipal, per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions que
consideri oportunes.”
G) Aprovació inicial de la memòria valorada per a les obres d’arranjament
del carrer Pinetell
Vista la memòria valorada per a les obres d’arranjament del carrer Pinetell,
redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, amb un
pressupost de 37.532,72.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs.
Examinat aquest i trobat conforme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR inicialment la memòria valorada per a les obres
d’arranjament del carrer Pinetell, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan
Carles Blázquez Lajara, amb un pressupost de 37.532,72.-€, IVA, despeses
generals i benefici industrial inclòs.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini de trenta dies, a comptar de
l’endemà de la darrera publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al
web municipal, per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions que
consideri oportunes.”
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TERCER PUNT.ÀREA DE
SEGURETAT
CIUTADANA,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

Sol·licitud premi de permanència a l’empresa al treballador Sr. Josep Dote
Vera
Vista la instància presentada pel treballador Sr. Josep Dote Vera, amb DNI
77.603.488Q, Reg. Entrada Núm. 3.337, de data 20 d’octubre de 2016, sol·licitant
una paga extra pel fet d’haver arribat als 25 anys de serveis efectius a
l’ajuntament.
Atès que en alguna ocasió anterior aquest fet ja s’havia produït, tot i no estar
regulat enlloc a l’ajuntament.
Considerant que hi ha la pretensió de signar un conveni col·lectiu amb tot el
personal de l’ajuntament, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada
i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- Que aquest premi excepcional quedi regulat i previst en el proper
conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
SEGON.- Mentre aquesta situació no estigui regulada, no es podrà atorgar el premi
de permanència sol·licitat, per tant, quan el conveni col·lectiu es negociï cal que es
tinguin en compte els efectes retroactius d’aquest, per tal de poder procedir a
satisfer la sol·licitud efectuada pel treballador Sr. Josep Dote Vera, i totes les que
puguin venir posteriorment, a l’empara de la regulació susceptible d’incloure en el
citat conveni.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada pel seu
coneixement i efectes oportuns.”
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 40.149,37,- €.
B) Sol·licitud de fraccionament del pagament de l’import pendent de les
taxes del mercat setmanal de la parada núm. 88
Vista la instància presentada per la Sra. Rosa Jiménez Pubill, demanant el
fraccionament del pagament del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada
núm. 88, per import total de 674,39 € 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
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l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la
Llei General Tributària.”
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció accidental favorable a l’acceptació del
fraccionament del pagament referent a l’abonament del pendent de les taxes del
mercat setmanal, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada
núm. 88, per un import total de 674,39 € 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
pendent de les taxes del mercat setmanal, de la llicència per a la instal·lació i
funcionament de la parada núm. 88, per un import total de 679,55 € recàrrec
inclòs, dels quals 5,16 € corresponen a interessos de demora, de la següent
manera:
Data
Període
abonament liquidació
interessos
05-12-16

Capital
acumulat

%
Total
Import a
Interès interessos abonar

Dies

23/11/16

13

674,39 €

3

0,72 €

113,12 €

31

561,99 €

3

1,43 €

113,83 €

31

449,59 €

3

1,15 €

113,55 €

28

337,19 €

3

0,78 €

113,18 €

31

224,79 €

3

0,57 €

112,97 €

30

112,39 €

3

0,28 €

112,68 €

al 05/12/16
05-01-17

06/12/16
al 05/01/17

05-02-17

06/01/17
al 05/02/17

05-03-17

06/02/17
al 05/03/17

05-04-17

06/03/17
al 05/04/17

05-05-17

06/04/17
05/05/17

al

SEGON.- L’ ingrés el podeu fer al següent número de compte: Banc Popular 0075
0969 00 0660000271.
Titular: Rosa Jiménez Pubill
Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 88 mercat setmanal.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”
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C) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la llicència d’activitat Exp.:
7/14
Vista la instància presentada per la Sra. Mª del Pilar Sevilla Román, amb DNI
36.506.739-N, Registre d’Entrada Núm. 3.679, de data 18 de novembre de 2016,
demanant el fraccionament del pagament de la llicència d’activitats Exp.: 7/14, per
un import de 1.200,00 €.
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 accidental favorable a l’acceptació del fraccionament del
pagament de la llicència d’activitats Exp.: 7/14, per un import de 1.200,00 €.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament de la llicència d’activitats
Exp.: 7/14, per un import de 1.206,27 €, dels quals 6,27 € corresponen a
interessos de demora, de la següent manera:
Data
Període
abonament liquidació
interessos
05-12-16
18/11/16
al
05/12/16
05-01-17
06/12/16
al
05/01/17
05-02-17
06/01/17
al
05/02/17
05-03-17
06/02/17
al
05/03/17

Dies Capital
acumulat

%
Total
Import a
Interès interessos abonar

18

1.200,00 €

3

1,77 €

301,77 €

30

900,00 €

3

2,28 €

302,28 €

31

600,00 €

3

1,53 €

301,53 €

28

300,00 €

3

0,69 €

300,69 €

SEGON.- ORDENAR el cobrament de les quotes a través de domiciliació bancària.
TERCER- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”
D) Proposta d’ajut econòmic per pagar gasoil de calefacció
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar gasoil de
calefacció Exp. 26/16.
Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del
Consell Comarcal de la Selva.
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR
calefacció.

un ajut econòmic de 170,00.-€ per pagar gasoil de

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.”
E) Aprovació de les despeses d’assessorament
novembre/2016

al Sr. Isidre Llucià,

Vist que des del 3/12/2014 la Secretària-Interventora titular d’aquest Ajuntament
s’ha absentat per motius de caire personal, i es va acordar la substitució amb la
secretària accidental nomenada.
Durant aquest s’ha fet necessari el servei d’assessorament referent a les tasques
pròpies de secretaria.
Vist el full d’assessorament puntual del Sr. ISIDRE LLUCIÀ i SABARICH amb NIF:
37.655.059B pel mes de novembre, per un import de 2.150,00 euros amb
descompte IRPF de 645,00 euros, import líquid 1.505,00 euros.
Vist que hi ha consignació pressupostària suficient a la partida 920 2270602, del
pressupost vigent.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’obligació i ordenar el pagament de les despeses
d’assessorament durant el mes de novembre, per un import de 2.150,00 euros
amb descompte IRPF de 645,00 euros, import líquid 1.505,00 euros.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a les partides 920 2270602 del pressupost vigent.”
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,
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MANTENIMENT

D’EDIFICIS

Adjudicació definitiva del contracte mitjançant concessió, l’explotació del
bar i la terrassa del camp de futbol municipal i el manteniment, neteja i
consergeria de les seves instal·lacions
La Junta de Govern Local, en sessió de 9/11/2016, va adjudicar provisionalment
l’explotació del bar i la terrassa del Camp de Futbol Municipal i el manteniment,
neteja i consergeria de les seves instal·lacions a la Sra. Gema Córcoles Corominas,
amb NIF 46647054H.
Vist que en data 23/11/2016 l’adjudicatària ha presentat la documentació requerida
i ha acreditat la constitució de la garantia definitiva
Atès allò establert a l’article 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a l’adjudicació
de contractes, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ADJUDICAR definitivament a la Sra. Gema Córcoles Corominas, amb
NIF 46647054H l’explotació del bar i la terrassa del camp de futbol municipal i el
manteniment, neteja i consergeria de les seves instal·lacions, amb subjecció als
plecs de condicions economicoadministratives i tècniques i a les propostes
realitzades pel contractista de la qual cosa es desprèn que el preu i les millores
ofertades són les següents:
A.- PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ: 24.000,00€; IVA exclòs
B.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 2 anys
C.- PRÒRROGUES: Es preveu la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos
anys
D.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs
E.- TERMINI DE GARANTIA: 1 mes
F.- ASSEGURANÇA: L’adjudicatari haurà constituir una assegurança de
responsabilitat civil vigent durant l’execució de les obres i el termini de garantia.
G.- REVISIÓ DE PREUS: No hi haurà revisió de preus
SEGON.- CITAR a l’adjudicatària per tal que, dins el termini màxim dels 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a la formalització del corresponent
contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no formalitzar-se el
contracte per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament pot procedir a la
incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional, que en
el seu cas s’hagués exigit.
TERCER.- APLICAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida del
pressupost vigent.
QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
CINQUÈ.- EFECTUAR trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en
la licitació, així com a la Intervenció municipal i trametre al BOP de Girona un
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anunci de la formalització del contracte per a la seva publicació d’acord amb allò
establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, així com al Perfil del Contractant.”
SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I
SERVEI D’ESCOMBRARIES
A) Aprovació ajut entitat ADF de Riells i Viabrea
Vista la instància presentada pel Sr. Ricard Ferrer i Ferrés amb NIF: 40294381-Z en
representació de l’entitat ADF RIELLS DE MONTSENY amb CIF: G-17947664, per la
qual justifica un ajut econòmic de 900,00 euros atorgat el dia 28/04/2016 de les
despeses fixes de l’any 2016, de les que adjunta comprovants.
Vist que hi ha consignació pressupostària a la partida 920 4800002 “Altres
transferències” del pressupost del 2016.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR la justificació de les despeses presentades per l’import de la
bestreta de 900,00 euros.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida 920 4800002 “Altres transferències”,
del pressupost del 2016.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Entitat interessada i al departament de
comptabilitat als efectes oportuns.”
B) Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per al tractament
de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la
Llei 5/2003, de 22 d’abril
Vista l’Ordre ARP/279/2016, de 17 d’octubre, del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, publicades al DOGC núm. 7232 de data
24-10-2016.
Vista la Resolució ARP/2439/2016, de 24 d’octubre per la que es convoquen per a
2017 els ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de
població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, publicada al DOGC núm. 7238
de data 02-11-2016.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya, Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, una subvenció per al tractament de
la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de
22 d’abril.
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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.- NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 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 19.40 hores,
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signantla el Sr. alcalde, juntament amb mi, el Secretari interventor, qui en dono fe,
L’alcalde

La Secretària-Interventora accidental

Josep Maria Bagot i Belfort
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Esperança Ferrer i Martínez

