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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM.  020/2017 

CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  25 d’octubre 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 11-10-2017. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 

A) Aprovació definitiva dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de 

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

 

I.- Per resolució de la Junta de Govern Local de data 24/05/2017, es va acordar 

l’aprovació inicial 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. 

 

II.-  Els documents d’Estatuts i Bases han estat objecte d’audiència i informació 

pública, durant el termini d’un mes, mitjançant la notificació personal a tots els 

interessats que s’identifiquen en l’expedient, publicació en el BOPG núm. 113, de 

14/06/2017, El Punt Avui i el tauler municipal. 

 

Durant aquest tràmit d’audiència s’han presentat les següents al·legacions: 

 

- 13/07/2017, R.E. 2313, Josep Ma. Montplet Calls i Maria Rosa Mercader 

Pesaferrer 

- 20/06/2017, R.E. 2102, ADIF 

 

III.-  En data 20/10/2017, l’assessor jurídic municipal, l’advocat Ramon Sidera, 

emet el següent informe: 

 

“<...> 

 

QUART.-  Contra l’aprovació inicial es va formular diverses al·legacions: 

 

a. 13 de juliol de 2017 R.e. 2313 JOSEP MARIA MONTPLET CALLS i MARIA ROSA 

MERCADER PESAFERRER, actuant com a titulars de la finca registral amb IDUFIR 

17018000536559, inscrita al tom 2201 llibre 52 de Riells foli 137 finca 275, al 

terme de RIELLS i VIABREA. 

 

Es manifesta que: 

 

- Únicament se’ls ha donat trasllat, per correu electrònic, de les bases d’actuació i 

els estatuts, i no de la resta de documentació, com  la legitimació en relació a les 

finques aportades dels instructors de l'inici de l'expedient reparcel·latori. Malgrat 

que es va tenir accés a tota la documentació a les oficines municipals. 

- L'acreditació de superfícies no contempla les dades registrals de les finques 

aportades. 

- L’art. 3 no determina quin serà el domicili de la Junta de Compensació. 

- Manca justificació fefaent de la titularitat de la finca núm. 1 amb dades registrals 

Tom: 3312, Llibre 109 de Riells, foli 33, Finca 3300, amb IDUFIR 17018000566372, 

i referència cadastral número 4195305/DG6149N/0001/TQ, amb la manifestació de 

titularitat en els documents exposats de les mercantils: Tabeiros Gestión Global de 

Inmuebles SL, Inversiones Inmobiliarias Canvives SA i també de Inversiones 

Inmobiliarias Canvives SLU. 

 

En relació a l’accés a la documentació aquest ha quedat resolt amb la 

compareixença d’un representant del al·legant a les dependències on se l’hi ha 

donat accés a la totalitat de la documentació que obra a l’expedient administratiu. 
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Pel que fa a la superfície de les finques, i el fet que aquesta no coincideixi amb la 

superfície registral de les mateixes, s’ha de posar de manifest que cal tenir en 

compte la superfície real de les finques, si bé aquesta tindrà caràcter de superfície 

provisional, fins a la data en que, mitjançant un aixecament topogràfic acurat, no 

se’n determini la superfície exacta mitjançant el Projecte de Reparcel·lació. Consta 

a l’expedient administratiu informe tècnic, així com plànol “estructura de la 

propietat” en el que consta que la superfície de les finques aportades és superior al 

50% del sòl comprès dins l’àmbit, conforme preveu l’art. 171.1 del Decret 

305/2006 RLUC. 

 

En relació amb la manca fefaent de justificació de la finca registral 3300, consta a 

l’expedient administratiu que aquesta consta inscrita a favor de la societat 

11TABEIROS GESTIÓN GLOBAL DE INMUEBLES, SL, així mateix consta a l’expedient 

administratiu testimoni de l’escriptura pública de data 22 de novembre de 2012, 

autoritzada per el Notari de Madrid Sr. ANTONIO HUERTA TROLEZ número 4368 del 

seu protocol, en el que consta la fusió per absorció de les societats 11 

INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES, SL (societat absorbent) i TABEIROS 

GESTIÓN GLOBAL DE INMUEBLES, SL (titular registral de la fica). 

 

En base a l’exposat es proposa desestimar l’al·legació i aprovar definitivament les 

bases d’actuació i els estatuts. 

 

b. 20 de juny de 2017 R.E. 2102 ADIF 

 

Es manifesta que: 

 

- L’àmbit que afecta les bases d’actuació i els estatuts de la junta de compensació 

afecta a la zona de protecció del ferrocarril, en conseqüència la Gerència 

d’Urbanisme d’ADIF ha d’estudiar el text íntegre del document, per tal d’elaborar un 

informe sectorial. Es sol3licita ampliació del termini per a formular al·legacions. 

 

La notificació a la societat ADIF va ser lliurada en data 5 de juny de 2017, atès que 

han transcorregut 3 mesos sense que s’hagin formulat al·legacions, es proposa 

aprovar definitivament les bases d’actuació i els estatuts de la Junta de 

Compensació”. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT els Estatuts i Bases 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. 

 

SEGON.- 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. 

 

TERCER.- ADVERTIR als propietaris que no s’hagin adherit que la falta d’adhesió 

tindrà les conseqüències que preveuen les bases d’actuació. 

 

QUART.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes: 
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- Per aplicació de l’ordenança fiscal núm. 8, annex 1                    343,98€ 

Per cada pla parcial, bases i estatuts, projectes de compensació i/o 

reparcel·lació, modificacions puntuals de planejament general o derivat 

 

IMPORT A INGRESSAR    343,98€” 

 

 

B) EXP.: 195/17 

PROMOTOR: Victor Berruezo Ripoll i Veronica Mora Gómez   

EMPLAÇAMENT: C/ Escoles, nº 97, Urb. Can Salvà   

ASSUMPTE: Reforma interior de planta semisoterrani garatge-traster en 

habitatge unifamiliar aïllat  

 

Vist l’expedient 195/17 instruït en nom de Victor Berruezo Ripoll i Veronica Mora 

Gómez amb DNI 7761... i 7761.... respectivament, en sol·licitud de llicència d’obres  

per reforma interior de planta semisoterrani garatge-traster en habitatge 

unifamiliar aïllat a la parcel·la 97 del carrer Escoles de la urbanització Can Salva. 

 

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

Blázquez Lajara , en data 19.10.2017. 

 

Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 i ss. del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

d’urbanisme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 

                                                  

“PRIMER.- ATORGAR a Victor Berruezo Ripoll i Veronica Mora Gómez amb DNI 

7761987A i 77619225K respectivament, llicència municipal d’obres per reforma 

interior de planta semisoterrani garatge-traster en habitatge unifamiliar aïllat a la 

parcel·la 97 del carrer Escoles de la urbanització Can Salva. 

 

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

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

generals especificades en full annex. 

 

TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en data 17/08/2017, en els següents 

termes: 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                            729,21€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/20.834,45 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                170,84€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/20.834,45 

 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/20.834,45                             208,34€ 

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 EN DATA 21/08/2017:           1.292,83€ 

 

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

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

runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.” 
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C) Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 referent a les obres  

d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor 

als edificis municipals de Riells i Viabrea. 

 

Vista la certificació d’obres núm. 2, a les obres  d’instal·lació d’una caldera 

centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i 

Viabrea, executades per l’empresa adjudicatària Visió Solar SL, per un import total 

de 47.732,81.-€. 

 

Vist que els Serveis Tècnics municipals han informat favorablement la certificació 

emesa, en data 25/10/2017 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR la certificació d’obres núm. 2, relativa a les obres  

d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als 

edificis municipals de Riells i Viabrea., per un import total de 47.732,81.-€. 

 

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

organismes interessats, als efectes pertinents.” 

 

 

TERCER PUNT.-  

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 

 

 

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

realitzades. 

 

 

QUART PUNT.-  

ÀREA D’HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA I RÈGIM INTERN 

 

 

A) Aprovació de factures 

 

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

relacions de factures per un import  total de 111.581,76,- €. 

 

 

B) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxes del mercat 

setmanal corresponents al 2on. semestre del 2016 i a tot l’any del 2017  de 

la parada núm. 9 

 

Vista la instància presentada per la Sra. Esther Colomer Sardaña, amb DNI 5214..., 

Reg. Entrada Núm. 3.219, de data 10/10/2017, demanant el fraccionament del 

pagament de les taxes del mercat setmanal corresponents al 2on. semestre del 

2016 i a tot l’any 2017 de la parada núm. 9, per un import total de 857,62 €, 

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 
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 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 de les taxes del mercat setmanal 

corresponents al 2on. semestre del 2016 i a tot l’any 2017 de la parada núm. 9, per 

un import total de 857,62 €, 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 de 

les taxes del mercat setmanal corresponents al 2on. semestre del 2016 i  a tot l’any 

2017, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 9, per un 

import total de 871,22,-€, recàrrec inclòs, dels quals 13,58,-€ corresponen a 

interessos de demora, de la següent manera: 

 

Data 
abonament 

Període 
liquidació 

interessos 

 
Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

20-11-17 25/10/17 
al 20/11/17 

26 857,62 € 3 1,83 € 73,30 € 

20-12-17 21/11/17 

al 20/12/17 

30 786,15 € 3 1,94 € 73,41 € 

20-01-18 21/12/17 
al 20/01/18 

31 714,68 € 3 1,82 € 73,29 € 

20-02-18 21/01/18 
al 20/02/18 

31 643,21 € 3 1,64 € 73,11 € 

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

28 571,74 € 3 1,32 € 72,79 € 

20-04-18 21/03/18 

al 20/04/18 

31 500,27 € 3 1,27 € 72,74 € 

20-05-18 21/04/12 
al 20/05/18 

30 428,80 € 3 1,06 € 72,53 € 

20-06-18 21/05/18 
al 20/06/18 

31 357,33 € 3 0,91 € 72,38 € 

20-07-18 21/06/18 
al 20/07/18 

30 285,86 € 3 0,70 € 72,17 € 

20-08-18 21/07/18 
al 20/08/18 

31 214,39 € 3 0,55 € 72,02 € 

20-09-18 21/08/18 
al 20/09/18 

31 142,92 € 3 0,36 € 71,83 € 

20-10-18 21/09/18 
al 20/10/18 

30 71,45 € 3 0,18 € 71,65 € 

 

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 Tributaria. 

 

L’ingrés el podeu fer als següents números de compte:  
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- Banc Popular ES77 0075 0969 00 0660000271. 

- La Caixa       ES75 2100 4570 27 0200000199. 

 

Titular: Esther Colomer Sardaña. 

Concepte: Pagament taxa mercat 2on. semestre/16 i tot l’any 2017, parada 9 

mercat setmanal. 

 

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

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

C) Proposta d’ajut econòmic per pagar deute llum 

 

Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar deute llum Exp. 

14/17. 

 

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 178,02.-€ per pagar deute llum, el 

qual es pagarà directament a Endesa indicant número de referència, nom d’usuari i 

import. 

  

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.” 

 

 

D) Ajut Associació AMBTU 

 

Vista la greu problemàtica exposada per la Regidoria de Benestar Social  pel que fa 

a l’augment continu del nombre de famílies que s’adrecen a aquesta Associació en 

sol·licitud d’ajut. 

 

Vist que en JGL de data 11 de gener de 2017 es va aprovar un ajut de 1200,00€ 

anuals. 

   

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ATORGAR  un  ajut extraordinari a l’Associació AMBTU de Riells i 

Viabrea, per import de 100,00-€. 

 

SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost 

vigent. 

 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, i al servei de comptabilitat 

municipal, als efectes oportuns.” 
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CINQUÈ PUNT.-  

ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 

 

 

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

realitzades. 

 

 

SISÈ PUNT.-  

ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 

MUNICIPALS I HABITATGE 

 

 

Adjudicació del contracte mitjançant concessió, per procediment obert, de 

l’explotació del bar i terrassa del camp de futbol municipal i el 

manteniment, neteja i consergeria de les seves instal·lacions 

 

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 398/2017, de 19 de setembre, es va declarar 

deserta la licitació mitjançant concessió, per procediment obert, de l’explotació del 

bar i terrassa del camp de futbol municipal i el manteniment, neteja i consergeria 

de les seves instal·lacions, i es va iniciar procediment negociat, sense publicitat, per 

a l’adjudicació de la citada licitació, convidant a un mínim de tres 

empreses/professionals capacitats per a la realització de l’objecte del contracte. 

Regiran aquesta contractació els Plecs de clàusules administratives particulars de la 

contractació i el Plec de condicions tècniques aprovats per la Junta de Govern Local, 

en sessió de 26 de juliol de 2017. 

 

D’acord amb l’article 178.1 de RDL 3/2011 TRLCSP, s’ha sol·licitat ofertes a tres 

empreses/persones capacitades per a la realització de l’objecte del contracte. 

Aquestes empreses/persones són: 

 

- José Antonio Baños Ros 

- Anabel Arias Pérez i Sergio Parejo Nicolas 

- Andrés Amaya Flores 

 

Dins el termini per a la presentació d’ofertes s’han presentat les següents: 

- Anabel Arias Pérez i Sergio Parejo Nicolas 

- Andrés Amaya Flores 

 

Els Serveis tècnics i jurídics a qui es va delegar la negociació han emès informe en 

data 14 d’octubre de 2017, el qual consta a l’expedient, del que se’n desprèn el 

següent: 

 

“D’acord amb les especificacions del plec de clàusules administratives s’han 

presentat dues empreses, per ordre d’entrada a registre: 

 
Núm. Empresa Registre Data

Entrada

1 ANDRÉS AMAYA FLORES 3.215        10/10/2017

2 SERGIO PAREJO NICOLAS 3.216        10/10/2017  
 

Que en data 12/10/2017, s’ha procedit a la valoració a l’obertura del Sobre 2 

corresponents als criteris vinculats a l’objecte del contracte que, per a la seva  
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avaluació requereixen d’un judici de valor; que ha de constar de memòria 

organitzativa del servei i millores de l’explotació del bar, neteja i consergeria de les 

instal·lacions del camp de futbol, etc, fins una puntuació màxima de 15 punts. 

 

A la memòria caldrà incloure tots els aspectes que optimitzin la gestió de la 

instal·lació, incloent tota mena de propostes que millorin les obligacions del plec, 

serveis addicionals al servei de bar, protocol de neteja, consergeria, mitjans 

personals i materials, distribució de les màquines de vending que es vulguin 

instal·lar, etc... i com a mínim: 

 
Explotació bar: Neteja : Quadre Exp. Altres 

Núm. Empresa serveis equip. mitj pers material vending Millores Periocitat Bar Millores

1 A. AMAYA si si diari si

2 S. PAREJO si si si

 

Per a l’avaluació de les memòries presentades, per a cada empresa presentada: 

 

Per l’empresa 1 : A.Amaya, presenta Memòria organitzativa del servei de millores 

de l’explotació del bar, neteja i consergeria de les instal·lacions del camp de futbol, 

on informa de la seva experiència a la brigada de l’ajuntament ; i descriu la 

voluntat d’activar i fer conèixer el bar pel seu funcionament, a la vegada que 

descriu quin són els serveis a realitzar com a consergeria, i horari de l’explotació 

que es correspon amb els del plec de condicions. Es descriu un breu protocol de 

neteja diari, així com dels serveis de bar, amb la instal·lació de material / 

maquinaria  i servei de wiffi i televisió de pagament. 

Com a criteri de valoració dels 9 punts, que he desglossat, compleix amb 4 punts, 

resultant una valoració de 6,66 punts. 

 

Per l’empresa 2 : S.Parejo, en la seva proposta de licitació, informa de la seva 

experiència com a tècnic de manteniment i ofereix la seva experiència com 

entrenador a disposició del club de futbol, així com realitzar tasques de bugaderia 

sense cost pel club i l’organització de tornejos i festes esportives per a tenir 

l’equipament sempre actiu. Respecte al bar diferencia entre el servei bàsic entre 

setmana i el cap de setmana.  

Presenta un quadre resum d’explotació mensual, perfectament detall d’ingressos i 

despeses. 

Com a criteri de valoració dels 9 punts, que he desglossat, compleix amb 3 punts, 

resultant una valoració de 5 punts. 

 

Les ofertes presentades en el Sobre 3, Criteris d’adjudicació vinculat del contracte 

avaluables de forma automàtica :  

 

- Oferta preu anual de contracte, fins a 33 punts, d’acord amb la següent 

fórmula 

  Puntuació de cada oferta =   Preu de l’oferta més econòmica    x 33 

Preu de l’oferta que es puntua 

 

- Aportació de premsa, fins a 2 punts ; a punt per diari aportat. 

-  

 
Núm. Empresa Oferta Puntuació Diaris Puntuació

Econòmica (ut)

1 ANDRES AMAYA 14.500,00 €       33,00 2 2,00

2 SERGIO PAREJO 15.000,00 €       31,90 2 2,00  
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D’acord amb el quadre adjunt, es justifica les puntuacions d’acord amb les ofertes 

presentades, amb la següent justificació: 

 
Núm. Empresa Puntuació Preu Ofertat Diaris Total

judicis de valor automàtic automàtic sobre 50 punts

1 ANDRES AMAYA 6,66 33,00 2,00 41,66

2 SERGIO PAREJO 5,00 31,90 2,00 38,90

 

Que, d’acord amb la valoració efectuada, l’empresa adjudicatària proposada és pel 

Sr. ANDRÉS AMAYA FLORES, al ser l’oferta més avantatjosa per l’Ajuntament de 

Riells i Viabrea”. 

 

Atès  que es va requerir a l’adjudicatari per tal què, en el termini màxim de 5 dies 

hàbils, d’acord amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars, 

aportés els Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), 

així com la prestació de la garantia definitiva. 

 

Atès que la documentació sol·licitada ha estat aportada en data 12/07/2017. 

 

Atès allò establert als articles 156 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a la 

formalització i adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ADJUDICAR el contracte mitjançant concessió, per procediment obert, 

de l’explotació del bar i terrassa del camp de futbol municipal i el manteniment, 

neteja i consergeria de les seves instal·lacions a Andrés Amaya Flores, amb NIF 

53067327W, amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives i 

tècniques del que se’n desprèn el següent resum: 

 

 PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ: 14.500,00€; IVA exclòs 

 Termini d’execució: 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més 

 

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

vigent. 

 

TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 

necessari per fer efectiu aquest acord. 

 

QUART.- EFECTUAR trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en la 

licitació, així com a la Intervenció municipal i al Perfil del Contractant.” 

 

 

SETÈ PUNT.-   

ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 

SERVEI D’ESCOMBRARIES 

 

 

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

realitzades. 
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VUITÈ PUNT.-   

PRECS I PREGUNTES 

 

 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les  20.10 hores, 

estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-

la el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària-Interventora, qui en dono fe, 

 

    L’alcalde                                          La Secretària-Interventora  

 

 

 

 

 

 

Josep Maria Bagot i Belfort                                 Montserrat Bertran i Roca 

mailto:ajuntament@riellsiviabrea.cat

