ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚM. 014/2017
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 26 de juliol 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 12-07-2017.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ

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

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

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

Proposta de subvenció per a la revista de l’Escola El Bruc
En motiu de la necessitat de l’elaboració de la revista informativa de l’Escola El
Bruc, amb la voluntat de poder informar de totes les activitats que es celebren en
aquest centre educatiu.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 250€ en concepte de l’edició de la revista
informativa, a l’Escola El Bruc, amb CIF Q67550931.
SEGON.- REALITZAR el pagament de 250€ en concepte de l’edició de la revista
informativa, a l’Escola El Bruc, amb CIF Q67550931.
TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost de
l’exercici 2017.
QUART.- COMUNICAR-HO
Comptabilitat.”

a

QUART PUNT.ÀREA
D’HISENDA,
SERVEIS
CIUTADANA I RÈGIM INTERN

les

persones

SOCIALS,

interessades

i

al

Servei

de

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 72.039,61,- €.

B) Proposta d’ajut social per el “Programa d’assistència a les Persones”
despeses 2on trimestre
Es proposa un ajut econòmic per l’Associació “El Taller de Breda” amb NIF: G55147201, pel programa que estan duent a terme d’assistència a les persones tots
els dijous al Casal d’Avis per cobrir despeses del 2on trimestre 2017.
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Vist que l’Associació “El Taller de Breda” ha pagat i ha justificat les despeses
realitzades a tal efecte per un import total de 34,45.-€.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR l’ajut de Benestar Social per import de 34,45.-€.
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.”

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

Incoació expedient de contractació administrativa per a l'adjudicació,
mitjançant concessió, de l’explotació del bar i terrassa del camp de futbol
municipal i el manteniment, neteja i consergeria de les seves instal·lacions
REF EXP.: CONT 18/17
L’Ajuntament ha de procedir a la regulació de la concessió administrativa per a la
gestió i explotació del bar i la terrassa del camp de futbol municipal i
el
manteniment de les seves instal·lacions.
S’ha redactat el Plec de Condicions Administratives Particulars i el plec de
condicions tècniques que regularan l’indicat contracte.
Es tracta d’un contracte de serveis regulat al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
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.- APROVAR l’expedient de contractació que ha de regir la contractació,
mitjançant concessió, de l’explotació del bar i terrassa del camp de futbol municipal
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i el manteniment, neteja i consergeria de les seves instal·lacions. L’import màxim
de sortida és de 15.000,00.- €, sense IVA, i es preveu una durada de 2 anys, amb
possibilitat de pròrroga de 2 anys més.
SEGON.- APROVAR els Plecs de clàusules administratives particulars de la
contractació i el Plec de condicions tècniques que figuren en l’Expedient. Aquests
plecs es podran trobar en el perfil del contractant de la web municipal.
TERCER.- AUTORITZAR la despesa corresponent que comporta el present
contracte, amb càrrec al pressupost vigent.
QUART.- CONVOCAR procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentada
contractació, de conformitat amb l’article 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, d’acord amb el que estableix l’article 8.a) del DL
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. El
termini per a presentar la documentació per a participar, d’acord amb el que
s’estableix en el plecs de condicions, és de 15 dies naturals a partir de l’endemà de
la publicació en el perfil del contractant.
CINQUÈ.- DELEGAR, indistintament, a la Junta de Govern Local i a l’Alcaldia
qualsevol tràmit que s’hagi d’efectuar, en relació a aquesta licitació, abans de
l’adjudicació, la qual es farà per aquest Òrgan.”

SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I
SERVEI D’ESCOMBRARIES

Sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la subvenció atorgada
per la Diputació de Girona, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” –
exercici 2016, línia 4
Atès que la Diputació de Girona, en sessió ordinària de la Junta de Govern de data
20/09/2016 va concedir a aquest ajuntament dins la campanya “Del Pla a l’Acció”,
any 2016, línia 4, una subvenció de 12.745,40,-€ per a portar a terme el projecte
de ”Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en un sector de
Fogueres de Montsoriu”.
Atès que aquest ajuntament, en la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de
2017, va acordar sol.licitar a la Diputació de Girona, el canvi de destí de la
subvenció atorgada dins la campanya “Del Pla a l’Acció”, corresponent a l’exercici
2016, per a la línia 4 “Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en un
sector de Fogueres de Montsoriu”, d’acord amb el projecte redactat en data
30/01/2017 per l’arquitecte municipal, Armand Garcia Bartolomé, i que no suposa
cap variació pel que fa al pressupost de l’actuació.
Atès que la Diputació de Girona, per decret de data 07/04/2017
canvi de destíde la subvenció concedida.

va acceptar el

Atès que el termini per a justificar la realització del projecte subvencionat finalitza
el dia 29/09/2017.
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Atès que el projecte subvencionat es troba en fase d’adjudiciació i que el termini d’
execució dels treballs serà de tres mesos.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona, una pròrroga de SIS MESOS
al termini de justificació de la subvenció atorgada dins la campanya “Del Pla a
l’Acció”, corresponent a l’exercici 2016, per a la línia 4: “Millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic en un sector de Fogueres de Montsoriu ”.
SEGON.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.

signatura

de

quanta

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servi 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 19.15 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

