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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
 

Identificació de la sessió 
 
NÚM.  009/2017 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  10 de maig 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 26-04-2017. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 
A) EXP.: 49/17 
PROMOTOR: F.E.G 
EMPLAÇAMENT: C/ Tramuntana, nº 39 – Sant Llop 
ASSUMPTE: Piscina descoberta d’us privat i dipòsit soterrat 
 

Vist l’expedient 49/17, instruït en nom de F.E.G. , amb DNI X3590...., en sol·licitud 
de llicència municipal d’obres per a la construcció d’una piscina descoberta d’us 
privat i dipòsit soterrat, a la parcel·la 39 del carrer Tramuntana de la urbanització 
Sant Llop. 
 
Vist l’informe favorable emès, en data 2 de maig de 2017, per l’arquitecte tècnic 
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 

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

unanimitat dels assistents, ACORDA: 
                                                  

“PRIMER.- ATORGAR a F.E.G., amb DNI X3590.... llicència municipal d’obres per 
a la construcció d’una piscina descoberta d’us privat i  dipòsit soterrat, a la parcel·la 
39 del carrer Tramuntana de la urbanització Sant Llop. 
 
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 2/03/2017, en els 
següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                              306,25 € 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/8.750,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                      143,50 € 

Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 1.64% s/8.750,00 

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/8.750,00                                    87,50 € 

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:           721,69 € 

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

 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                           434,91 € 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/12.425,99 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:               203,78 € 
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 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 1.64% s/12.425,99 
 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/12.425,99                     124,26 € 
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: 947,39 € 

 
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR: 225,70 € 

 

CINQUÉ.- 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.” 
 
 

 

B) EXP.: 57/17 
PROMOTOR: P.V.V. 
EMPLAÇAMENT: Passeig de la Font, nº 202 
ASSUMPTE: Piscina descoberta d’us privat i dipòsit soterrat 
 

Vist l’expedient 57/17, instruït en nom de P.V.V. , amb DNI 4631...., en sol·licitud 
de llicència municipal d’obres per a la construcció d’una piscina descoberta d’us 
privat i dipòsit soterrat, a la parcel·la 202 del passeig de la Font de la urbanització 
Can Salva. 
 
Vist l’informe favorable emès, en data 2 de maig de 2017, per l’arquitecte tècnic 

municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 

 
Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 

                                                  
“PRIMER.- ATORGAR a Mª P.V.V., amb DNI 4631.... llicència municipal d’obres 
per a la construcció d’una piscina descoberta d’us privat i dipòsit soterrat, a la 
parcel·la 202 del passeig de la Font 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.- ELEVAR a definitiva la liquidació practicada, en data 24/03/2017, en els 
següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                 235,17 € 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/6.719,09 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:           55,10 € 
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/6.719,09 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2           34,44 € 



 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat 

 
 

Per cada expedició de placa d’obres. 
o Fiança de l’1% s/6.719,09                              67,19 € 

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:           541,90 € 
 
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.” 
 
 
 
C) EXP.: 76/17 
PROMOTOR: R.C.F. 

EMPLAÇAMENT: C/ Riera, nº 7 – Can Plana 
ASSUMPTE: Piscina descoberta d’ús privat i 2 dipòsits soterrats 
 

Vist l’expedient 76/17, instruït en nom de R.C.F. , amb DNI 4669....., en sol·licitud 
de llicència municipal d’obres per a la construcció d’una piscina descoberta d’us 
privat i 2 dipòsits soterrats, a la parcel·la 7 del carrer Riera de la urbanització Can 
Plana. 

 
Vist l’informe favorable emès, en data 9 de maig de 2017, per l’arquitecte tècnic 
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 

 
Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 

                                                  
“PRIMER.- ATORGAR a R.C.F. , amb DNI 4669..... llicència municipal d’obres per 
a la construcció d’una piscina descoberta d’us privat i 2 dipòsits soterrats, a la 

parcel·la 7 del carrer Riera de la urbanització Can Plana. 
 
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 05/04/2017, en els 
següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                 625,76 € 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/17.878,78 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:         146,61 € 

Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 1.64% s/17.878,78 

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/17.878,78                              178,79 € 
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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                                                                         618,61 € 

                       

                                 IMPORT TOTAL INGRESSAT:           1.604,20 € 

 
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.” 
 
 
 

D) Aprovació inicial de la memòria valorada d’actuacions de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en un sector de Fogueres de 
Montsoriu  
 
Vista la memòria valorada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic en un sector de Fogueres de Montsoriu, redactada per 
l’arquitecte municipal, Sr. Armand García Bartolomé, amb un pressupost total 

d’execució de 46.657,01 euros. 
 
Examinada aquesta, i trobat conforme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment la memòria valorada d’actuacions de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en un sector de Fogueres de Montsoriu, 

redactada per l’arquitecte municipal, Sr. Armand García Bartolomé, amb un 
pressupost total d’execució de 46.657,01 euros. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la darrera publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al 
web municipal, per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions que 

consideri oportunes.” 
 
 
 
E) Aprovació inicial del projecte d’obres d’arranjament del carrer Comerç 
 
Vista la memòria valorada per a les obres d’arranjament del carrer Comerç, 

redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, amb un 
pressupost de 16.164,98.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs. 
 
Atès que és necessari i urgent donar solució als problemes de trànsit rodat d’aquest 
carrer, donada l’afluència per tractar-se del carrer amb més volum de comerços del 
municipi. 
 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte d’obres d’arranjament del carrer 
Comerç, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara,  
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amb un pressupost de 16.164,98.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial 
inclòs. 

 
SEGON.- DECLARAR la urgència en la tramitació de l’expedient per raons d’interès 
públic, d’acord amb l’art. 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
TERCER,- SOTMETRE a informació pública, pel termini de 15 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.” 
 
 
 
F) Aprovació inicial d’un projecte d’obres  

 
Vist el projecte d’obres de reparació i formació de capa de rodadura en carrers dels 
nuclis de Riells 1, Can Salvà i Camp de Futbol (Fase 3), redactat per l’arquitecte 
tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, amb un pressupost de 
198.651,70.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs. 
 
Atès que la pavimentació i conservació de les vies públiques és un dels serveis 
mínims que han de prestar els municipis, art. 67.a) DL 2/2003, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que el bon estat de les vies públiques es considera d’interès públic, per quant 
garanteix la seguretat viària i de les persones. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte d’obres de reparació i formació de 
capa de rodadura en carrers dels nuclis de Riells 1, Can Salvà i Camp de Futbol 
(Fase 3), redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, 
amb un pressupost de 198.651,70.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial 
inclòs. 

 
SEGON.- DECLARAR la urgència en la tramitació de l’expedient per raons d’interès 

públic, d’acord amb l’art. 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

TERCER,- SOTMETRE a informació pública, pel termini de 15 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.” 
 
 
 

TERCER PUNT.-  
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 
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Proposta de pagament premis juvenils Concurs Literari Sant Jordi 2017 
 

Amb motiu del Concurs Literari celebrat dins els actes de Sant Jordi el passat 23 
d’abril de 2017, s'han atorgat quatre premis per la participació al Concurs Literari 
juvenil de Sant Jordi. Per tal de fer efectiu el pagament d’aquests premis. 
   
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el pagament dels premis a partir de la relació següent: 
 
1r premi Juvenil Prosa: Mercè Donate Castillo      100’00€ 
2n premi Juvenil Prosa: Alyssa Missoli         50’00€ 
1r premi Juvenil Poesia: Celia Garcia Murto        100’00€ 
2n premi Juvenil Poesia: Alyssa Missoli         50'00€ 
 

SEGON.- REALITZAR el pagament mitjançant talons nominatius a favor del 
pare/mare o tutor del guanyador/a.  
 
TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost de 
l'exercici 2017. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 
 
 
 

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 39.007,10,- €. 
 
 
 
B) Rendició de comptes de caixa corporació 

Vista la necessitat i conveniència de procedir l’aprovació de les despeses que 
s’annexen a la relació detallada que corresponent a despeses efectuades per caixa 
corporació en efectiu durant el 1er. trimestre de 2017. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició i obligació de les despeses 
relacionades a l’annex relació comptable O/2017/16 per un import total brut de 
1.020,28 € (Import líquid: 865,16 €) amb aplicació al pressupost vigent. 

 
SEGON.- APROVAR la rendició de comptes dels pagaments efectuats.” 
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CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 

 

 
A) Adjudicació del contracte de serveis de manteniment i conservació de la 
xarxa d’enllumenat públic, instal·lacions d’equipaments i festes municipals 
amb subministrament de material del municipi de Riells i Viabrea 
 
REF EXP.: CONT 2/17 

 
Vista la proposta d’adjudicació del contracte del servei de manteniment i la 
conservació de la xarxa d’enllumenat públic, instal·lacions d’equipaments i festes 
municipals amb subministrament de material del municipi de Riells i Viabrea, a 
favor d’ETRABONAL, S.A, amb NIF B-61943809, efectuada per la Mesa de 
Contractació, quin resultat és el següent: 
 

EMPRESA 
PUNTUACIÓ 
JUDICI DE 

VALOR 

PUNTUACIÓ 
VALORACIÓ 

AUTOMÀTICA 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

ETRABONAL 22,00 58,08 80,08 

ELECTRICITAT BOQUET 14,83 54,17 69,00 

RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS 21,00 39,67 60,67 

JOSEP VENTURA CODINA 25,66 28,18 53,84 

 

Atès  que es va requerir a l’adjudicatari per tal què, en el termini màxim de 10 dies 
hàbils, a i 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 8/05/217, R.E. 
1595. 
 
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 del servei de manteniment i la conservació 
de la xarxa d’enllumenat públic, instal·lacions d’equipaments i festes municipals 
amb subministrament de material del municipi de Riells i Viabrea, a favor 
d’ETRABONAL S.A., 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: 36.906,59€; IVA exclòs 
 Descompte sobre tarifa pvp de materials:  35% 
 Preu de la ma d’obra d’un oficial i un ajudant amb vehicle: 36,00€/h 
 Millora 1: Reparació dels defectes de les actes d’inspecció de les Entitats 

d’Inspecció i control (EIC): fins a 2.500,00€/any 

 Millora 2: Realització del manteniment i conservació de les instal·lacions 
semafòriques de la població, sense cost per a l’ajuntament.  
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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.” 
 
 
 
B) Adjudicació del contracte de subministrament de tecnologia per a la 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior de la 
urbanització Fogueres de Montsoriu, mitjançant un contracte amb garantia 
d’estalvis a través d’una micro-empresa de serveis energètics 
 

És objecte d’aquesta contractació la prestació del servei energètic per tal de 
supervisar l’estalvi energètic aconseguit amb la millora de l’eficiència energètica de 
la instal·lació d’enllumenat exterior, regular la contractació del subministrament i 
instal·lació de 66 lluminàries de tecnologia LED i contractar la renovació del quadre 
FM1 de cara a permetre la legalització i l’ajust de la potència contractada. 
 
Ates que es tracta d’un tipus de contracte molt especialitzat, aquest Ajuntament 
necessita el servei d’una empresa que tingui experiència en aquest sector. 
 
Aquest tipus de contracte es troba regulat a l’article 12 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). 
 
Vistos els plecs de condicions administratives particulars i de prescripcions 

tècniques, redactats pels serveis jurídics i tècnics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a 
l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
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 l’expedient de contractació que ha de regir la convocatòria 
pública de la licitació per tramitació ordinària i procediment obert del contracte de 
subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic exterior de la urbanització Fogueres de Montsoriu, mitjançant un 

contracte amb garantia d’estalvis a través d’una micro-empresa de serveis 
energètics. 
 
Es preveu un pressupost màxim total de 50.737,80.- €, IVA inclòs, per les següents 
prestacions: 
 

Prestació Import sense IVA  

Prestació 1 15.492,07 € 

Prestació 2 3.305 €/any x 8 anys = 26.440 € 
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El contracte que es derivi del present Plec tindrà una durada de 8 anys i 3 mesos 
comptant des de la data de la seva signatura. 

 
La durada de la prestació 1 serà de TRES (3) mesos, mentre que la durada de la 
prestació 2 serà de VUIT (8) anys. 
 
La durada del contracte es basa en els anys que es necessiten per justificar 
l’amortització dels equips que permeten la millora de l’eficiència energètica. 
 
SEGON.- APROVAR els Plecs de condicions administratives particulars de la 
contractació i el Plec de condicions tècniques que figuren en l’Expedient. 
 
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. 

 
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.” 
 
 
 

SISÈ PUNT.-  
ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 

MUNICIPALS I HABITATGE 
 

 
A) Pagament de la factura núm. 0000845, presentada per VORACYS SL. 

La Junta de Govern Local, en sessió de 22/02/2017, va ACORDAR: 

“1er.- APROVAR l’informe tècnic, de data 8 de febrer de 2017, que consta a 

l’expedient i trametre’l a l’empresa constructora VORACYS, S.L., referit a les 

reparacions que cal portar a terme en el Camp de Futbol Municipal. En concret, i 

per l’expedient que ens ocupa, les que fan referència a les Obres Complementàries 

a la Posta en Funcionament de Camp, sense perjudici de altres obres que cal 

executar que se substancien en expedient separat. 

2er. DESESTIMAR  el recurs de reposició presentat per VORACYS en data 

02/02/2017, per quant, la certificació d’obres “OBRES COMPLEMENTARIES A LA 

POSTA EN FUNCIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL”, per import de 41.866´62 €, ha 

estat presentada en data 19/01/2017, dins el termini legal  de trenta dies naturals  

de l’art. 216.4 del TRLCSP 3/2011,  que addueix la recurrent i dins els terminis 

previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. 
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En conseqüència no són aplicables els interessos de demora per improcedent, com 

tampoc acceptada la petició de nul·litat del correu electrònic de data 12/01/2017, 

atès que queda demostrat que la certificació d’obres i factura va ser presentada al 

R.E. de l’Ajuntament en data posterior, el 19/01/2017.  

 

En segon lloc consta notificat al contractista les deficiències d’obra detectades i no 

esmenades que impossibiliten la tramitació del pagament de l’import de la factura 

de 41.866´62 €. 

 

3n.- REQUERIR al contractista que procedeixi, en el termini de 10 dies, a  la 

realització dels treballs necessaris per assegurar que les baranes del perímetre no 

puguin causar cap perill en els jugadors i usuaris de l’equipament esportiu, quedant 

encastades en el paviment existent, tal hi com s’indica a l’informe tècnic. 

 

4r.- SUSPENDRE la tramitació del pagament de la Fra. Núm. 0000845, presentada 

per VORACYS S.L. per import de 41.866´62 €, en tant no siguin reparades les 

patologies indicades.  

 

5e.- RATIFICAR el present acord en el pròxim Ple de la Corporació”.  

 

El citat acord va ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 3 d’abril de 2017. 

 

En data 11 d’abril de 2017, l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blàzquez 

Lajara, emet informe satisfactori en quant la reparació de les baranes perimetrals 

del camp de futbol, donant-se així compliment al requeriment efectuat. 

 

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

“ÚNIC.- DONAR PER COMPLIMENTAT l’acord de la Junta de Govern Local de 

data 22/02/2017 de requeriment reparació patologies en la construcció de “Obres 

Complementàries a la posada en Funcionament del Camp de Futbol” i PROCEDIR  a 

la tramitació del pagament de la factura núm. 0000845, presentada per VORACYS 

S.L. per import de 41.866´62 €.” 

 

 

 

B) Sol·licitud d’adhesió al Pla d’Acció eMunicipis de la Diputació de Girona i 

els serveis d’administració electrònica “Registre d’entrada/sortida” i 
“Gestor d’expedients”  
 
Atès l’ edicte d’ aprovació de les bases reguladores dels serveis en matèria 
d’administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona, aprovades pel 
Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de  data 15 de novembre de 
2016, publicades al BOP nº 225 de data 24-11-2016. 
 
Atès el Pla d’Acció eMunicipis que ofereix la Diputació de Girona com a model 
d’administració electrònica i considerant l’adhesió a aquest un pas més per a la 
transició cap el compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  
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administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
 “PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona l’adhesió al Pla d’Acció 
eMunicipis, modalitat bàsica. 
 
SEGON.-  SOL·LICITAR a la Diputació de Girona el servei d’administració 
electrònica de “Registre d’entrada/sortida” i “Gestor d’expedients”, dins la 
convocatòria exercici 2017.  
 
TERCER.- NOMENAR responsable del projecte al Sr. Joan Carles Blázquez Lájara 
(Serveis Tècnics). 
 

QUART.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona als efectes 
oportuns.” 
 
 
 
C) Adjudicació del contracte de serveis per al manteniment-assessorament 
informàtic i suport al treballador 
 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea té la necessitat de contractar els serveis de 
manteniment, assessorament i suport al treballador en matèria d’informàtica, 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 Sistemes Informàtics, representada per Josep Cusachs Albó, ha 
presentat un pressupost, per import mensual de 433,00€, IVA no inclòs. 
 

Aquest tipus de contracte es troba regulat a l’article 10 del Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (TRLCSP). 
 
Atès l’import d’aquest servei, d’acord amb l’article 138.3 de TRLCSP, es tracta d’un 
contracte menor, el qual pot adjudicar-se de manera directa a qualsevol empresari 
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació necessària per a la prestació. 

 
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 Sistemes Informàtics, representada per Josep Cusachs Albó, compleix 
amb les condicions de capacitat i solvència per a contractar amb el sector públic.  

 
Vist que hi ha partida consignada al pressupost vigent. 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- APROVAR la despesa adjudicant el contracte de serveis per al 
manteniment-assessorament informàtic i suport al treballador, pel termini d’un any, 
amb efectes des de data 01/05/2017, a l’empresa Sistemes Informàtics, 
representada per Josep Cusachs Albó. 
 
SEGON.- L’import del contracte s’estableix en la quantitat total de 5.196,00 euros, 
IVA no inclòs, que serà satisfeta prèvia la presentació de la corresponent factura i 
mitjançant ingrés en el compte corrent que l’adjudicatari designi, d’acord amb els 
termes indicats en la proposta efectuada. 
 
TERCER.- IMPUTAR  la despesa  a la partida  corresponent del  pressupost 
municipal. 
 

QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per 
formalitzar el present acord. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de 
Comptabilitat dins el termini de 10 dies.” 
 
 
 

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

 

Adjudicació definitiva del contracte de subministrament d’energia 
renovable (a partir de biomassa) per a la millora de l’eficiència energètica i 
reducció d’emissions als edificis municipals de Riells i Viabrea 
 
REF EXP.: CONT 15/17 
 
L’ajuntament de Riells i Viabrea va signar un conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Girona per a la contractació o compra agregada de la instal·lació de 

caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola El Bruc, al Casal i a l’ajuntament 
amb empreses de serveis energètics o micro-empreses. 
 
En virtut dels encàrrecs de gestió que s’han formalitzat a través del citat conveni, la 
Diputació de Girona s’ha ocupat del procediment de contractació: redacció dels 
plecs, inici de l’expedient de contractació, publicació de l’anunci, recepció i valoració 
de les ofertes presentades i possibles baixes, a través de la Mesa i elevar a l’òrgan 
de contractació de l’ajuntament la proposta per tal que aquest faci l’adjudicació i 
formalització del corresponent contracte. 
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Visió Solar, SL, amb NIF 
B64448947, efectuada per la Diputació de Girona en data 25/04/2017, quin resultat 
és el següent: 
 
“Primer. Adjudicar el lot 2 _ “Riells i Viabrea” del contracte de “Subministrament 
d’energia renovable (a partir de Biomassa) per a la millora de l’eficiència energètica 
i reducció d’emissions als edificis municipals de Celrà, Riells i Viabrea i Sant Joan de 
les Abadesses” a l’empresa Visió Solar, SL, amb NIF B64448947, per un preu total  
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de CENT DINOU MIL DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (119.010,80 € IVA no 
inclòs) amb la repercussió de la quantitat de 24.992,27 € en concepte d’IVA, 

totalitzant l’import de 144.003,07 €, d’acord amb els preus i anualitats que consten 
a la seva proposta i als plecs, i d’acord amb la classificació proposada per la Mesa 
de Contractació següent: 
 
LOT 2: Riells i Viabrea. 

1. Visió Solar, SL; amb una puntuació total de 89,26 punts 
2. Comet Martínez Muntada, SCP; amb una puntuació total de 80,81 punts 
3. Tondo energia, SL; amb una puntuació total de 69,64 punts 
4. Automatismes i Telegestió, SL; amb una puntuació total de 67,24 punts 
5. Watt Energia, SL; amb una puntuació total de 49,54 punts 

 
Segon. Aprovar i disposar la imputació de la despesa següent: 

- 144.003,07 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Riells i Viabrea i pels exercicis 

pressupostaris que corresponguin. 
 

Tercer. Nomenar un responsable del contracte, d’acord amb l’article 52 del TRLCSP. 
 
Quart. Requerir a l’empresa adjudicatària perquè dins dels cinc dies següents a la 
finalització del termini de quinze (15) dies hàbils a partir del dia següent al de la 
notificació d’aquesta resolució, concorrin a la signatura del corresponent contracte. 
 
Cinquè. Requerir a l’empresa adjudicatària que haurà d’abonar, abans de la 
signatura del respectiu contracte, les despeses derivades de la licitació: 

- Per la publicació en el Butlletí oficial de la Província de Girona (BOP) l’import 
total de 72,20 € mitjançant ingrés per transferència bancària al número de 
compte corrent ES15 2100 0002 5102 0167 0408 de la Diputació de Girona. 

- Per la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, per import total de 219,85€, 

mitjançant ingrés per transferència bancària al número de compte corrent 
ES13 2100 0002 5102 0160 0798 de la Diputació de Girona. 

 
S’ha d’indicar que és el pagament de la part proporcionals de l’anunci de licitació de 
l’expedient 2016/5712. 
 
Sisè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 

procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte 
en el perfil del contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 
53.2 del TRLCSP. 
 
Setè. Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant de la Diputació 
de Girona, al BOE i DOUE. 
 

Vuitè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya”. 
 
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: 
 
“ÚNIC.- APROVAR la proposta efectuada per la Diputació de Girona i Adjudicar 
definitivament el contracte de subministrament d’energia renovable (a partir de 
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 biomassa) per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions als 
edificis municipals de Riells i Viabrea, en els termes descrits a la proposta transcrita 

a l’empresa Visió Solar, SL, amb NIF B64448947, per un preu total de CENT DINOU 
MIL DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (119.010,80 € IVA no inclòs), tot 
requerint-li l’abonament de la part proporcional dels anuncis de licitació de 
l’expedient 2016/5712, d’acord amb el punt 5è de la proposta efectuada per la 
diputació de Girona, transcrita anteriorment.” 
 
 
 

VUITÈ PUNT.-   
PRECS I PREGUNTES 
 

 
No hi ha precs ni preguntes. 
 

 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20.50 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


