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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM.  013/2017 

CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  12 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 28-06-2017. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 

Adjudicació del contracte d’obres de reparació i formació de capa de 

rodadura en carrers dels nuclis de Riells I, Can Salvà i camp de futbol (fase 

3) 

 

Vista la proposta d’adjudicació del contracte d’obres de reparació de la capa del 

ferm d’alguns carrers dels nuclis de Riells I, Can Salvà i Camp de Futbol (Fase 3), a 

favor de Construccions Fusté, S.A, amb CIF A-17034505, efectuada per la Mesa de 

Contractació, quin resultat és el següent: 

 
Núm. Empresa Oferta Millora Preu Ofertat Millores Total

Econòmica (ml) 90 punts 10 punts sobre 100 punts

1 CONSTRUCCIONS RUBAU 147.593,29 €     30 69,98 5,00 74,98

2 AGLOMERATS GIRONA 138.727,84 €     0 74,45 0,00 74,45

3 AMSA 129.000,00 €     60 80,06 10,00 90,06

4 PABASA 137.700,00 €     60 75,01 10,00 85,01

5 O. I P. BROSSA 135.674,19 €     60 76,13 10,00 86,13

6 DEUMAL 139.548,00 €     60 74,01 10,00 84,01

7 RUBAU TARRES 136.642,82 €     60 75,59 10,00 85,59

8 CONSTRUCCIONS FUSTÉ 114.758,35 €     60 90,00 10,00 100,00

9 SALVADOR SERRA 157.500,00 €     0 65,58 0,00 65,58

 

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 d’obres de reparació de la capa del ferm 

d’alguns carrers dels nuclis de Riells I, Can Salvà i Camp de Futbol (Fase 3), a 

Construccions Fusté, S.A, amb CIF A-17034505, amb subjecció als plecs de 

condicions economicoadministratives i tècniques del que se’n desprèn el següent 

resum: 

 

 PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ: 114.758,35€; IVA exclòs 

 Millores: Execució de 60 ml de resalts reductors de velocitat per formació de 

“cues d’ase” de 5 m. d’amplada i 10 cm d’alçada màxima 

 Termini d’execució: 1 mes, a partir de de la data de signatura de l’acta 

d’inici de les obres 

 

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. 
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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.” 

 

 

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 78.777,84,- €. 

 

 

B) Justificació despeses homenatge a la vellesa 2017 

 

Amb motiu dels preparatius i despeses que l’àrea de festes contemplava per a 

celebrar l’ HOMENATGE A LA VELLESA 2017, en data 11 de maig de 2017, per 

decret d’alcaldia es va constituir un pagament a justificar per import de 4.000,00 € 

per a les despeses derivades de la festa. 

 

Vist que en data 3 de juliol de 2017 es presenten factures de la despesa objecte del 

pagament a justificar per import de 3.031,74 i reintegrament a caixa corporació de 

la diferència, per un import de 968,26 €, resta completament justificada la despesa 

del pagament a justificar. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“ÚNIC.- APROVAR el compte justificatiu de la despesa efectuada per atendre les 

despeses originades amb motiu de la festa “Homenatge a la Vellesa 2017”, per 

import de 3.031,74 €, a càrrec de la partida pressupostària 338.2260906 

“Homenatge a la Vellesa” del pressupost 2017.” 

 

 

C) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 1er. 

semestre/17 de la parada núm. 7 

Vista la instància presentada pel Sr. M.J.J., amb DNI 3881......, en representació 

dels Germans Pol i Marc, demanant el fraccionamentdel pagament del pendent de 

les taxes del mercat setmanal, parada núm. 7, per import de 330,24 €.  
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Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió 

i recaptació dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o 

fraccionats acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps 

que duri l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 

de la Llei General Tributària.” 

 

Vist l’informe de Secretaria – Intervenció favorable a l’acceptació del fraccionament 

del pagament referent a l’abonament del 1er. semestre de l’any 2017, de la 

llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 7, per un import de 

330,24  €. 

 

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 

1er. semestre de l’any 2017, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 

parada núm. 7, per import total de 331,91 €, dels quals 1,67 € corresponen a 

interessos de demora, de la següent manera: 

 

Data 

abonament 

Període 

liquidació 

interessos 

 

Dies 

Capital 

acumulat 

     % 

Interès 

Total 

interessos 

Import a 

abonar  

05-08-17 06/07/17 

al 05/08/17 

31 330,24 € 3 0,84 € 165,96 € 

05-10-17 06/08/17 

al 05/10/17 

61 165,12 € 3 0,83 € 165,95 € 

 

SEGON.- L’ ingrés el podeu fer als següents números de compte:  

 

- Banc Popular ES77 0075 0969 00 0660000271. 

 

- La Caixa       ES75 2100 4570 27 0200000199. 

 

Titular: Germans Pol i Marc. 

Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 7 mercat setmanal. 

 

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

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

D) Sol·licitud de bonificació del 50% del rebut de la taxa per la prestació 

del servei d’escombraries. 

 

Vista la instància presentada pel Sr. M.H.G., amb DNI 4675....., Reg. Entrada Núm. 

1.271, de data 13/04/2017, demanant una bonificació del 50% del rebut de la taxa 

per la prestació del servei d’escombraries de l’habitatge situat a la Urb. Ordenació 

Riells i Viabrea, C/ Montseny, núm. 224 d’aquest terme municipal. 

 

Atès el que disposa l’art. 5è.1 de l’O.F. nº 8. Reguladora de les taxes per a l’exercici 

i prestació de serveis de competència local. Annex 5. Taxa per la prestació del 

servei d’escombraries: “De conformitat amb el que preveu l’art. 24.2 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran d’una bonificació del 50%, els jubilats, 

pensionistes i altres subjectes passius d’escassa capacitat econòmica, sempre que 
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els ingressos líquids del conjunt familiar resident en un mateix 

habitatge no sigui superior a l’indicador públic de renda d’efectes 

múltiples (IPREM), segons informe dels Serveis Socials, igualment l’Ajuntament 

podrà concedir l’esmentada bonificació quan els ingressos de la unitat familiar 

excedeixin l’IPREM en no més d’una quarta part d’aquests i els Serveis Socials ho 

considerin oportú, amb informe motivat. Els contribuents hauran d’ajuntar a la 

sol·licitud de la bonificació la declaració de la Renda de l’Agència Tributaria de tots 

els membres de la unitat familiar”. 

 

Vist l’informe emès pels Serveis Socials on s’informa que el Sr. M.H.G, amb DNI 

4675....., reuneix els criteris econòmics establerts en l’esmentada ordenança. 

 

Vist l’informe de Secretaria – Intervenció favorable a l’acceptació de la bonificació 

del 50% del rebut de la taxa per la prestació del servei d’escombraries. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ATORGAR  al Sr. M.H.G, una bonificació del 50% del rebut de la taxa 

per la prestació del servei d’escombraries, de l’habitatge situat a la Urb. Ordenació 

Riells i Viabrea, C/ Montseny, núm. 224 d’aquest terme municipal. 

 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al Servei de Gestió 

Tributària del Consell Comarcal de la Selva, als efectes oportuns.” 

 

 

E) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a portar a terme el 

projecte “Creació del Consell d’Infants Municipal”  

 

Atès l’extracte de la convocatòria de subvencions per a l’ exercici 2017 de la 

Diputació de Girona, destinades a finançar les despeses municipals derivades de les 

actuacions dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la 

Participació Ciutadana i les bases reguladores que l’han de regir,  publicades al BOP 

nº 113 de data 14 de juny d’enguany i al BOP nº 100 de data 25/05/2017, 

respectivament.  

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció dins la línia de 

foment de la Participació Ciutadana per a portar a terme el projecte “Creació del 

Consell d’Infants Municipal”. 

 

SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 

la subvenció. 

 

TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 

documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 
 

CINQUÈ PUNT.-  

ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 
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Aprovació del conveni  de mecenatge entre Finques Riells i Viabrea i 

l’ajuntament de Riells i Viabrea per a la col·laboració en fires i festes,  any 

2017 

Vist el projecte del conveni de mecenatge entre Finques Riells i Viabrea i 

l’ajuntament de Riells i Viabrea per a la col·laboració en fires i festes,  any 2017, 

quina transcripció literal és la següent: 

“CONVENI  DE MECENATGE ENTRE FINQUES RIELLS I VIABREA I 

L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA PER A LA COL.LABORACIO EN FIRES 

I FESTES,  ANY 2017 

A Riells i Viabrea, el   ....... de juliol de 2017 

INTERVENEN 

D’una part, el Sr. Josep M. Bagot i Belfort, amb DNI. 43.671.272-E, Alcalde-

President de l’ajuntament de Riells i Viabrea, que actua en exercici del seu 

càrrec, en nom i representació d’aquest, assistit per la  Secretària-Interventora  de 

l’ajuntament, Montserrat Bertran i Roca, qui en donarà fe. 

I de l’altra, la Sra. Asunción Gómez Mancera, amb DNI 52.144.604-Q, en nom i 

representació de Finques Riells i Viabrea, que intervé amb les atribucions que li 

confereix el seu càrrec en aquesta entitat. 

MANIFESTEN 

I.- Que l’ajuntament de Riells i Viabrea té la condició d’entitat beneficiària del 

mecenatge, de conformitat amb l’article 16 b) de la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 

fiscals al mecenatge i, així mateix, ostenta competències en matèria de protecció 

de la salubritat pública i sobre les activitats i les instal·lacions culturals i esportives 

de competència municipal, segons l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 

Bases del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

II.- Que l’entitat  FINQUES RIELLS I VIABREA ha expressat la seva voluntat de 

participar, en condició de mecenes, en la realització d’activitats d’interès general 

relacionades amb la salut, l’esport, l’oci i el medi ambient en el municipi de Riells i 

Viabrea. 

III.- Que per aquest motiu, ambdues parts, reconeixent-se mútuament la capacitat 

suficient per a contractar i obligar-se, acorden lliurement subscriure el present 

conveni de mecenatge que subjecten als següents 

PACTES 

 

PRIMER.- Objecte del conveni 

Pel present conveni, i segons l’establert a l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre, l’ajuntament de Riells i Viabrea nomena l’entitat FINQUES RIELLS I  
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VIABREA col·laboradora en les activitats d’interès general que en 

matèria de celebracions de Fires es desenvolupin en el municipi. 

En concepte de col·laborador en el programa de Fires i Festes de l’any 2017, 

l’entitat FINQUES RIELLS I VIABREA es compromet a realitzar una contribució 

econòmica a l’ajuntament. 

 

SEGON.- Vigència. 

El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una 

durada d’un any, si cap de les parts manifesta la seva disconformitat per escrit a 

l’altra part mitjançant un preavís de com a mínim un mes abans de la finalització 

del període inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues. 

 

TERCER.- Formalització. 

 La col·laboració es formalitzarà mitjançant l’aportació única, a l’any 2017, per part 

de FINQUES RIELLS I VIABREA de l’import total de 4.000,- € (QUATRE MIL EUROS), 

dels quals es destinaran  per a la Fira del Medi Ambient, 2.500,-€ (DOS MIL CINC-

CENTES EUROS) i per a la Fira de Sant Martí 1.500,-€ (MIL CINC-CENTS EUROS),  

amb l’objecte d’assegurar la bona marxa dels programes establerts per aquestes 

finalitats. 

L’aportació dinerària expressada es realitzarà mitjançant l’ingrés en la caixa 

municipal en un termini màxim de seixanta dies, a partir de la data del contracte, 

emetent el departament d’intervenció de l’ajuntament el corresponent justificant 

d’ingrés. 

 

QUART.- Compromisos de l’ajuntament. 

En senyal de reconeixement per la seva col·laboració, l’ajuntament s’obliga a que el 

nom de FINQUES RIELLS I VIABREA figuri en la relació de patrocinadors del 

municipi en totes les actuacions i informacions relatives a les Fires de Medi Ambient 

i Sant Martí. 

 

CINQUÈ.- Confidencialitat. 

Qualsevol informació que pogués esser subministrada per FINQUES RIELLS I 

VIABREA a l’ajuntament, al marge de la que ja hagi estat autoritzada en virtut del 

present conveni, serà tractada per l’ajuntament amb absoluta confidencialitat i 

utilitzada exclusivament per a la realització de l’objecte del present contracte, no 

podent esser revelada a tercers sense el consentiment previ i per escrit de 

FINQUES RIELLS I VIABREA sempre i quan aquesta informació estigui directament 

relacionada amb les fires esmentades. Aquesta clàusula no serà aplicable si la 

informació subministrada és de domini públic. 

 

SISÈ.- Modificacions i irrevocabilitat. 

El present conveni només podrà modificar-se  de comú acord i per escrit. Igualment 

ambdues parts fan constar el caràcter irrevocable de l’aportació dinerària que ara 

es formalitza. 

 

SETÈ.- Competència jurisdiccional. 

El present conveni es sotmet a les lleis espanyoles. 

 

El conveni és fonamental i essencialment administratiu, i serà interpretat per la 

corporació resolent els dubtes que ofereixi el seu acompliment. 

 

Els litigis derivats del present conveni s’entendrà sempre sotmesos als Tribunals 

competents amb jurisdicció en el lloc en què la corporació contractant té la seva 

seu.” 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 

 “PRIMER.- APROVAR el conveni de mecenatge entre Finques Riells i Viabrea i 

l’ajuntament de Riells i Viabrea per a la col·laboració en fires i festes,  any 2017,   

transcrit anteriorment.  

SEGON.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació 

sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a Finques Riells i Viabrea i al servei de 

comptabilitat municipal als efectes oportuns. “ 

 

 

SISÈ PUNT.-  

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

MUNICIPALS I HABITATGE 

 

 

Resolució del contracte mitjançant concessió, l’explotació del bar i 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 23/11/2016, va adjudicar definitivament 

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. 

 

En data 29/12/2016 es va signar el contracte entre ambdues parts, amb un termini 

de duració previst de 2 anys. El servei es va iniciar en data 01/01/2017. 

 

En data 18/04/2017, la Sra. Gema Córcoles Corominas presenta escrit sol·licitant la 

resolució del contracte d’explotació del bar i la terrassa del Camp de Futbol 

Municipal i el manteniment, neteja i consergeria de les seves instal·lacions. 

 

En data 3/07/2017, els serveis tècnics municipals emeten en següent informe: 

 

“<...> 

L’article 24 extinció de la concessió, del plec de clàusules administratives que han 

de regir el concurs per a adjudicar, mitjançant concessió, explotació del bar i la 

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

les seves instal·lacions ; contempla la causa de renúncia del concessionari. 

 

La reversió de la concessió ha estat immediata, i de mutu acord entre les parts, 

deixant les instal·lacions en bon estat de conservació, enretirant tots els elements 

que no hagin estat objecte de reversió a favor de l’ajuntament. 

 

Revisat els consum elèctrics de l’explotació del bar, durant els 103 dies 

transcorreguts entre l’inici de l’activitat i la seva renúncia (1 de gener fins al 18 

d’abril), resulta un consum mig diària 4,64€/dia, segons els números de factura 

P1M701N0700462 de data 15/05/2017 i  P1M701N0540727  de data 11/04/2017. 

Amb un cost total de 477,92€ del qual s’ha de deduir 1/3 del consum correspon al 

despatx del Club, corresponent un Consum elèctric en el termini de l’explotació de 

318,61€ (TRES-CENTS DIVUIT euros amb seixanta-un cèntims). 
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L’article 26 Reversió, una vegada restituïts els bens i, en el seu cas 

l’ajuntament retornarà al concessionari la garantia constituïda, o el 

seu residu que correspongui dintre del termini de tres mesos. (Residu retorn 

garantia = Garantia dipositada – Consum elèctric termini explotació) 

 

Residu retorn garantia =  1.200,00€ - 318,61€  = 881,39€ (VUIT-CENT 

VINTANTA-UN euros amb TRENTA-NOU cèntims)”. 

 

Fonaments de dret 

 

Article 224, TRLCSP: Aplicació de les causes de resolució 

 

1. La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a 

instància del contractista, en el seu cas, seguint el procediment que en les 

normes de desenvolupament d’aquesta Llei s’estableixi. 

 

Article 225, TRLCSP: Efectes de la resolució 

 

1. Quan la resolució es produeixi per mutu acord, els drets de les parts 

s’acomodaran a lo vàlidament estipulat per elles. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- RESOLDRE el contracte d’explotació del bar i la terrassa del Camp de 

Futbol Municipal i el manteniment, neteja i consergeria de les seves instal·lacions 

adjudicat a la Sra. Gema Córcoles Corominas, amb NIF 46647054H. 

 

SEGON.- RETORNAR la quantitat de 881,39€, d’acord amb l’informe tècnic 

transcrit, corresponent a la part proporcional de la garantia definitiva dipositada pel 

contractista.” 

 

 

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. 

 

 

VUITÈ PUNT.-   

PRECS I PREGUNTES 

 

 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les  20.30 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 
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