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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  017/2017 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  13 de setembre 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 30-08-2017. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 
 
 
Aprovació inicial del projecte de consolidació i estintolament de la Torre 
d’en Pega  
 
Vist el projecte de consolidació i estintolament de la Torre d’en Pega, redactat per 
Diputació de Girona, amb un pressupost total d’execució de 20.942,22 euros. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Armand García 
Bartolomé, en data 23/08/2017. 
 
Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte de consolidació i estintolament de la 
Torre d’en Pega, redactat per Diputació de Girona, amb un pressupost total 
d’execució de 20.942,22 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.” 
 
 
TERCER PUNT.-  
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 
 
 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a despeses de 
funcionament de la llar d’infants municipal, curs 2016/2017  
 
Atesa la convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars 
d’infants de titularitat municipal, curs 2016/2017, aprovada per la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 16 de maig de 2017. 
 
Atès l’extracte de la convocatòria publicat al BOP núm. 101 de data 26/05/2017.  
 
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 per a despeses 
de funcionament de la llar d’infants municipal “l’Escoleta de Riells”, generades dins 
el calendari del curs escolar 2016/2017.  
 
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 l’àrea d’Assistència i Cooperació als 
Municipis de l’Excma. Diputació de Girona  i al servei de comptabilitat municipal, als 
efectes oportuns.” 
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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 68.869,77,- €. 
 
 
B) Sol·licitud reconeixement de trienni a la Sra. Glòria Planas i Antolinez 
 
El dia 01-09-17, la treballadora Sra. Glòria Planas i Antolinez, va fer 9 anys de 
serveis efectius a l’ajuntament. 
 
Atès l’expedient personal de la Sra. Glòria Planas i Antolinez, on consta com a data 
d’alta com a personal de l’ajuntament, el dia 01-09-2008.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Glòria Planas i Antolinez, el 3er. trienni de 
serveis efectius a l’Ajuntament, amb efectes des del dia 01-10-2017, amb els drets 
econòmics corresponents d’acord amb les disposicions legals aplicables. 
 

SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives 
amb càrrec a la partida pressupostària corresponent. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada i a la Gestoria 
G&V Assessors Barcelona, S.L.P. pel seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 
 
 
Adjudicació definitiva, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
del contracte per al subministrament de tecnologia per a la millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior de la urbanització 
Fogueres de Montsoriu del municipi de Riells i Viabrea mitjançant un 
contracte amb garantia d’estalvis a través d’una micro-empresa de serveis 
energètics 
 
REF EXP.: CONT 13/17 
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor d’ ELECTRICITAT BOQUET S.L., amb CIF B-
62145503, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 17/07/2017, quin 
resultat és el següent: 
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Ofertes 
presentades 

Puntuació atorgada per criteri d'adjudicació Puntuació 
total 

     

 Criteri 
1 

Preu 
(màxim 
30 

punts) 

Criteri 2 
Durada 
contracte 
(màxim 
20 

punts) 

Criteri 3 
Estalvis 

(màxim 20 punts) 

Criteri 4 
Garantia 
(màxim 
10 

punts) 

Criteri 5 
Correcció 
deficiències 
(màxim 20 
punts) 

Total 
(màxim 
100 

punts) 

     Percentatge 
d'estalvi 
d'energia 
garantit 

(màxim 10 
punts) 

Percentatge 
d'estalvi cedit 

a 
l'administració 
(màxim 10 

punts) 

      

ELECTRICITAT 
BOQUET, S. L. 

30,00 16,00 9,59 10,00 10,00 20,00 95,59 

ASSA 
HIDRÀULICA I 
ELECTRICITAT, 
S. L. 

21,86 8,00 10,00 10,00 10,00 20,00 79,86 

 
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). 
 
Atès que la documentació sol·licitada ha estat aportada. 
 
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 DEFINITIVAMENT el 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, a l’empresa 
ELECTRICITAT BOQUET S.L., amb subjecció als plecs de condicions 
economicoadministratives i tècniques i la proposta efectuada per l’adjudicatari del 
que se’n desprèn el següent resum: 

• PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ:  
 

Prestació Import sense IVA Import amb IVA 21% 
Prestació 1 15.492,07€ 18.745,40€ 
Prestació 2 3.305,00€ 3.999,05€ 
 

• Durada del contracte proposada en anys: 3 anys 
 
SEGON.- REQUERIR a l’adjudicatari per tal que, d’acord amb l’article 8.i) del DL 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en 
el termini màxim de 5 dies, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, 
 procedeixi a la formalització del contracte. 
 
TERCER.- APLICAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida del 
pressupost vigent. 
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QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- EFECTUAR trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal i al Perfil del Contractant.” 
 
 
SISÈ PUNT.-  
ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 
MUNICIPALS I HABITATGE 
 
 
Sol·licitud de subvenció a  DIPSALUT, per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d’acció social a  ajuntaments i 
entitats sense finalitats lucratives  

 
Vist l’edicte d’aprovació  de les bases específiques de subvencions per al suport 
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social a ajuntaments 
i entitats sense finalitats lucratives, de l’Organisme Autònom  de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, DIPSALUT, publicat al BOP de Girona nº 156 de data 
16/08/2017, i el de la corresponent convocatòria, publicat al BOP nº 160 de data 
22/08/2017. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, DIPSALUT, una subvenció destinada a la modernització del mobiliari i a 
la millora de la climatització i l’accessibilitat  dels locals on es realitza: 
 
- Servei d’atenció social per part de l’Assistent Social i l’Educadora Social, 
corresponent a l’epígraf 1 “Prestacions de serveis”  / 1.1.5 “Serveis 
d’assessorament tècnic d’atenció social”, situat a l’antic Casal del Poble, Plaça 
Ajuntament, s/n  
 
- Banc d’aliments corresponent a l’epígraf 1 “Prestacions de serveis”  / 1.2.7.2 
“Servei d’atenció a les famílies”, situat al Pavelló poliesportiu municipal, Avgda. 
Salvà, s/n 
 
del Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català  de Serveis 
Socials de l’annex de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.  
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona, DIPSALUT, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes 
oportuns.” 
 
 
SETÈ PUNT.-   
ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 
SERVEI D’ESCOMBRARIES 
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Sol·licitud de  bestreta del 100% 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  va acceptar el 
canvi de destí de la subvenció concedida.     

           
                Atès que que aquest ajuntament, en la Junta de Govern Local de data 26 de juliol  

de 2017, va acordar sol.licitar a la Diputació de Girona una pròrroga de SIS MESOS 
al termini de justificació de la  subvenció atorgada, la qual està pendent de 
concessió.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.-  SOL.LICITAR a la Diputació de Girona, una bestreta corresponent al 
100% de l’import atorgat 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”.  
 
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 la Diputació de Girona i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 

                
VUITÈ PUNT.-   
PRECS I PREGUNTES 
 
 

No hi ha precs ni preguntes. 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les  18.55 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 

 
 
 
 
 


