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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 09/2014) 
 
A Riells Viabrea, el dia  vint-i-dos de desembre de 2014. 
 
Essent les vint hores, degudament convocada pel Sr. Batlle, es reuneix a la Sala de Plens de 
l’ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en  Josep Mª Bagot i Belfort,  la Corporació 
municipal en Ple, a l’efecte de celebrar sessió extraordinària en primera convocatòria. 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
Sra. Adriana Puig i Durbau 
Sra. Matilde Noguera i Sau 
Sr. Felipe Juan González i Martín 
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón 
Sr. Manuel Ortí i López  
Sr. Josep Manel Tarrida i Martínez 
Sr. Jordi Comas i Murtró 
Sr. Carles Taberner i Llastarri 
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas 
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera 
 
S’excusen:  
------------------ 
 
 
Secretària-Interventora accidental: Na Esperança Ferrer i Martínez 
 
Comprovada l’existència del quòrum legalment establert en l’article 90, del Reial Decret 2.568/86, 
de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim  Jurídic 
de les Entitats Locals, la Presidència declara oberta la sessió.  
 
 
 
1er.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL D’INICIATIVES 
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA). 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA 
(CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest ajuntament, ha comunicat que la seva 
Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014, un acord de modificació dels 
Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i per cercar la millora de determinats 
aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, i sol�licita que l’esmentat acord es sotmeti a la 
consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació. 
 
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres de la Junta 
Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu amb les 
prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a l’aprovació de les 
actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al quòrum d’aprovació en 
cas de modificació d’estatuts i altres acords d’especial transcendència, a la possibilitat de delegació 
del vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i 
President. 
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Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les 
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts es 
necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria absoluta. 
 
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL D’INICIATIVES 
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada per la seva 
Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014. 
 
SEGON.- APROVAR la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels 
Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma: 
 
Article 13 
 
1. L'Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret 
propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà tres. Els 
representants de les comarques i els municipis associats necessàriament hauran d’ésser alcaldes o 
regidors. Els representants podran delegar l’assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la 
delegació es podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap membre 
no podrà rebre més de cinc delegacions.  

 
2. (..) 

 
3. (..) 

 
4. (..) 

 
Article 14 
 
L’Assemblea General té les facultats següents: 
 
a) Modificar els Estatuts. 
b) Elegir el president. 
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les comarques i dels 
municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne l’activitat. 
d) Aprovar el pla d’actuació general de l’associació 
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords per a la 
fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió 
feta per l’òrgan de govern. 
f) Acordar la dissolució del Consell. 
g) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. 
h) Sol�licitar la declaració d’utilitat pública. 
i) Aprovar el reglament de règim interior. 
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats. 
k) Conèixer les sol�licituds presentades per ésser soci, així com les baixes d’associats per una 
raó distinta a la de separació definitiva. 
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria Tècnica. 

 
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu i no 
limita les atribucions de l'Assemblea General. 

 
Article 15 
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1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel 
President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General d'entre 
els seus membres, d’acord amb les regles següents:  

 
� 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona 
� 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l’article 6,  i l’elecció 

haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca representada 
� 3 vocals representaran els municipis associats, i se n’elegirà un per cadascun dels trams 

següents:  
I. municipis fins a 1.000 habitants 
II. municipis entre 1.001 i 5.000 habitants 
III. municipis amb població superior a 5.000 habitants 

Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació 
� Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents. 

 
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el vistiplau 
del president, i s’han de comunicar al Registre d'Associacions. 

 
Article 17 
 
La Junta Executiva té les facultats següents: 
a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que reconegui la Llei; 
així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d’acord amb les normes, 
instruccions i directrius que estableixi l'Assemblea. 
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes 
públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. 
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell. 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres 
del Consell han de satisfer. 
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar que es 
compleixin els acords que s’hi adoptin. 
f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d’actuació general 
g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els 
aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 
h) Contractar els béns i serveis que l’associació pugui necessitar; es podran adoptar criteris i 
límits per tal de delegar en el President algunes d’aquestes facultats. 
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. 
j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera més 
eficient i eficaç els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a 
terme. 
k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de 
treball, a proposta dels mateixos grups. 
l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres 
persones, per aconseguir: 

- subvencions o altres ajuts. 
- l’ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.  

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne 
compte en la primera reunió de l'Assemblea General. 
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan de 
govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament. 

 
Article 18 
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1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per l’Assemblea 
d’entre els seus membres. 

 
2. Són pròpies del president les funcions següents: 
a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de la 
Junta Executiva. 
b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Executiva. 
e) Ordenar els pagaments vàlidament 
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea General 
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva 
h) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i 
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a 
l’article 36. 
i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació. 
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea 
General o la Junta Executiva. 

 
3. En cas d’urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la Junta 
Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta. 
 

 
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, absència 
o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els seus membres. 
 
Article 25 
 
1. (..) 
 
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada 
d’associats que ha de tenir l’associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la documentació 
necessària ha d’estar a disposició dels socis al local social. 
 
3. (..) 
 
4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les deliberacions, el 
text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones 
assistents. 
 
L’acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos 
interventors designats a l’efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà comunicada a 
tots els ens locals associats. 
 
Article 26 
 
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, a l’efecte 
de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència de la meitat 
més un dels membres associats, havent de ser-hi presents el president i el secretari o les 
persones que els substitueixin.  
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament constituïda 
amb la presència de tres membres a més del president i del secretari. 
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Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol�licitar a l’òrgan de govern la inclusió en 
l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. La sol�licitud també es pot fer directament a 
l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords 
respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia, si així ho decideix la majoria de les persones 
presents. 
 
Article 27 
 
1. (..) 

 
2. (..) 
 
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la 
constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal 
el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents.  

 
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, adoptat 
per majoria absoluta. 

 
Article 29 
 
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha estat 
convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A 
falta de quòrum, se celebrarà en segona 
 
 convocatòria mitja hora més tard i serà suficient la presència de dos membres a més del 
president i del secretari. 

 
2. (..)  

 
3. (..) 

 
 

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació. 
 
 
TERCER.- ENCOMANAR al CILMA la realització dels tràmits següents: 
 
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del text dels 
Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els ens associats. 
 
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, als efectes de 
modificar les dades del Registre d’organitzacions associatives d’ens locals.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
2on.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE RIELLS DEL 
MONTSENY,  L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL RIELLS DEL MONTSENY, EL SR. 
FRANCESC AMADÓ I SERRA I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, RELATIU A L’ÚS 
TEMPORAL I GRATUÏT DE L’ESPAI DE L’ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL DE RIELLS DEL 
MONTSENY PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE RIELLS DEL MONTSENY,  
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL RIELLS DEL MONTSENY, EL SR. FRANCESC AMADÓ 
I SERRA I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT 
DE L’ESPAI DE L’ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL DE RIELLS DEL MONTSENY PER 
ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
 
Vist el projecte del conveni entre l’Associació de Veïns de Riells del Montseny, l’Agrupació de 
Defensa Forestal Riells del Montseny, el Sr. Francesc Amadó i Serra i l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai de l’antiga escola municipal de Riells del 
Montseny per activitats associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent: 
 
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE RIELLS DEL MONTSENY,  L’AGRUPACIÓ DE 
DEFENSA FORESTAL RIELLS DEL MONTSENY, EL SR. FRANCESC AMADÓ I SERRA I 
L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE L’ESPAI 
DE L’ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL DE RIELLS DEL MONTSENY PER ACTIVITATS 
ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE RIELLS DEL MONTSENY amb NIF G17967209 i inscrita a 
la Secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal 
d’Associacions de Riells i Viabrea, representada pel Sr. Pere Tardà i Clopés, amb DNI 40.232.479-
M. 
 
D’altra banda, l’AGRUPACIÓ de DEFENSA FORESTAL RIELLS DEL MONTSENY amb NIF G17947664, 
inscrita al Registre de la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge amb el número 303 i inscrita al Registre Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, 
representada pel Sr. Francesc Clapés i Massó, amb DNI 77.527.919-W. 
 
D’altra banda, el Sr. FRANCESC AMADÓ i SERRA, amb DNI 38.638.114-T, en qualitat de cessionari 
de l’antiga escola municipal de Riells del Montseny, quina cessió per ús d’habitatge consta 
formalitzada mitjançant contracte de data vuit de gener de mil nou-cents noranta-set. 
 
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu alcalde, 
l’Il�lm. Sr. Josep Maria Bagot i Belfort. 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L’Associació de Veïns de Riells del Montseny és una entitat sense ànim de lucre constituïda per 
treballar per a les següents finalitats: 
 
- La defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns i veïnes de Riells del Montseny. 
 
- Preservar el patrimoni històric i natural, i els valors socials i econòmics propis de Riells del 
Montseny. 
- Col�laborar amb les administracions públiques, les entitats privades i els particulars en la difusió 
dels valors propis de Riells del Montseny. 
 
 
L’Agrupació de Defensa Forestal de Riells del Montseny té com a finalitats: 
 



 

 

 

7 

- L’elaboració i execució col�lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis. 
 
- L’elaboració i execució col�lectiva d’un programa d’actuacions urgents en cas d’incendis, així com 
un de reforestació dels terrenys afectats, en el seu cas. 
 
- Col�laboració activa en l’organització, control i execució de mesures dictades o que es dictin per la 
Direcció General del Medi Natural o per qualsevol altre Organisme o autoritat competent per a la 
prevenció i lluita contra els incendis. 
 
- La realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions 
de prevenció i lluita contra els incendis forestals, per a un major coneixement d’aquests pel sector. 
 
 
L’ajuntament té la titularitat de l’antiga escola municipal de Riells del Montseny ubicada a la Ctra. 
de Riells del Montseny a Gualba, s/n. A petició de l’Associació de Veïns de Riells del Montseny i de 
l’Agrupació de Defensa Forestal de Riells del Montseny, aquest ajuntament manifesta la voluntat de 
cedir l’ús temporal i gratuït l’edifici de l’escola per tal que les associacions, abans citades, puguin 
fer-ne ús per les activitats pròpies d’organització i vigilància del sector i, alhora, per poder guardar 
el vehicle de l’ADF de Riells del Montseny per la prevenció d’incendis forestals, al porxo del mateix 
edifici. 
 
Per part del Sr. Francesc Amadó i Serra, actual ocupant d’aquest espai, en virtut de contracte 
subscrit amb aquest ajuntament en data vuit de gener de mil nou-cents noranta-set, manifesta 
lliure i voluntàriament el cedir-ne aquest ús a l’Associació de Veïns de Riells del Montseny i a 
l’Agrupació de Defensa Forestal de Riells del Montseny, per a les finalitats pròpies de cadascuna de 
les associacions, descrites en l’antecedent II. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 

PACTES 
 
PRIMER.- L’ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l’edifici de l’escola 
municipal de Riells del Montseny, actualment sense ús específic, a l’Associació de Veïns de Riells 
del Montseny i a l’Agrupació de Defensa Forestal de Riells del Montseny per tal que hi puguin fer les 
tasques pròpies que li pertoquin i les d’ajut i vigilància forestal en defensa dels interessos generals 
dels veïns, autoritzant expressament la guarda del vehicle destinat a l’ADF al porxo de l’edifici de 
l’escola. 
 
SEGON.- L’actual cessionari Sr. Francesc Amadó i Serra, manifesta lliure i voluntàriament la seva 
autorització per tal que les associacions sense ànim de lucre, ocupin amb caràcter temporal i per 
les finalitats pròpies d’aquestes entitats, descrites en l’antecedent II, els espais de l’antiga escola 
de Riells, en concret l’ús del pou que seria compartit, la porxada i l’edifici escoles, reservant-se el 
Sr. Amadó l’ús de l’habitatge i pati. 
 
TERCER.- L’Associació de Veïns de Riells del Montseny i l’Agrupació de Defensa Forestal de Riells 
del Montseny es comprometen a mantenir net el recinte i a l’exercici de les activitats per les quals 
es fa la cessió, restant prohibides qualsevol altre no considerada objecte de la finalitat pretesa. 
 
QUART.- L'Associació de Veïns de Riells del Montseny i l’Agrupació de Defensa Forestal de Riells 
del Montseny seran les úniques responsables dels danys que puguin ocasionar-se que siguin directa 
o indirectament conseqüència de la utilització de les instal�lacions cedides, eximint de tota 
responsabilitat a l’ajuntament de Riells i Viabrea. 
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CINQUÈ.-  Aquest conveni s’estableix per un termini de quatre anys,  prorrogable d’any en any 
fins esgotar el termini màxim total de vuit anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per escrit, 
la seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de cadascuna de les 
pròrrogues en el seu cas. 
 
SISÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de 
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes 
formalitats emprades. 
 
SETÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la 
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.” 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Associació de Veïns de Riells del Montseny, l’Agrupació de 
Defensa Forestal Riells del Montseny, el Sr. Francesc Amadó i Serra i l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai de l’antiga escola municipal de Riells del 
Montseny per activitats associatives d’interès general, 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 l’Associació de Veïns de Riells del Montseny, a l’Agrupació 
de Defensa Forestal Riells del Montseny i al Sr. Francesc Amadó i Serra, als efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
3er.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT, DEL CONTRACTE D’OBRES PER AL NOU CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
DEL CONTRACTE D’OBRES PER AL NOU CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL 
 
REF EXP.: CONT 20/14 
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa VORACYS, S.L., efectuada per la Mesa de 
Contractació en acta de data 12/12/2014, a la vista dels informes emesos pels Serveis Tècnics el 
dia 12/12/2014. 
 
Vist que en data 15/12/2014 es va requerir a l’empresa VORACYS, S.L., a fi que en el termini 
màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, procedís a 
la constitució de la garantia definitiva per un import de 24.977,74 €, d’acord amb el que disposen 
les clàusules 1.13 i 1.27 del plec. Així mateix, també havien d’aportar declaració de confidencialitat 
de la informació, d’acord amb l’art. 140 del TRLCSP, i declaració de condicions d’aptitud, d’acord 
amb l’art. 54 del TRLCSP. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha constituït la garantia definitiva. 
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Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a l’adjudicació de 
contractes mitjançant procediment obert. 
 
Es PROPOSA: 
 
PRIMER.- ADJUDICAR a l’empresa VORACYS, S.L., el contracte administratiu mitjançant 
procediment obert, tramitació ordinària, de les obres per al nou camp municipal de futbol 
(urbanització, camp i vestidors), segons projecte aprovat definitivament en data 14/05/2012, amb 
subjecció als plecs de condicions economicoadministratives i tècniques i a les propostes de millora 
realitzades pel contractista de la qual cosa es desprèn que el preu i les millores ofertades són les 
següents: 
 

• Preu: 499.554,85 € IVA Exclòs 
• Millores:  

o Instal�lació de gespa artificial d’acord amb les fitxes tècniques i d’assaig de laboratori 
presentat en l’oferta. 

o Compromís de contractar ma d’obra qualificada en situació d’atur laboral per a 
l’execució de les obres per 3.520 hores laborables. 

o Altres millores (banc de vestidors, banquetes, banderins, marcador electrònic, 
seients per a graderies i manteniment anys addicional) per valor de 34.071,80€ , 
sense IVA, d’acord amb les fitxes tècniques aportades. 

o Condicions de manteniment tant del camp de futbol com de les edificacions, segons 
proposta. 

 
SEGON.- CITAR a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació, comparegui davant 
l’alcaldia per a la formalització del corresponent contracte administratiu, amb l’advertiment que, en 
cas de no formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, l’ajuntament pot 
procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional, que en el 
seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- APLICAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida del pressupost vigent. 
 
QUART.- INFORMAR als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 151.4 del RD Legislatiu 
3/2011, disposen de l’acta de la Mesa de Contractació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR a l’alcalde per a signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectiu aquest acord. 
 
SISÈ.- EFECTUAR trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en la licitació, així com 
a la Intervenció municipal i trametre al BOP de Girona un anunci de la formalització del contracte 
per a la seva publicació d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, així com 
al Perfil del Contractant.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
4art.- CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS DEL 
MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA. 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS DEL 
MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA 
 
El Ple de l’ajuntament, en sessió de 11/11/2014, va deixar sense efecte l’acord plenari de 
1/09/2014 pel qual s’aprovava l’expedient de contractació que havia de regir la convocatòria 
pública de la licitació, per procediment obert, del contracte de serveis de recollida i transport, dels 
residus del municipi de Riells i Viabrea, per import de 168.200,00.- €, sense IVA i un import de 
185.020,00.-euros amb l’IVA inclòs, així com l’aprovació del plec de clàusules administratives 
econòmiques i tècniques que regulava dit contracte. 
 
També es va acordar  incoar un nou expedient per a l’adjudicació del contracte per a la recollida i 
transport dels residus del municipi de Riells i Viabrea, redactant el corresponent plec de clàusules 
tècnic-administratives particulars que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació. 
 
S’han  redactat els Plecs de clàusules administratives, econòmiques i tècniques que regularà 
l’indicat contracte, de les que resulta que el pressupost anual és de 201.411,75.-€, sense IVA i un 
import de 221.552,92.-€ amb l’IVA inclòs. 
 
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. 
 
Vist que hi ha consignació en el pressupost vigent de la Corporació, en concret a la partida 
162.2270001. 
 
L’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació, per la qual cosa es proposa al Ple l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació que ha de regir la convocatòria pública de la 
licitació per procediment obert del contracte de serveis de recollida i transport, dels residus del 
municipi de Riells i Viabrea, per import de 201.411,75.- €, sense IVA i un import de 221.552,92.-
euros amb l’IVA inclòs, a l’any. 
 
SEGON.-  APROVAR els plecs de clàusules administratives econòmiques i tècniques que regularà 
l’indicat contracte. 
 
TERCER.- SOTMETRE  a informació pública el plec de clàusules esmentat, pel termini de 20 dies,  
en compliment del que disposa l’art. 277 del Decret Legislatiu 3/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant anunci en el BOP 
de Girona; DOGC, perfil del contractant, tauler d’anuncis i web municipal. El termini comptarà a 
partir de la última publicació oficial. 
 
QUART.- AUTORITZAR la despesa corresponent que comporta el present contracte, amb càrrec al 
pressupost vigent.  
 
CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat el plec de clàusules pel cas de no presentar-se 
al�legacions  i procedir a la licitació de l’obra conforme determina l’art. 142 del TRLCSP, mitjançant 
la publicació del anunci en el BOP de Girona; DOGC; perfil del contractant, tauler d’anuncis i web 
municipal, per tal que els interessats puguin presentar proposicions dintre del termini de QUINZE 
DIES naturals segons el que disposa el Real Decret Legislatiu 3/2011,  de la LCSP i en la forma que 
se estipula en el plec de clàusules administratives particulars. El termini es comptarà a partir de la 
última publicació oficial. 
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SISÈ.- DELEGAR a la Junta de Govern Local qualsevol tràmit que s’hagi d’efectuar , en relació a 
aquesta licitació, abans de l’adjudicació, la qual es farà per aquest Òrgan.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les  
20.25 h. En dono fe.  
 
La secretària-interventora accidental  
                                                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                                     L’alcalde 
 
 
 
 
Esperança Ferrer i Martínez                                                        Josep Maria Bagot i Belfort       
 
Riells i Viabrea, 22 de desembre de 2014 


