ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA VINT-I-SIS DE FEBRER DE DOS MIL CATORZE.

A Forallac, essent les 20:15 hores del dia vint-i-sis de febrer de dos mil catorze, es reuneix a la
sala de sessions de l’ajuntament, la Junta de Govern Local sota la presidència de l’alcalde Josep
Sala Leal, amb l’assistència dels regidors, Marta Chicot Salgas, Santiago Muní Maureta i Rosa
Figueras Pibernat, assistits per la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de
celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.
Hi assisteixen a requeriment de l’alcalde els regidors: Jaume Teixidor Casas, Narcís Oriol
Regencós, Salvi Ribas Font i Núria Lagraña Font.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE GENER
DE 2014 .- S’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA DEL
BÉ PATRIMONIAL IMMOBLE SITUAT AL NÚM. 5 DEL CARRER MIGDIA DE
PERATALLADA.- Atès que el pressupost municipal vigent preveu l’alienació de l’edifici situat
al carrer Migdia, 5 del nucli de Peratallada.
Atès que s’ha acreditat el caràcter patrimonial del bé, el seu valor i la manca d’obligatorietat de
sol·licitar informe previ al Departament de Governació i Administracions Públiques.
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que han de
regir la subhasta pública, amb l’informe preceptiu de secretaria intervenció de data 21 de febrer
de 2014.
Atès que els contractes privats es regeixen, quant a la preparació i adjudicació, pel RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i pel
que fa als seus efectes i extinció, pel dret privat.
Atès allò que disposen els articles 40, 41, i 42 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, i de conformitat amb la delegació en
aquesta Junta de Govern, acordada pel Ple de la corporació en sessió de data 30 de juny de 2011,
s’acorda per unanimitat:
Primer.- Iniciar l’expedient d’alienació mitjançant subhasta pública de l'immoble situat al carrer
Migdia, 5, del nucli de Peratallada, inscrit al Registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà, al
tom 300, llibre 8 de Peratallada, foli 91, finca 450, qualificat com a bé patrimonial, la descripció
del qual és la següent:
URBANA: Casa situada al carrer Migdia número 5 de Peratallada (Forallac), construïda sobre
un solar de cent setanta metres quadrats (170 m2), dels quals l’edificació n’ocupa cent cinc
metres quadrats (105 m2). La superfície total construïda és de dos-cents deu metres quadrats
(210 m2) distribuïts en dues plantes de cent cinc metres quadrats (105 m2) cadascuna.
Confronta: pel nord amb el carrer Masbou; pel sud amb Conrado Jordi Font; per l’est amb
carrer Migdia; i per l’oest amb Núria Serrat Riera.
Segon.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’article 115 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que
han de regir la licitació.
Tercer.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l’article 142 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, la convocatòria de la subhasta pública mitjançant anunci que es
publicarà al Butlletí oficial de la província de Girona i al perfil del contractant www.forallac.cat,
atorgant un termini de 20 dies naturals, comptats del següent al de la data de publicació de
l’anunci al BOPG, per poder-hi presentar proposicions.

Quart.- Donar trasllat del present acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que disposa l’article 40 del Reglament del
patrimoni dels ens locals.
3.- LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE I CLAVEGUERAM PRESENTADA PER SOREA, SA, CORRESPONENT AL
3r TRIMESTRE DE 2013.- Vista la liquidació del Servei municipal de subministrament
d’aigua potable i clavegueram presentada per SOREA, SA (RE núm. 37 de data 7/1/2014),
corresponent al 3r trimestre de 2013, amb un saldo a favor de l’ajuntament de 7.669,21 €.
Atès que l’esmentada liquidació ve acompanyada de l’estat de comptes entre SOREA, SA i
l’ajuntament a 16 de desembre de 2013, el qual presenta un saldo total a favor de SOREA, SA
de 30.972,21 € dimanant dels següents conceptes:
Ajuntament
SOREA, SA
I.- Estat de comptes per liquidacions d’aigua i clavegueram
7.669,21 €
II.- Estat de comptes per factures vàries
38.641,42 €
Atès que les factures per un import total de 1.555,67 € que es detallen a continuació i que figuren
en l’esmentat concepte “factures vàries”, van ser declarades disconformes per acord de la Junta
de Govern Local adoptat en sessió de data 17 d’abril de 2013, raó per la qual en data 16 de
desembre de 2013 no acreditaven cap saldo a favor de SOREA, SA:
Fra
Concepte
Import €
458-2/12 F
Analítiques de plom, gener i febrer de 2012
1.016,79
458-4/12 F
Analítiques instal·lacions municipals
538,88
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 25.1.a) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, les factures per un import total de 15.723,68 € que es detallen a
continuació i que figuren en l’esmentat concepte “factures vàries”, en data 16 de desembre de
2013 estaven prescrites per la qual cosa no acreditaven cap saldo a favor de SOREA, SA:
Fra
Concepte
Import €
458-18/13 F
Consum municipal 2004
1.997,27
458-19/13 F
Consum municipal 2005
2.460,38
458-9/13 F
Consum municipal 2006
3.912,36
458-10/13 F
Consum municipal 2007
6.067,78
458-11/13 F
Consum municipal 2008
1.285,89
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i
clavegueram corresponent al 3r trimestre de 2013 presentada per SOREA, SA, amb un saldo a
favor de l’ajuntament de 7.669,21 €, d’acord amb el següent:
Reconeixement de drets a favor de l’ajuntament ..................
7.669,21 €
Reconeixement d’obligacions a favor de SOREA, SA ........
0,00 €
SALDO a favor de l’ajuntament
7.669,21 €
Segon.- L’import del saldo a favor de l’ajuntament haurà de ser ingressat en el lloc, forma i
termini que figuri en l’imprès de notificació.
Tercer.- Declarar la disconformitat de l’ajuntament envers l’estat de comptes a 16 de desembre
de 2013 presentat per SOREA, SA.
Quart.- Notificar el present acord a SOREA, SA.
4.- SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA SUBVENCIÓ INCLOSA
DINS L’ÀMBIT DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY
2014.- Vistes les bases i la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona als
ajuntaments gironins en l’àmbit de cooperació municipal “Fons de Cooperació econòmica i
cultural, 2014”.

Atès que d’acord amb les bases específiques i els criteris per a la fixació de l’import de les
subvencions, a aquest ajuntament li corresponen 25.500,00 € dels quals 3.825,00 € s’hauran de
destinar a despeses culturals i la resta es poden destinar a les despeses subvencionables previstes
a la Base 3.
Atès que per a l’any 2014 es preveu una despesa en concepte d’activitats culturals al municipi
d’11.000 €.
Atès que per a l’any 2014 es preveu una despesa en concepte de subministrament d’enllumenat
públic del municipi de 77.547,00 €.
Atès que el pressupost municipal de 2014 preveu una inversió de 173.700,00 € per a l’execució
del projecte d’ampliació, millora i adaptació d’escola bressol de Fonteta.
Atès que la convocatòria per a formular les corresponents peticions restarà oberta fins al 31 de
març d’enguany.
S’acorda per unanimitat:
Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció següent:
a) 12.500,00 € per al finançament parcial del projecte “Ampliació, millora i adaptació d’escola
bressol” amb un pressupost d’execució per contracte de 173.620,72 € (IVA inclòs).
b) 9.175,00 € per al finançament parcial del subministrament d’energia elèctrica destinada a
l’enllumenat públic, any 2014, d’acord amb la Memòria explicativa que figura a l’expedient.
c) 3.825,00€ per al finançament parcial de les activitats culturals programades al municipi per a
l’any 2014, d’acord amb la Memòria explicativa que figura a l’expedient.
5.- ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A DIVERSOS VOLUNTARIS DE
L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE FORALLAC.Atès que el ple de la corporació en sessió de data 30 de gener de 2014, va reconèixer a
l’Associació de voluntaris de protecció civil de Forallac amb domicili al carrer Unió 3, inscrita la
Secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat amb el numero 51698, com a única vinculada
al municipi.
Atès que l’alcaldia mitjançant resolució de data 18 de febrer de 2014, va nomenar voluntaris de
protecció civil de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Forallac, a les següents
persones:
NOM I COGNOMS
Daniel Pertejo Castedo
Cristina Colom Aguilera
Ferran Teixidor Muñoz
Yolanda Marmol Angulo
Pau Sala Gispert

DNI
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

CÀRREC
president
secretària
tresorer
1r. vocal
2n. vocal

Vistes les sol·licituds de subvenció de data 12 de febrer de 2014, presentades per voluntaris de
l’associació, per fer front a les despeses en dietes que els va comportar l’assistència al curs de
formació bàsica per a voluntaris de protecció civil realitzat a Figueres els dies 9, 16 i 23 de
novembre de 2013.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar una subvenció de quaranta euros amb trenta cèntims (40,30 €) per fer front a les
despeses en dietes que els va comportar l’assistència al curs de formació bàsica per a voluntaris
de protecció civil, a cadascun dels voluntaris de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Forallac, següents:
Cristina Colom Aguilera

XXX

Ferran Teixidor Muñoz
Yolanda Marmol Angulo
Pau Sala Gispert

XXX
XXX
XXX

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 14.330.48001 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució als interessats.
6.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.1/14, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de seixanta mil vuit-cents noranta-sis euros
amb quaranta cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 1/14, de despeses aprovades per l’alcaldia de l’1 de gener al
21 de febrer de 2014, per import de tres-cents trenta-un mil dos-cents trenta-un euros amb
seixanta-quatre cèntims.
I essent les 21:00 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la qual s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde amb mi la secretària que en
dono fe.

