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

A Forallac, essent les 20:15 hores del dia vint-i-cinc de juny 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 i Núria Lagraña Font.
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE MAIG DE
2014.- S’aprova per unanimitat.
2.-APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DELS
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL.- (Exp. 4.4. – 2/2014). Atès que els vestidors del
camp de futbol municipal presenten un estat molt deteriorat degut a les filtracions d’aigua de la
coberta, per la qual cosa és necessari procedir al seu arranjament.
Vista la Memòria valorada d’arranjament dels vestidors del camp de futbol, redactada per
l’arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost d’execució per contracte de 8.498,70 €, IVA
inclòs.
De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’acorda per unanimitat:
Aprovar la Memòria valorada d’arranjament dels vestidors del camp de futbol, redactada per
l’arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost total d’execució per contracte de vuit mil
quatre-cents noranta-vuit euros amb setanta cèntims (8.498,70 €) IVA inclòs.
3.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PA-V1 DE VULPELLAC.- (Exp. 14.2.4. – 1/2014).
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 12/03/2010 va
aprovar definitivament la Modificació Puntual núm. 28 del Pla General d’Ordenació de Forallac,
mitjançant la qual s’amplia el sòl urbà del municipi amb el desenvolupament del polígon
d’actuació PA-V1 de Vulpellac.
Atès que procedeix contractar la redacció del projecte d’urbanització.
Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix
l’article 10 (Annex II, categoria 12) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per R.D.L. 3/2011, de 14 de novembre, (TRLCSP).
Atès que per raó de la quantia i d’acord amb el que disposa l’article 138.3 de la mateixa norma,
es tracta d’un contracte menor.
Vista la certificació emesa en data 23 de juny de 2014 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 14.450.61004 del pressupost municipal
vigent.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 4 de juny de 2014.
Vist el pressupost presentat pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, per import de
4.862,81 € (IVA no inclòs).
Vista la resolució de l’alcaldia de 22 de juny de 2011, de delegació de competències en matèria
de contractació a la Junta de Govern Local,

s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la redacció del projecte
d’urbanització del sector PA-V1 de Vulpellac.
Segon.- Adjudicar aquest contracte als tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, enginyer de
camins canals i ports i arquitecte, respectivament, amb domicili social al carrer Nou, 8, 2n, 1a de
Girona, pel preu tancat de quatre mil vuit-cents seixanta-dos euros amb vuitanta-un cèntims
(4.862,81€), IVA a part.
Tercer.- Els treballs hauran de ser lliurats, en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà
en què rebin l’acord adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut de la present resolució als interessats.
4.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR PA-V1 DE VULPELLAC.- (Exp. 14.2.4. – 2/2014).Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 12/03/2010 va
aprovar definitivament la Modificació Puntual núm. 28 del Pla General d’Ordenació de Forallac,
mitjançant la qual s’amplia el sòl urbà del municipi amb el desenvolupament del polígon
d’actuació PA-V1 de Vulpellac.
Atès que procedeix contractar la redacció del projecte de reparcel.lació.
Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix
l’article 10 (Annex II, categoria 12) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per R.D.L. 3/2011, de 14 de novembre, (TRLCSP).
Atès que per raó de la quantia i d’acord amb el que disposa l’article 138.3 de la mateixa norma,
es tracta d’un contracte menor.
Vista la certificació emesa en data 23 de juny de 2014 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 14.450.61004 del pressupost municipal
vigent.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 4 de juny de 2014.
Vist el pressupost presentat pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, per import de
6.382,32 € (IVA no inclòs).
Vista la resolució de l’alcaldia de 22 de juny de 2011, de delegació de competències en matèria
de contractació a la Junta de Govern Local,
s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la redacció del projecte de
reparcel.lació del sector PA-V1 de Vulpellac.
Segon.- Adjudicar aquest contracte als tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, enginyer de
camins canals i ports i arquitecte, respectivament, amb domicili social al carrer Nou, 8, 2n, 1a de
Girona, pel preu tancat de sis mil tres-cents vuitanta-dos euros amb trenta-dos cèntims (6.382,32
€), IVA a part.
Tercer.- Els treballs hauran de ser lliurats, en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà
en què rebin l’acord adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut de la present resolució als interessats.
5.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
REFORÇ DEL PAVIMENT DELS CARRERS DEL PUIG DE SANT RAMON-FASE 1.(Exp. 14.2.4. – 3/2014).- Atès que el ferm de diversos carrers de la urbanització del Puig de Sant
Ramon es troben en molt mal estat, és necessari procedir al seu arranjament.
Atès que procedeix contractar la redacció del projecte.

Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix
l’article 10 (Annex II, categoria 12) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per R.D.L. 3/2011, de 14 de novembre, (TRLCSP).
Atès que per raó de la quantia i d’acord amb el que disposa l’article 138.3 de la mateixa norma,
es tracta d’un contracte menor.
Vista la certificació emesa en data 23 de juny de 2014 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 14.450.62701 del pressupost municipal
vigent.
Vist el pressupost presentat pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, per import de
2.705,35 € (IVA no inclòs).
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 20 de de juny de 2014.
Vista la resolució de l’alcaldia de 22 de juny de 2011, de delegació de competències en matèria
de contractació a la Junta de Govern Local,
s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la redacció del projecte de reforç del
paviment dels carrers del Puig de Sant Ramon- Fase 1.
Segon.- Adjudicar aquest contracte als tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, enginyer de
camins canals i ports i arquitecte, respectivament, amb domicili social al carrer Nou, 8, 2n, 1a de
Girona, pel preu tancat de dos mil set-cents cinc euros amb trenta-cinc cèntims (2.705,35€), IVA
a part.
Tercer.- Els treballs hauran de ser lliurats, en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà
en què rebin l’acord adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut de la present resolució als interessats.
6.- CANVI DE DATA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.- (Exp. 1.2.3.2 – 8/2014).- Atesa la conveniència de modificar
la data de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local establerta per
resolució de l’alcaldia de 22 de juliol de 2011.
De conformitat amb allò establert als articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local, en concordança amb l’article 54 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.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Establir que les sessions de la Junta de Govern Local es duran a terme ordinàriament
l’últim dimecres de cada mes a les 20:30 hores, excepte els mesos d’agost i desembre, i sessió
extraordinària o urgent quan ho decideixi l’alcalde.
Segon.- Del present acord se’n donarà coneixement al ple en la primera sessió que celebri, i es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
7.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- (Exp. 1.4.2.2 – 2/2014).- S’acorda per
unanimitat ratificar la següent Resolució de l’alcaldia:
Resolució de l’alcaldia de data 4 de juny de 2014:
«Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 8 d’abril de 2014 va acordar iniciar
expedient de contractació, per procediment obert i tramitació ordinària, per a la concessió del
servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu 2014.
Atès que dins el termini legal establert van presentar oferta les següents empreses:
1.- Aparcaments Costa Brava, SL (R.E. núm. 1019 de 8/5/2014)
2.- Hibiscus Town, SL (R.E. núm. 1024 de 8/5/2014)
3.- Opción A Servicios Generales, SL (R.E. 1029 de 8/5/2014)

Atès que la Mesa de Contractació reunida el dia 15 de maig de 2014, va declarar l’ADMISSIÓ
de totes les empreses presentades a la licitació.
Atès que la Mesa de Contractació reunida el dia 26 de maig de 2014, va proposar l’adjudicació
del contracte, per ser la millor oferta presentada i admesa a la licitació, a l’empresa Hibiscus
Town, SL.
Atès el que disposa l’article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès que l’empresa Hibiscus Town, SL, ha constituït la garantia definitiva xifrada en 3.448,00 €
(2.067 € de garantia provisional + 1.381,00 €) i ha presentat certificats conforme es troba al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
HE RESOLT:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu, per procediment obert i tramitació ordinària, per
a la concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu
2014, a l’empresa, HIBISCUS TOWN, SL, amb NIF B-62789417, representada per la senyora
Andrea Pujal Laplagne i domiciliada al carrer Aragó, 326-328, 4r, 08009-Barcelona, amb un
cànon d’explotació del servei del 42% sobre el total de les quantitats recaptades (IVA exclòs), i
amb subjecció a l’oferta presentada pel licitador i al compliment de les millores proposades en
el seu programa de gestió.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a les empreses licitadores i
publicar-la al perfil del contractant.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari per tal que, d’acord amb el que disposa la clàusula 20a del
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, abans de formalitzar el contracte faci
efectiu l’import de l’anunci de licitació publicat al Butlletí oficial de la província de Girona
núm. 77 de data 23 d’abril de 2014, per import de 61,20 €.
Quart.- De conformitat amb l’establert a l’article 156.3 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, citar a
l’adjudicatari per tal que el dia 13 de juny de 2014 a les 17:00 hores concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
Cinquè.- Recordar a l’adjudicatari que una vegada formalitzat el contracte i abans de l’inici de
la prestació del servei, haurà de presentar la documentació següent:
- pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb l’establert a la clàusula 7. 1.
a) del plec de clàusules administratives.
- proposta d’uniformitat i d’identificació del personal que prestarà el servei.
- relació dels treballadors que realitzaran el servei i acreditació de la seva afiliació i
situació d’alta a la Seguretat Social.
Sisè.- Donar compte a la Junta de Govern del contingut de la present resolució, als efectes de la
seva ratificació.»
8.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 5/14, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de seixanta-quatre mil tres-cents quatre
euros amb noranta-un cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 5/14, de despeses aprovades per l’alcaldia del 24 de maig al
19 de juny de 2014, per import de cent vint-i-vuit mil cent cinquanta-vuit euros amb onze
cèntims.
I essent les 20:30 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.

