ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA DISSET D’ABRIL DE DOS MIL TRETZE.

A Forallac, essent les 20:15 hores del dia disset d’abril de dos mil tretze, 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 27 DE MARÇ DE
2013.- S’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
VIGILÀNCIA I GESTIÓ DELS APARCAMENTS MUNICIPALS DE PERATALLADA,
2013. - Atès que és necessari procedir a la contractació de la concessió del servei de vigilància i
gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu 2013.
Atès que s’han redactat els plecs de clàusules econòmiques, administratives i tècniques
particulars que han de regir la contractació mitjançant tramitació ordinària i procediment
negociat sense publicitat.
Vist l’informe emès en data 15 d’abril de 2013 per la secretària interventora.
Vist l’establert als articles 19,169 i 175 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, TRLCSP, en relació a
l’adjudicació de contractes especials mitjançant procediment negociat sense publicitat.
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 mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació ordinària, la concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments
municipals de Peratallada, estiu 2013.
Segon.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’article 115 del TRLCSP, els plecs de
clàusules administratives i tècniques particulars.
Tercer.- Sol.licitar oferta a les empreses següents:
ON SERVICES 2009, SL
C. Balaguer, 1 baixos A- Esq.Ctra. de Castellar
08226-TERRASSA
OPCION A, Servicios Generales, SL
C. Montnegre, 2
08029-BARCELONA
SEQUOR SEGURIDAD, S.A.
C. 29 Nau 10 del Parc logístic de la Zona Franca
08040-BARCELONA

3.- SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA SUBVENCIÓ PER
FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES.- Vistes les bases i la convocatòria
exercici 2013, de subvencions de la Diputació de Girona als ajuntaments gironins per a facilitar
l’accés a les noves tecnologies.
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 1.366,86 €.
Atès que la convocatòria per a formular les corresponents peticions restarà oberta fins al 15 de
maig de 2013
S’acorda per unanimitat:
Sol·licitar a la Diputació de Girona mitjançant la presentació del formulari de sol.licitud aprovat
amb la convocatòria, la subvenció de 1.366,86 € per facilitar l’accés a les noves tecnologies.
4.- DISCONFORMITAT AMB LA LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER SOREA DEL
SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 2N TRIMESTRE DE 2012. RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS.-Vistes les al·legacions presentades per SOREA (R.E. núm. 182 de
21.1.2013) contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’octubre de 2012, de
disconformitat de l’ajuntament envers l’estat de comptes a 19 de juliol de 2012 presentat per
SOREA amb un saldo a favor de l’ajuntament de 14.067,19 euros, basades en els següents
motius:
- Que SOREA va compensar les factures pendents per la gestió d’aigua de l’ETAP de
Fontanilles amb el cànon corresponent al 3er trimestre de 2009 i 1er trimestre de 2011 i que el
saldo resultant a favor de l’ajuntament es va ingressar l’1 de setembre de 2011 sense que li
hagi estat retornat per disconformitat.
- Que SOREA no ha rebut cap notificació sol·licitant les aportacions amb finalitats sòcioculturals i, per tant, té a la disposició de l’ajuntament la quantitat de 10.818,18 €.
- Que les factures analítiques de plom varen ser sol·licitades per l’ajuntament i corresponen a
revisions de les xarxes internes de les dependències municipals, que en cap cas són
responsabilitat de SOREA.
ATÈS que tot i que les al·legacions han estat formulades extemporàniament ja que el termini per
a la seva presentació va finalitzar el 16 de gener de 2013, cal manifestar el següent:
1. La compensació practicada per SOREA no resulta ajustada a Dret atès que aquesta a més de
no està prevista en les condicions contractuals de la concessió, no ha estat prèviament i
formalment sol·licitada amb indicació dels crèdits reconeguts per l’ajuntament a favor de
SOREA, ni ha estat aprovada per l’òrgan competent de l’ajuntament.
2. Entre les millores ofertes per SOREA en la licitació del contracte de concessió del servei que
li va ser adjudicat, figura la següent:
“Com a important millora de la plica, SOREA aportarà cada any a l’Ajuntament, amb càrrec
al seu marge i sense repercussió en tarifes, 1.202.02 €, per tal que l’Ajuntament les destini a
l’activitat socio-cultural que estimi més convenient.”
Queda palès que aquesta aportació anual a la que s’obliga SOREA no requereix de cap
requeriment previ per part de l’ajuntament, sinó que es tracta d’una obligació contractual que
fins ara SOREA no ha complert.
3. Les analítiques corresponents a la factura núm. 458-2/12 F, van ser sol·licitades per
l’ajuntament a SOREA amb motiu de que les de control de qualitat de l’aigua a l’aixeta del
consumidor realitzades per Dipsalut l’any 2011 a la Casa de la Vila, el consultori mèdic de
Peratallada i la Granja Escola Can Pau, donaven uns resultats analítics corresponents al Plom
que superaven els valors paramètrics establerts.
Les analítiques de control de qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor corresponents a la
factura número 458-4/12 F, van ser sol·licitades per l’ajuntament a SOREA per tal de poder
contrastar-les amb les realitzades per Dipsalut l’any 2012.

L’article 20 del R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, disposa:
1. Para las aguas de consumo humano suministradas a través de una red de distribución
pública o privada, el municipio, o en su defecto otra entidad de ámbito local, tomará las
medidas necesarias para garantizar la realización del control de la calidad del agua en el
grifo del consumidor y la elaboración periódica de un informe sobre los resultados obtenidos.
2. Los parámetros a controlar en el grifo del consumidor son, al menos:
a) Olor.
b) Sabor.
c) Color.
d) Turbidez.
e) Conductividad
f) pH.
g) Amonio.
h) Bacterias coliformes.
i) «Escherichia coli» (E. coli).
j) Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u otro parámetro: cuando se sospeche que la
instalación interior tiene este tipo de material instalado.
k) Cloro libre residual y/o cloro combinado residual: cuando se utilice cloro o sus
derivados para el tratamiento de potabilización del agua.
En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, se tomará una muestra en el punto de
entrega al consumidor.
Els apartats 3 i 4 de l’article 4 de la mateixa norma, disposen:
4. Corresponde a los municipios el autocontrol de la calidad y el control en grifo del agua
que consume la población en su municipio cuando la gestión del abastecimiento sea de
forma directa.
5. Cuando la gestión del abastecimiento sea de forma indirecta, el autocontrol de la calidad
del agua de consumo humano es responsabilidad de los gestores, cada uno en su propia parte
del abastecimiento.
Així doncs, en el present cas ens trobem davant una forma de gestió indirecta conforme a
l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Règim Local, la qual
cosa comporta que a SOREA com a gestor del servei, li correspon assumir la responsabilitat
tant de l’autocontrol de la qualitat de l’aigua de consum humà com la del control de l’aigua a
aixeta del consumidor, si bé l’ajuntament és el responsable de garantir la realització d’aquest
últim.
En aquest sentit, l’article 5è del plec de clàusules d’explotació que regeix la concessió,
estableix:
El Concessionari serà responsable de la qualitat bacteriològica de l'aigua que distribueixi i
s'ocuparà de la seva qualitat que haurà de tenir les condicions de salubritat fixades per
l'Administració Sanitària. Periòdicament i sempre que ho requereixi l’Ajuntament, el
Concessionari realitzarà, a càrrec seu, anàlisi de qualitat de l'aigua, segons què preceptua
la legislació vigent, els resultats dels quals es comunicaran a l'Ajuntament.
El Concessionari estarà obligat a complir en tot moment amb la normativa vigent en matèria
de subministrament i tractament d’aigua potable domiciliària.
ATÈS que amb posterioritat al 30 d’octubre de 2012, SOREA, SA ha ingressat el cànon pel
servei d’abastament d’aigua corresponent al 4t trimestre de 2011 i 1r i 2n trimestres de 2012, per
un import total de 15.622,87 euros.
ATÈS que l’Estudi tècnic-econòmic d’actualització de tarifes redactat per SOREA, SA l’octubre
de 2008, aplicades durant el segon, tercer i quart trimestres de 2010, diu:
II.3.3.- COMPRA D’AIGUA

En aquest apartat es repercuteix el cost associat a l’adquisició de cabals a l’ETAP de
Fontanilles, que va entrar en funcionament el mes de maig de 2008.
Període anual de referència:
2.860 €/any
Període anual previst:
El cost a contemplar durant el període d’estudi integra 34.802 € associats al cost d’explotació
de l’estació de potabilització i 27.913 € pel finançament que l’Ajuntament assumeix per les
obres de construcció de l’ETAP de Fontanilles i el seu sistema de distribució en alta,
efectuades per l’ACA, totalitzant un import de 62.715 €.
ATÈS que l’informe econòmic municipal per a la determinació de les tarifes de subministrament
d’aigua potable per al 2011, aplicades des del primer trimestre de 2011 fins avui, diu:
II.3.3.- Compra d’aigua
En aquest apartat es repercuteix el cost associat a l’adquisició de cabals a l’ETAP de
Fontanilles, que va entrar en funcionament el mes de maig de 2008.
El cost es desglossa en dos apartats:
a) Finançament per a les obres de construcció de l’ETAP de Fontanilles; l’ajuntament ha
d’assumir la part percentual de les obres de la construcció de l’ETAP de Fontanilles i el seu
sistema de distribució en alta, efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua. Es preveu
destinar 27.913 € l’any per aquest concepte.
b) Cost d’explotació: atès que comporta una gran dificultat la previsió del cost d’explotació de
l’ETAP de Fontanilles, s’estableixen unes despeses preventives per import de 34.802 € l’any,
amb el benentès que es regularitzaran amb SOREA les possibles diferències que es derivin de la
concessió administrativa d’aquesta instal.lació, que es realitzarà en un futur immediat.
ATÈS que mitjançant escrit (R.S. núm. 165 de 20.2.2012) i notificat en data 23 de febrer de
2012, es va requerir a SOREA, SA per tal que ingressés a l’Ajuntament els imports tarifaris
recaptats corresponents als tres últims trimestre de 2010 i els quatre trimestres de 2011 per un
import total de 48.847,75 €, en concepte de finançament de les obres executades per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), de construcció de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de
Fontanilles, les quals han de ser abonades per l’Ajuntament a l’ACA, així com les quantitats que
a partir d’aquella data es recaptessin trimestralment.
ATÈS que SOREA, SA no ha ingressat a l’Ajuntament les quantitats requerides.
ATÈS que SOREA, SA incomplint el contracte concessional, no ha ingressat a l’Ajuntament els
imports corresponents a les aportacions anuals amb finalitats socio-culturals des de l’any 2004
fins l’any 2012.
Pel que s’ha exposat, s’acorda per unanimitat:
Primer.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades per SOREA contra l’acord de
la Junta de Govern Local de data 30 d’octubre de 2012, de disconformitat de l’Ajuntament
envers l’estat de comptes a 19 de juliol de 2012 presentat per SOREA.
Segon.- DECLARAR la disconformitat de les següents factures:
Número de factura
458-2/12 F
458-4/12 F

Proveïdor
SOREA, SA
SOREA, SA

Concepte
Analítiques Plom
Analítiques Plom

Import
1.016,79 €
538,88 €

Tercer.- RECONÈIXER un saldo creditor a favor de SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA, pels següents conceptes i imports:
- Gestió provisional del servei d’abastament d’aigua en alta
de l’ETAP de Fontanilles, d’1/1/2009 a 31/3/2010........................... 33.304,30 €
- Fra. 458-18/10 F Costos nevades març 2010....................................
1.249,32 €
- Fra. 1443-5/10 F Costos nevades març 2010 ETAP.........................
366,35 €

TOTAL saldo creditor a favor de SOREA, SA.........................................

34.919,97 €

Quart.- DECLARAR la compensació del saldo deutor a favor de l’Ajuntament de Forallac per
import de 33.304,30 € corresponent a una part del cànon dels dos últims trimestres de 2009 i els
quatre trimestres del 2010, i del saldo creditor a favor de SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA per import de 33.304,30 €, corresponent a la gestió provisional del
servei d’abastament d’aigua en alta de l’ETAP de Fontanilles, des de l’1.1.2009 fins el
31.3.2010, declarant-los extingits de conformitat amb el que disposa l’article 59.1 del
Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Cinquè.- DECLARAR la compensació del saldo creditor a favor de SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento de Aguas, SA per import de 1.615,67 €, corresponent a les factures 458-18/10
F Costos nevades març 2010 i 1443-5/10 F Costos nevades març 2010 ETAP, i del saldo deutor a
favor de l’Ajuntament de Forallac per import de 10.818,18 € en concepte de pagament de
l’aportació amb finalitat socio-cultural, anualitats 2004 a 2012, resultant el següent:
- Saldo creditor a favor de SOREA, SA...................................................
1.615,67 €
- Saldo deutor a favor de l’Ajuntament de Forallac.................................. 10.818,18 €
TOTAL saldo deutor a favor de l’Ajuntament
9.202,51 €
Sisè.- DECLARAR, de conformitat amb el que disposa l’article 59.1 del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, extingit l’esmentat saldo
creditor a favor de SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA per import de
1.615,67 € i minorat en la mateixa quantia el saldo deutor a favor de l’Ajuntament de Forallac
per import de 10.818,18 €.
Setè.- REQUERIR a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per tal que
en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la data en que rebi el requeriment, procedeixi a
efectuar l’ingrés a l’Ajuntament de l’esmentat saldo deutor per import de 9.202,51 €.
Vuitè.- PROCEDIR al cobrament per via de constrenyiment de la part de la tarifa d’aigua
corresponent a l’import recaptat per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas,
SA en concepte de finançament de les obres executades per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), de construcció de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Fontanilles,
corresponent als tres últims trimestre de 2010, els quatre trimestres de 2011 i els quatre
trimestres de 2012, per un import total de 76.760,75 €.
Novè.- EXIGIR a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA que dins els
quinze dies següents a cada trimestre vençut, procedeixi a ingressar a l’Ajuntament l’import de la
part de la tarifa d’aigua destinada al finançament de les obres executades per l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), de construcció de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de
Fontanilles.
Desè.- DONAR trasllat del present acord al Servei de recaptació del Consell Comarcal del Baix
Empordà als efectes que procedeixi a donar compliment al que disposa l’apartat vuitè.
Onzè.- NOTIFICAR el contingut de la present resolució a SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA, amb indicació dels recursos que procedeixin.
5.- SUBVENCIONS.- S’acorda per unanimitat atorgar la subvenció següent:
Al Sr. Adrià Valls Janoher, la quantitat de sis-cents euros (600,00 €) per fer front a part de les
despeses de participació a la Copa de España de Ciclisme, any 2013, organitzada per la Federació
Espanyola de Ciclisme, d’acord amb la petició formulada per aquesta entitat mitjançant escrit de
10 d’abril de 2013 (R.E. núm. 794 de 10.4.2013)
6.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA.- S’acorda per unanimitat ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:

«DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 93.
Vist l’informe favorable emès pel coordinador en matèria de seguretat i salut respecte el Pla de
seguretat i salut del projecte de construcció d’una deixalleria.
De conformitat amb el que disposa l’article 7.2 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, i vistes les
atribucions conferides a aquesta alcaldia per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte de Construcció d’una deixalleria.
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució al contractista adjudicatari de l’obra i al
coordinador en matèria de seguretat i salut.
Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern Local del contingut de la present resolució als
efectes de la seva ratificació.
Forallac, quatre d’abril de dos mil tretze.»
7.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.03/13, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de seixanta-cinc mil tres-cents setanta-cinc
euros amb vuitanta-un cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 03/13, de despeses aprovades per l’alcaldia des del 23 de
març al 12 d’abril de 2013, per import de noranta-set mil cent noranta euros amb dinou cèntims.
I essent les 20:45 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.

