ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA DINOU DE JUNY DE DOS MIL TRETZE.

A Forallac, essent les 20:15 hores del dia dinou de juny 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 i Santiago Muní Maureta, assistits per
la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de celebrar sessió ordinària de
primera convocatòria.
Excusa la seva presencia la regidora Rosa Figueras Pibernat.
Hi assisteixen a requeriment de l’alcalde els regidors: Jaume Teixidor Casas, Narcís Oriol
Regencós i Salvi Ribas Font.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE MAIG DE
2013.- S’aprova per unanimitat.
2.- DISCONFORMITAT AMB LES LIQUIDACIONS DEL SERVEI MUNICIPAL DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM PRESENTADES
PER SOREA, SA, CORRESPONENTS AL 3R I 4T TRIMESTRES DE 2012 I 1R
TRIMESTRE DE 2013.- Atès que en la liquidació del servei municipal de subministrament
d’aigua potable i de clavegueram corresponent al 3r trimestre de 2012, SOREA, SA preveu dos
ingressos a favor seu per import de 1.764,67 € i 2.542,25 € a càrrec d’aquest ajuntament, en
concepte de repercussió del nou cànon a favor de l’Agència Catalana de l’Aigua que preveu la
Llei 5/2012, del 20 de març.
Atès que en la liquidació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i de
clavegueram corresponent al 4t trimestre de 2012, SOREA SA, preveu un ingrés a favor seu per
import de 1.684,69 € a càrrec d’aquest ajuntament, en concepte de repercussió del nou cànon a
favor de l’Agència Catalana de l’Aigua que preveu la Llei 5/2012, del 20 de març.
Atès que en la liquidació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i de
clavegueram corresponent al 1r trimestre de 2013, SOREA, SA, preveu un ingrés a favor seu per
import de 1.522,13 € a càrrec d’aquest ajuntament, en concepte de repercussió del nou cànon a
favor de l’Agència Catalana de l’Aigua que preveu la Llei 5/2012, del 20 de març.
Atès que l’article 23 del Plec de clàusules d’explotació de la concessió del servei, disposa que el
concessionari serà retribuït amb els imports vigents de les tarifes, no preveient cap tipus de
retribució a càrrec de l’ajuntament.
En base al que s’ha exposat, s’acorda per unanimitat:
Primer.- NO APROVAR les liquidacions del Servei municipal de subministrament d’aigua
potable i de clavegueram presentades per SOREA, SA, corresponents al 3r i 4t trimestres de
2012 i 1r trimestre de 2013.
Segon.- DONAR trasllat del present acord a SOREA, SA per tal que durant el termini de 15 dies
pugui presentar les al·legacions que consideri adients.
3.-INDEMNITZACIÓ PER OCUPACIÓ PARCEL.LA URBANA UBICADA AL
CARRER FITOR, 1, DE FONTETA.- Atès que la parcel.la urbana ref. Cadastral
5043108EG04444S0001ZK, ubicada al carrer Fitor, 1 de Fonteta, propietat del Sr. Roman
Martell Cals, va ser utilitzada durant l’any 2012 com a aparcament públic pels veïns i visitants
del poble.

Vist l’informe emès en data 11 de març de 2013 pel cap de vigilància local.
Atès que el ple de la corporació en sessió de data 30 de maig de 2013, va aprovar el contracte
entre l’Ajuntament de Forallac i el Sr. Roman Martell Cals, d’arrendament de la finca descrita,
pel preu de 1.350,00 € anuals.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 13.92.22601, s’acorda per
unanimitat:
Primer.- Aprovar el pagament al Sr. Roman Martell Cals de la quantitat de 1.350,00 €, en
concepte d’indemnització pels perjudicis causats per la utilització com a aparcament públic l’any
2012, de la parcel.la urbana de la seva propietat situada al carrer Fitor, 1 de Fonteta.
Segon.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
4.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- S’acorda per unanimitat ratificar la
següent Resolució de l’alcaldia:
Resolució de l’alcaldia de 13 de juny de 2013:
«Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 d’abril de 2013 va acordar iniciar
expedient de contractació, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, per
a la concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu
2013.
Atès que dins el termini legal establert van presentar oferta les següents empreses:
1.- On Service 2009, SL (R.E.núm.1054 de 22/05/2013)
2.- Opción A Servicios Generales, SL (R.E. núm. 1080 de 23/05/2013)
Atès que la Mesa de Contractació reunida el dia 4 de juny de 2013, va declarar l’ADMISSIÓ de
totes les empreses presentades a la licitació.
Atès que la Mesa de Contractació reunida el dia 6 de juny de 2013, va proposar l’adjudicació
del contracte a favor de l’empresa OPCIÓN A, Servicios Generales, SL, per ser l’oferta més
valorada de totes les formulades per les empreses licitadores, conforme el següent quadre de
valoracions:
NOM EMPRESA

PUNTUACIÓ
SUBJECTIVA
SOBRE B

PUNTUACIÓ
OBJECTIVA
SOBRE C

PUNTUACI
Ó TOTAL

1

OPCIÓN A, Servicios Generales,
SL

40,00

60

100

2

ON SERVICES 2009, SL

21,25

60

81,25

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 OPCIÓN A, Servicios Generales, SL, ha constituït la garantia definitiva, ha
presentat certificats conforme es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social i ha acreditat l’experiència de les persones que seran les responsables del servei, d’acord
amb la clàusula 10, apartat 2.d) del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars,
HE RESOLT:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu (per procediment negociat sense publicitat) per a
la concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu
2013, a l’empresa, OPCIÓN A, Servicios Generales, SL, amb NIF B-63321251, representada pel
senyor Julio Alvarez Pérez i domiciliada al carrer Montnegre, 2-4, 1r 3a, 08029-Barcelona,
amb un cànon d’explotació del servei del 37% 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.- 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 14 de juny de 2013 a les 9:00 hores concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
Quart.- Donar compte a la Junta de Govern del contingut de la present resolució, als efectes de
la seva ratificació.»
5.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.05/13, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de seixanta-vuit mil quatre-cents norantaun euros amb vint cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 05/13, de despeses aprovades per l’alcaldia des de l’11 de
maig al 14 de juny de 2013, per import de noranta-tres mil cinc-cents noranta-un euros amb un
cèntim.
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.

