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

A Forallac, essent les 18:30 hores del dia divuit de setembre 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 17 DE JULIOL
DE 2013.- S’aprova per unanimitat.
2.-CONTRACTE MENOR PER A L’ADQUISICIÓ DE QUATRE APARELLS DE
REGULACIÓ DE FLUX LLUMINÓS EN CAPÇALERA PER A L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE FORALLAC.- Atès que la Diputació de Girona dins la campanya “Del Pla a
l’Acció” 2013, ha concedit a l’ajuntament una subvenció d’11.000,00 € per a la instal.lació de 4
reguladors de flux lluminós en capçalera per a l’enllumenat públic del municipi.
Atès que existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 13.92.62302 del pressupost
municipal vigent.
Atès que d’acord amb la Memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic municipal el
pressupost per a l’adquisició dels 4 aparells importa la quantitat de 10.452,00 € més 2.194,92 €
d’ IVA al 21%.
Vista l’oferta presentada per Comercial Elèctrica Fornells, SAU, per un import de 10.452,00 €;
IVA exclòs.
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.
De conformitat amb el que disposen els articles 23.3, 111, 138.3 i 156.2 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), que regulen els contractes menors, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor del subministrament de 4 reguladors de
flux lluminós en capçalera per a l’enllumenat públic de Forallac.
Segon.- Adjudicar aquest subministrament a Comercial Elèctrica Fornells, SAU, amb NIF
A17091950 i domicili social al C/ Mas Pla, 1, 17458-Fornells de la Selva, pel preu tancat de
deu mil quatre-cents cinquanta-dos euros (10.452,00 €) més l’import de l’IVA al 21%, dos mil
cent noranta-quatre euros amb noranta-dos cèntims (2.194,92 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.92.62302 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Els subministrament s’haurà de lliurar en el termini màxim d’un mes comptat a partir de
l’endemà de rebre l’acord d’adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
3.- CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL FERM EN MAL
ESTAT DE DIVERSOS CAMINS I CARRERS DEL MUNICIPI.- Atès que és necessari
procedir a la reparació del mal estat del ferm en alguns trams de diversos carrers i camins del
municipi.
Atès que existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 13.45.61008 del pressupost
municipal vigent.

Vista l’oferta presentada per l’empresa Aglomerats Girona, SA, per un import de 24.840,00 €
més 5.216,40 € d’ IVA al 21%.
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.
De conformitat amb el que disposen els articles 23.3, 111, 138.3 i 156.2 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), que regulen els contractes menors, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de les obres de reparació del ferm
malmès en alguns trams de diversos carrers i camins del municipi.
Segon.- Adjudicar aquestes obres a AGLOMERATS GIRONA, SA, amb domicili social al
Paratge Bufaganyes, s/n, 17246-Santa Cristina d’Aro, pel preu tancat de vint-i-quatre mil vuitcents quaranta euros (24.840,00 €) més l’import de l’IVA al 21%, cinc mil dos-cents setze euros
amb quaranta cèntims (5.216,40 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.45.61008 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Les obres hauran de ser finalitzades en el termini màxim d’ un mes comptat a partir
d’haver rebut l’acord d’adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
4.-CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ PARCIAL DE
L’APARCAMENT DEL CAMÍ DE SANT FELIU DE BOADA A PERATALLADA.- Atès
que el ferm de sauló compactat de l’aparcament municipal del camí de Sant Feliu de Boada a
Peratallada comporta una problemàtica freqüent, sobretot els dies de pluja perquè s’hi formen
molts bassals, la qual cosa fa necessària una actuació de millora i condicionament.
Atès que existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 13.43.62206 del pressupost
municipal vigent.
Atès que d’acord amb la Memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic municipal les obres
projectades importen la quantitat de 43.874,16 € més 9.213,57 € d’ IVA al 21%.
Vista l’oferta presentada per l’empresa Aglomerats Girona, SA, per un import de 43.874,16 €
més 9.213,57 € d’ IVA al 21%.
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.
De conformitat amb el que disposen els articles 23.3, 111, 138.3 i 156.2 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), que regulen els contractes menors, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de les obres de pavimentació parcial de
l’aparcament del camí de Sant Feliu de Boada a Peratallada.
Segon.- Adjudicar aquestes obres a AGLOMERATS GIRONA, SA, amb domicili social al
Paratge Bufaganyes, s/n, 17246-Santa Cristina d’Aro, pel preu tancat de quaranta-tres mil vuitcents setanta-quatre euros amb setze cèntims (43.874,16 €) més l’import de l’IVA al 21%, nou
mil dos cents tretze euros amb cinquanta-set cèntims (9.213,57 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.43.62206 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Les obres hauran de ser finalitzades en el termini màxim d’un mes, comptat a partir
d’haver rebut l’acord d’adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
5.- CONTRACTE MENOR PER A LA MILLORA DE LA SECTORTIZACIÓ DE LES
NAUS DEL VIVER D’EMPRESES DE FORALLAC.- Atès que és necessari realitzar una
millora en la sectorització de les naus del Viver d’empreses per tal que presentin una major
resistència al foc.

Atès que existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 13.43.62207 del pressupost
municipal vigent.
Atès que d’acord amb la Memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic municipal el
pressupost dels treballs importa la quantitat de 29.463,54 € més 6.187,34 € d’IVA al 21%.
Vista l’oferta presentada per Tabiplac Aïllaments SL, per un import de 29.461,74 €, IVA exclòs.
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.
De conformitat amb el que disposen els articles 23.3, 111, 138.3 i 156.2 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), que regulen els contractes menors, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de millora de la
sectorització de les naus del viver d’empreses de Forallac.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a Tabiplac Aïllaments, SL, amb NIF B-17424730 i domicili
social al c/ Jaume I, 11 17257-Torroella de Montgrí, pel preu tancat de vint-i nou mil quatrecents seixanta-un euros amb setanta-quatre cèntims (29.461,74 €) més l’import de l’IVA al 21%,
sis mil cent vuitanta-sis euros amb noranta-set cèntims (6.186,97 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.43.62207 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Els treballs hauran de ser finalitzats en el termini màxim d’un mes comptat a partir
d’haver rebut l’acord d’adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
6.- CONTRACTE DE MANTENIMENT DE L’ÚS I EXPLOTACIÓ DE LA XARXA
PÚBLICA INAL.LAMBRICA DE TECNOLOGIA WIMAX DE SERVEIS
ELECTRÒNICS DE BANDA AMPLA.- Vist el contracte de manteniment presentat per
Corporació Megatel, SL, pel manteniment de la xarxa sense fils “WIMAX”, instal.lada en aquest
municipi, per un import anual de 4.200,00 € (IVA exclòs).
Atès que existeix consignació a l’aplicació pressupostària 13.92.21302 del pressupost municipal
de 2013.
De conformitat amb el que disposen els articles 23.3, 111, 138.3 i 156.2 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), que regulen els contractes menors, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels serveis de manteniment de la xarxa
sense fils “WIMAX”, instal.lada en aquest municipi, per un import anual de 4.200,00 € IVA
exclòs, i per al període comprès entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a la mercantil CORPORACIÓ MEGATEL, SL, amb NIF B17699679 i domicili social al carrer Terri, 13, 17844-Cornellà de Terri, pel preu anual de
4.200,00 € IVA exclòs, i per al període comprès entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre
de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.92.21302 del pressupost municipal de 2013.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a Corporació Megatel, SL.
Quart.- Facultar l’alcalde per a signar qualsevol documentació en relació amb aquest acord.
7.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CESSIÓ DE L’ÚS I
EXPLOTACIÓ DE LA XARXA PÚBLICA INAL.LÀMBRICA DE TECNOLOGIA
WIMAX DE SERVEUS ELECTRÒNICS DE BANDA AMPLA.- Atès que en data 29 de
setembre de 2010 es va signar el contracte de serveis per a la cessió de l’ús i explotació de la
xarxa pública sense fils de tecnologia WiMax de serveis electrònics de banda ampla, entre
l’Ajuntament de Forallac i l’entitat Corporació Megatel, SL, per un import total de vuit mil
quatre-cents euros (8.400,00€), IVA exclòs, per un període de dos anys.

Atès que de conformitat amb la clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives
particulars el termini assenyalat podrà prorrogar-se per dos anys més, mitjançant pròrrogues
anuals successives, previ acord municipal exprés.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 31 de juliol de 2012, va aprovar prorrogar el
contracte per un any, comprès entre l’1 d’octubre de 2012 i el 30 de setembre de 2013.
Considerant adient prorrogar una any més el contracte, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Prorrogar amb l’entitat Corporació Megatel, SL, el contracte de serveis per a la cessió de
l’ús i explotació de la xarxa pública sense fils de tecnologia WiMax de serveis electrònics de
banda ampla, per un període d’una any, comprès entre 1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de
2014, pel preu total de 4.200,00 €, IVA exclòs, amb les mateixes condicions que regeixen el
contracte vigent..
Segon.- Notificar el contingut del present acord a Corporació Megatel, SL.
8.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DEL SERVEI MUNICIPAL DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM PRESENTADES PER
SOREA, SA, CORRESPONENTS AL 3R I 4T TRIMESTRE DE 2012 I 1R TRIMESTRE
DE 2013.- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 19 de juny de 2013, va acordar
no aprovar les liquidacions del Servei municipal de subministrament d’aigua potable i
clavegueram presentades per SOREA, SA, corresponents al 3r i 4t trimestre de 2012 i 1r
trimestre de 2013, per disconformitat amb la repercussió a l’ajuntament del nou cànon a favor de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que preveu la Llei 5/2012, de 20 de març.
Atès que en el termini atorgat de 15 dies, SOREA,SA no ha presentat al.legacions.
Vist l’informe emès en data 13 de juny de 2013 pel tresorer municipal, on es proposen les
liquidacions del Servei d’aigua i clavegueram una vegada deduïda la repercussió del nou cànon a
favor de l’ACA.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents liquidacions del Servei municipal de subministrament d’aigua
potable i clavegueram:
- Liquidació 3r. trimestre de 2012:
Reconeixement de drets a favor de l’ajuntament ..................
Reconeixement d’obligacions a favor de SOREA, SA ........
SALDO a favor de l’ajuntament

14.926,59 €
5.801,36 €
9.125,23 €

- Liquidació 4r. trimestre de 2012:
Reconeixement de drets a favor de l’ajuntament .................
Reconeixement d’obligacions a favor de SOREA, SA .......
SALDO a favor de l’ajuntament

10.149,49 €
5.635,93 €
4.513,56 €

- Liquidació 1r trimestre de 2013:
Reconeixement de drets a favor de l’ajuntament .................
Reconeixement d’obligacions a favor de SOREA, SA .......
SALDO a favor de l’ajuntament

9.281,94 €
5.216,17 €
4.065,77 €

Segon.- Els imports dels saldos a favor de l’ajuntament hauran de ser ingressats en el lloc, forma
i termini que figuri en l’imprès de notificació.
Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, SA.

9.- LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE I CLAVEGUERAM PRESENTADA PER SOREA, SA, CORRESPONENT AL
2N TRIMESTRE DE 2013.- Vista la liquidació del Servei municipal de subministrament
d’aigua potable i clavegueram presentada per SOREA, SA, corresponent al 2n trimestre de 2013.
Atès que la liquidació inclou la repercussió a l’ajuntament del nou cànon per import de 1.589,16
€, a favor de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que preveu la Llei 5/2012, del 20 de març.
Atès que aquesta Junta en sessió de data 19 de juny de 2013, ja es va pronunciar respecte la
improcedència d’imputar aquest càrrec a l’ajuntament en les liquidacions presentades per
SOREA, SA corresponents al 3r i 4t trimestre de 2012 i 1r trimestre de 2013.
Vist l’informe emès en data 16 de setembre de 2013 pel tresorer municipal, on es proposa
l’aprovació de la liquidació del Servei d’aigua i clavegueram corresponent al 2n trimestre de
2013, una vegada deduïda la repercussió a l’ajuntament del nou cànon a favor de l’ACA.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- No aprovar la liquidació del Servei municipal de subministrament d’aigua potable i
clavegueram presentada per SOREA, SA, corresponent al 2n trimestre de 2013 amb un saldo a
favor de l’ajuntament de 2.757,75 €, per les raons adduïdes en l’acord adoptat per aquesta Junta
en sessió de data 19 de juny de 2013 en relació a les liquidacions corresponents al 3r i 4t
trimestre de 2012 i 1r trimestre de 2013.
Segon.- Aprovar la següent liquidació del Servei municipal de subministrament d’aigua potable i
clavegueram:
- Liquidació 2n trimestre de 2013:
Reconeixement de drets a favor de l’ajuntament ..................
Reconeixement d’obligacions a favor de SOREA, SA ........
SALDO a favor de l’ajuntament

9.897,52 €
5.550,61 €
4.346,91 €

Tercer.- 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.
Quart.- Notificar el present acord a SOREA, SA.
10.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 DE LES OBRES D’ORDENACIÓ
D’ACCÉS A PERATALLADA PEL CAMÍ DE LA RIERA.- Presentada la certificació núm.
6 de les obres d’Ordenació d’accés a Peratallada pel camí de la Riera, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm.6 i l’acta de preus contradictoris de les obres d’Ordenació
d’accés a Peratallada pel camí de la Riera, emesa pels tècnics directors Srs. Josep i Manel
Alemany Masgrau, enginyer de camins, canals i ports i arquitecte, respectivament, i executades
per l’empresa Aglomerats Girona, SA, per un import de 16.833,76 € (setze mil vuit-cents trentatres euros amb setanta-sis cèntims) IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.45.61009 del pressupost municipal
vigent.
11.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- S’acorda per unanimitat ratificar la
següent Resolució de l’alcaldia:
Resolució de l’alcaldia de 28 d’agost de 2013:
«Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 15 de maig de 2013 va adjudicar al Sr. Pere
Comalada Joli el contracte per a l’elaboració, subministrament, muntatge i col.locació dels
elements de senyalització continguts en el projecte de senyalització patrimonial de Forallac, per
un import de 19.831,36 €, IVA inclòs.

Atès que el dia 15 de juliol de 2013, es va procedir a la signatura de l’Acta de recepció del
subministrament el qual s’ha trobat de total conformitat amb les prescripcions tècniques i
administratives que formen part del contracte.
Vista la factura presentada per l’arquitecte Sr. Pere Comalada Joli, núm. 9/13 de data 16 de
juliol de 2013 i per un import total de 19.831,36 €, IVA inclòs.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la factura presentada per l’arquitecte Sr. Pere Comalada Joli, núm. 9/13 de
data 15 de juliol de 2013 i per import de 19.831,36 €, IVA inclòs.
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’interessat.
Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern Local del contingut de la present resolució als
efectes de la seva ratificació.»
12.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.07/13, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de cent quatre mil cent vint-i-quatre euros
amb cinquanta-vuit cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 07/13, de despeses aprovades per l’alcaldia del 13 de juliol
al 13 de setembre de 2013, per import de dos-cents quatre mil vuit-cents setanta-set euros amb
setanta-sis cèntims.
I essent les 18:50 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.

