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

A Forallac, essent les 20:30 hores del dia setze d’octubre 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 i Salvi Ribas Font.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE
SETEMBRE DE 2013.- S’aprova per unanimitat.
2.- CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE FORMACIÓ DE 12 NÍNXOLS I 6
OSSERES AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE PERATALLADA.- Atès que és necessari
procedir a la contractació de formació de 12 nínxols i 6 osseres al Cementiri municipal de
Peratallada.
Atès que existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 13.16.62205 del pressupost
municipal vigent.
Vista l’oferta presentada per l’empresa Construc3, SC, per un import de 12.537,01 €, 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 de les obres de formació de 12 nínxols i
6 osseres al Cementiri municipal de Peratallada.
Segon.- Adjudicar aquestes obres a Construc3 S.C, amb NIF J17886573 i domicili social a la
plaça de l’Església, 7, 17113-Canapost, pel preu tancat de dotze mil cinc-cents trenta-set euros
amb un cèntim (12.537,01 €) més l’import de l’IVA al 21%, dos mil sis-cents trenta-dos euros
amb setanta-set cèntims (2.632,77 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.16.62205 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.
3.- SOL.LICITUD PER PART DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DE GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS I INSTAL.LACIONS DESTINATS A L’ACTIVITAT DE
BAR, DEL LOCAL POLIVALENT MUNICIPAL SITUAT A LA PLAÇA DEL
CASTELL, 3 DE PERATALLADA, D’INCREMENT DELS PREUS MÀXIMS DE
VENDA AL PÚBLIC DE BEGUDES I MENJARS.- Vist l’escrit presentat pel senyor Joan
Bagué Subiranas, concessionari del servei de gestió i explotació dels espais i instal.lacions
destinats a l’activitat de bar, del local polivalent municipal situat a la Plaça del Castell, 3 de
Peratallada, en el qual manifesta que degut a l’increment de l’IVA en 3 punts i a l’increment dels
costos de molts proveïdors, es veu en la necessitat de modificar la carta de preus, la qual adjunta.

Atès que l’article 7 del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars
reguladores del contracte de la concessió, estableix el següent:
Deu dies hàbils abans de l’inici de l’activitat, l’adjudicatari presentarà un llistat de preus
màxims de venda al públic de begudes i menjars per a la seva autorització per l’Ajuntament i no
podrà percebre imports superiors als autoritzats, fet que esdevindria causa de resolució del
contracte. En cas de successives pròrrogues del contracte i amb un mes d’antelació a l’inici de
cada següent anualitat, l’adjudicatari presentarà un nou llistat de preus actualitzats per a la
seva autorització, altrament s’entén que manté els mateixos preus.
Atès que per acord d’aquesta Junta adoptat en sessió de data 27 de març de 2013, es va aprovar la
pròrroga del contracte pel termini d’un any.
Atès que, tot i que l’IVA ja s’havia incrementat en 3 punts amb anterioritat a la sol.licitud de
pròrroga del contracte, el concessionari no va presentar amb un mes d’antelació a l’inici de la
següent anualitat, un nou llistat de preus actualitzats per a la seva autorització, tal com determina
el contracte.
De conformitat amb el que s’ha exposat, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Denegar l’autorització sol.licitada pel senyor Joan Bagué Subiranas, concessionari del
servei de gestió i explotació dels espais i instal.lacions destinats a l’activitat de bar, del local
polivalent municipal situat a la Plaça del Castell, 3 de Peratallada, per incrementar els preus
màxims de venda al públic de begudes i menjars que consten al contracte de concessió del servei
de data 26 de març de 2012.
Segon.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
4.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES PER PART DE LA SRA. MARINA GISPERT
MARTINELL.- Vist el Decret de l’Alcaldia de data 10 d’octubre de 2013 de delegació a favor
d’aquesta Junta de Govern, per motius de parentesc amb la interessada, de la resolució de
l’expedient d’obres número 62/2013, la Junta de Govern Local acorda per tres vots a favor i una
abstenció de l’alcalde:
Aprovar la llicència d’obres que tot seguit es relaciona, salvant el dret de propietat, sens perjudici
del de tercer i amb les condicions de caràcter general que figuren en l’imprès de notificació i les
particulars que en cada cas s’especifiquen, i aprovar la corresponent liquidació de la Taxa per a la
realització d’activitats jurídic administratives de competència local.
A] A LA SRA. MARINA GISPERT MARTINELL, perquè pugui realitzar les obres consistents
en la formació d’un tram d’escala a l’entrada de la finca ubicada al carrer Canapost, 14 de
Forallac. Es concedeix d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos. (Exp. O62/2013).
LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I
OBRES
Concepte: Llicència d’obres per a la formació d’un tram d’escala a l’entrada de la finca ubicada
al c. Canapost, 14 de Forallac. (Exp. O62/2013).
Subjecte passiu: MARINA GISPERT MARTINELL
Carrer Canapost, 14
17113-CANAPOST
Base imposable:
3.289,20 €
Base liquidable provisional:
3.289,20 €
Tipus de gravàmen:
3,00 %
Quota:
98,68 €
Total:
98,68 €

LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL.
Concepte: Placa de numeració de llicència d’obres (Exp. O62/2013)
Subjecte passiu: MARINA GISPERT MARTINELL
Carrer Canapost, 14
17113-CANAPOST
Quota:
3,50 €
Total:
3,50 €
Total a ingressar:

102,18 €

5.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA TITULADA
“CONSTRUCCIÓ D’UNA DEIXALLERIA”.- Presentada la certificació núm. 1 de l’obra
titulada “Construcció d’una deixalleria”, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 de l’obra titulada “Construcció d’una deixalleria”, emesa
per l’arquitecte tècnic municipal i director de les obres Sr. Josep Alsina Bodro i executades per
l’empresa Construccions Lagraña Bravo, SL, per un import de 50.051,36 € (cinquanta mil
cinquanta-un euros amb trenta-sis cèntims).
Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.43.62202 del pressupost municipal
vigent.

6.- NO RECONEIXAMENT DE FACTURES EMESES PER ENDESA ENERGIA SAU.Atès que Endesa energia SAU ha tramés diverses factures a aquest ajuntament, segons es detalla
a continuació:
Data registre d’entrades

Codi d’agrupació de factures

02-08-2013
02-08-2013
21-08-2013
21-08-2013

0913113
0913128
0953752
0953748

Import (IVA inclòs)

4.964,98 €
3.963,09 €
1.463,80 €
6.004,22 €

Atès que en data 20 de setembre del nostre registre d’entrades, Endesa energia SAU va presentar
les següents factures:
Codi d’agrupació de factures

Número de factura

0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275

P3A301N0210759
P3A301N0367515
P3A301N0367516
P3A301N0355548
P3A301N0355549
P3A301N0348294
P2A301N0209994
P2A301N0209995
P2A301N0209996
P3A301N0355551
P2A301N0264968
P3A301N0355552

Import (IVA inclòs)

2,90 €
31,10 €
230,51 €
40,67 €
197,38 €
16,71 €
186,19 €
131,64 €
901,07 €
87,81 €
297,81 €
64,49 €

0991260
0991260
0991260
0991260
0991260
0991260
0991260
0991260
0991260

P3A301N0367511
P3A301N0355547
P3A301N0348410
P3A308N0010941
P2A301N0209997
P2A301N0209998
P2A301N0209999
P3A308N0010942
P3A301N0209594

44,00 €
65,39 €
409,69 €
346,69 €
608,21 €
293,04 €
256,94 €
400,84 €
205,53 €

Atès que el ple de la corporació en sessió de data 22 de juliol de 2010, va acordar aprovar
l’adhesió de l’ajuntament a l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local qui en
sessió de data 13 de maig de 2010 va adjudicar la contractació centralitzada a Unión Fenosa
Comercial, SL.
Atès que en data 30 de juliol de 2010, l’ajuntament va formalitzar el contracte de
subministrament d’energia elèctrica amb Unión Fenosa Comercial SL, amb les condicions
econòmiques que derivaven de l’adhesió a l’Acord marc i amb una vigència fins al 31 de
desembre de 2011.
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local en sessió de data 25 d’octubre de 2011,
va acordar prorrogar l’Acord marc amb Union Fenosa Comercial, SL, fins el 31 de desembre de
2012.
Atès que el ple de la corporació en sessió de data 14 de desembre de 2011, va acordar la
renovació del contracte amb Unión Fenosa Comercial SL, fins al 31 de desembre de 2012.
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va aprovar, per motius d’interès públic,
la modificació del termini d’execució de l’Acord marc, ampliant la seva durada fins el 31 de
març de 2013.
Atès que el ple de la corporació, en sessió de data 13 de desembre de 2012, va acordar ampliar la
durada del contracte amb Unión Fenosa Comercial SL, fins al 31 de març de 2013.
Atès que en data 29 de gener de 2013, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va
procedir a l’adjudicació del nou Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, a favor de l’empresa Endesa Energia SAU, pel
període comprés entre l’1 d’abril de 2013 i el 31 de març de 2014.
Atès que el President de l’Associació Catalan de Municipis, mitjançant correu electrònic de data
26 de març de 2013, va comunicar als ajuntaments interessats en l’adhesió al nou conveni marc,
que Unión Fenosa Comercial SL havia mostrat la seva disposició en continuar amb la prestació
del servei d’electricitat fins al 30 de juny de 2013 als ajuntaments que n’estaven rebent el
subministrament.
Atès que aquest ajuntament va reclamar reiteradament a Endesa Energia SAU la tramesa del
document de condicions particulars dels subministraments d’energia elèctrica, documentació que
no va rebre fins el 19 de juliol de 2013, formalitzant-se el contracte d’adhesió al nou Acord
marc per al subministrament d’energia elèctrica amb Endesa Energia SAU el 22 de juliol de
2013.
Atès que les factures descrites anteriorment corresponen a subministraments d’energia elèctrica
anteriors al 22 de juliol de 2013.
En base a tot l’anterior, i vist el que disposa el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'Hisendes locals, s’acorda per unanimitat:
Primer.- No aprovar el reconeixement i posterior pagament de les factures emeses per Endesa
Energia SAU que es detallen a continuació, atès que el període de subministrament d’energia és

anterior a la data de formalització del contracte d’adhesió al nou Acord marc per al
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local:
Data registre d’entrades

Codi d’agrupació de factures

02-08-2013
02-08-2013
21-08-2013
21-08-2013

0913113
0913128
0953752
0953748

Codi d’agrupació de factures

Número de factura

0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991275
0991260
0991260
0991260
0991260
0991260
0991260
0991260
0991260
0991260

P3A301N0210759
P3A301N0367515
P3A301N0367516
P3A301N0355548
P3A301N0355549
P3A301N0348294
P2A301N0209994
P2A301N0209995
P2A301N0209996
P3A301N0355551
P2A301N0264968
P3A301N0355552
P3A301N0367511
P3A301N0355547
P3A301N0348410
P3A308N0010941
P2A301N0209997
P2A301N0209998
P2A301N0209999
P3A308N0010942
P3A301N0209594

Import (IVA inclòs)

4.964,98 €
3.963,09 €
1.463,80 €
6.004,22 €
Import (IVA inclòs)

2,90 €
31,10 €
230,51 €
40,67 €
197,38 €
16,71 €
186,19 €
131,64 €
901,07 €
87,81 €
297,81 €
64,49 €
44,00 €
65,39 €
409,69 €
346,69 €
608,21 €
293,04 €
256,94 €
400,84 €
205,53 €

Segon.- Notificar el present acord a Endesa energia SA Unipersonal.

7.- NO RECONEIXAMENT D’UNA FACTURA EMESA PER UNION FENOSA
COMERCIAL SL.- Atès que en data 28 de juny de 2013 (R.E. núm. 1360), Unión Fenosa
Comercial SL, va presentar la següent factura pel subministrament d’energia elèctrica:
Fra
03121250003240

Data emissió
27/05/2013

CUPS
ES0031406259676001QB0F

Import
18,37 €

Atès que la lectura inicial que Unión Fenosa Comercial SL pren com a referència per al càlcul
del subministrament d’energia elèctrica corresponent a la factura 03121250003240, és de 4.666
Kw’s.
Atès que, segons els càlculs de les darreres factures emeses, la lectura inicial corresponent a la
dita factura hauria de ser de 5.059 Kw’s, segons es detalla a continuació:

Darrera factura real de data 12/11/2012..................................................... 4.666 Kw’s
Estimació de consum segons la factura de data 10/12/2012..................... 191 Kw’s
Estimació de consum segons la factura de data 11/02/2013......................
47 Kw’s
Estimació de consum segons la factura de data 12/02/2013......................
53 Kw’s
Estimació de consum segons la factura de data 07/03/2013....................... 51 Kw’s
Estimació de consum segons la factura de data 10/04/2013....................... 51 Kw’s
TOTAL................................................................... 5.059 Kw’s
Atès que en data 3 de juliol de 2013 (R.E. núm. 1395), Gas natural Fenosa SDG SA, amb CIF A08431090, va comunicar que degut a una operació d’escissió total amb Unión Fenosa Comercial,
SL, a partir de l’1 de juny de 2013 seria l’empresa encarregada d’emetre factures i gestionar els
cobraments.
En base a tot l’anterior, i vist el que disposa el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'Hisendes locals, s’acorda per unanimitat:
Primer.- No aprovar el reconeixement i posterior pagament de la factura número
03121250003240 emesa en data 27/5/2013 per Unión Fenosa Comercial SL, atès que contempla
una lectura inicial de 4.666 Kw’s que no es correspon amb la lectura que es deriva dels darrers
consums estimats de 5.059 Kw’s.
Segon.- Notificar el present acord a Gas natural Fenosa SDG SA.

8.- SUBVENCIONS.Primer.- Vista la sol.licitud de subvenció de data 17 de setembre de 2013 (R/E núm. 2089 de
17.9.2013) presentada per la Sra. Núria Martinell Sabrià, treballadora d’aquest ajuntament amb la
categoria professional d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, per a la realització del 3r.
nivell de francès a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona, s’acorda per unanimitat:
Atorgar a la Sra. Núria Martinell Sabrià una subvenció de dos-cents sis euros amb noranta-cinc
cèntims (206,95 €) per fer front a les despeses que li comporta la realització del 3r. nivell de
francès a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona.
Segon.- Vista la sol.licitud de subvenció de data 7 d’octubre de 2013 (R/E núm. 2288 de
7.10.2013) presentada per l’Associació d’Amics de Fitor, per a l’organització de la Festa de
Santa Coloma de Fitor, any 2013, s’acorda per unanimitat:
Atorgar a l’Associació d’Amics de Fitor una subvenció de mil sis-cents euros (1.600,00 €) per
fer front a part de les despeses d’organització de la festa de Santa Coloma de Fitor que es va
celebrar el dia 20 d’octubre de 2013.

9.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.08/13, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de cent setanta-quatre mil cinquanta-cinc
euros amb quaranta-dos cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 08/13, de despeses aprovades per l’alcaldia del 14 de
setembre a l’11 d’octubre de 2013, per import de cent set mil cinc-cents nou euros amb vint-itres cèntims.
I essent les 20:50 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.

