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

A Forallac, essent les 20:30 hores del dia vint de novembre 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 Rosa Figueras Pibernat, assistits per
la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de celebrar sessió ordinària de
primera convocatòria. Excusa la seva absència el regidor Santiago Muní Maureta.
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 16 D’OCTUBRE
DE 2013.- S’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚM. 1 I NÚM. 2 (EXTRAORDINÀRIA)
DE L’OBRA TITULADA “MILLORA DE LA SECTORITZACIÓ DE LES NAUS DEL
VIVER D’EMPRESES DE FORALLAC”.- Presentades les certificacions núm. 1 i núm. 2
(extraordinària) de l’obra titulada “Millora de la sectorització de les naus del viver d’empreses de
Forallac”, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les certificacions núm.1 i núm. 2 (extraordinària) de l’obra titulada “Millora de
la sectorització de les naus del viver d’empreses de Forallac”, emesa per l’arquitecte tècnic
municipal i director de les obres Sr. Josep Alsina Bodro i executades per l’empresa Tabiplac
Aïllaments, SL, per uns imports de 35.648,71 € (trenta-cinc mil sis-cents quaranta-vuit euros
amb setanta-un cèntims) i 454,77 € (quatre-cents cinquanta-quatre euros amb setanta-set
cèntims), respectivament.
Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.43.62207 del pressupost municipal
vigent.
3.- APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚM. 1 I NÚM. 2 (EXTRAORDINÀRIA)
DE L’OBRA TITULADA “PAVIMENTACIÓ PARCIAL DE L’APARCAMENT DEL
CAMÍ DE SANT FELIU DE BOADA A PERATALLADA”.- Presentades les certificacions
núm. 1 i núm. 2 (extraordinària) de l’obra titulada “Pavimentació parcial de l’aparcament del
camí de Sant Feliu de Boada a Peratallada”, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les certificacions núm.1 i núm. 2 (extraordinària) de l’obra titulada
“Pavimentació parcial de l’aparcament del camí de Sant Feliu de Boada a Peratallada”, emesa per
l’arquitecte tècnic municipal i director de les obres Sr. Josep Alsina Bodro i executades per
l’empresa Aglomerats Girona, SA, per uns imports de 53.087,73 € (cinquanta-tres mil vuitantaset euros amb setanta-tres cèntims) i 1.292,16 € (mil dos-cents noranta-dos euros amb setze
cèntims), respectivament.
Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.43.62206 del pressupost municipal
vigent.
4.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA TITULADA
“CONSTRUCCIÓ D’UNA DEIXALLERIA”.- Presentada la certificació núm. 2 de l’obra
titulada “Construcció d’una deixalleria”, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra titulada “Construcció d’una deixalleria”, emesa
per l’arquitecte tècnic municipal i director de les obres Sr. Josep Alsina Bodro i executada per
l’empresa Construccions Lagraña Bravo, SL, per un import de 31.946,08 € (trenta-un mil noucents quaranta-sis euros amb vuit cèntims).

Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.43.62202 del pressupost municipal
vigent.
5.- NO RECONEIXAMENT DE FACTURES EMESES PER ENDESA ENERGIA SAU.Atès que, en data 18 de novembre del nostre registre d’entrades, Endesa energia SAU va
presentar les següents factures:
Codi d’agrupació de factures

Número de factura

1074436
1074436
1074436
1074436

P0Z317N0009383
P3A301N0829213
P3A301N0829214
P3A301N0828980

Import (IVA inclòs)

14,54 €
20,67 €
92,54 €
18,86 €

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:
Codi d’agrupació de factures

Número de factura

1074436
1074436
1074436
1074436

P0Z317N0009383
P3A301N0829213
P3A301N0829214
P3A301N0828980

Import (IVA inclòs)

14,54 €
20,67 €
92,54 €
18,86 €

Segon.- Notificar el present acord a Endesa energia SA Unipersonal.
6.- CONEIXEMENT RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- Es posa en coneixement de la Junta
que l’alcaldia en data 29 d’octubre, va adoptar la següent resolució:
Primer.- Resoldre, per incompliment del termini de lliurament, el contracte d’adjudicació a
Comercial Elèctrica Fornells, SAU, amb NIF A17091950 i domicili social al C/ Mas Pla, 1,
17458-Fornells de la Selva, del subministrament de 4 reguladors de flux lluminós en capçalera
per a l’enllumenat públic de Forallac.
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a Comercial Elèctrica Fornells, SAU.
Tercer.- Donar compte del contingut de la present resolució a la Junta de Govern Local.
7.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.09/13, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de dos-cents sis mil nou-cents deu euros
amb vint-i-quatre cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 09/13, de despeses aprovades per l’alcaldia del 12 d’octubre
al 15 de novembre de 2013, per import de noranta mil set-cents noranta-quatre euros amb tretze
cèntims.
I essent les 20:40 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.

