ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA VINT-I-CINC DE JULIOL DE DOS MIL DISSET.

A Forallac, essent les 17:20 hores del dia vint-i-cinc de juliol de dos mil disset, 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 Núria Lagraña Font i Jaume Mont Poch, 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 assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE JULIOL
DE 2017.- S’aprova per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES.-Vistes les sol·licituds de llicències d’obres formulades i de
conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 28 de setembre de 2015, de delegació
a la Junta de Govern Local d’atorgament de les llicències urbanístiques per a les actuacions
relacionades a l’article 187 del D. Leg. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les llicències d’obres que seguidament es relacionen 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 especials que en cada cas s’especifiquen. Les llicències aprovades
són les següents:
A] (EXP. 54/2017)
Llicència d’obres per a la pavimentació de 250 m² d’un tram del camí de pas dins la finca del
Mas Puig-sec, situada a la parcel.la 36 del polígon 4.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
A les dimanants de l’acord emès per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
de data 7 de juliol de l017:
 En cas que les obres afectin el subsòl, s’haurà de realitzar un seguiment arqueològic.
Aquest control, d’acord amb la normativa vigent s’haurà de realitzar sota la direcció d’un
arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i amb l’informe favorable
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, acordat en sessió de data 7 de juliol
de 2017. Termini d’inici: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
Segon.- Denegar l’atorgament de llicència per a l’execució de les obres que seguidament es
relacionen:
A] (EXP. O11/2016 i electrònic 171/2017)
Construcció d’un cobert per a l’estabulació d’oví reproductiu a la parcel.la 65 del polígon 6,
d’acord amb l’informe desfavorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, adoptat
en sessió de data 20 d’abril de 2017, del qual s’ajuntarà còpia a la notificació d’aquest acord.

B] (EXP. 333/2017)
Instal.lació d’una línia elèctrica per nou subministrament a la parcel.la 36 del polígon 11, en base
al contingut de l’informe emès per l’enginyer municipal en data 5 de juliol de 2017, en el qual es
posa de manifest que:
La instal.lació de subministrament elèctric sol.licitada ha d’anar vinculada amb un ús admès
en sòl no urbanitzable per l’article 47 i concordants de la Llei d’urbanisme i aquesta no
justifica la necessitat del nou subministrament elèctric ni de la potència a contractar.
C] (EXP. 376/2017)
Rehabilitació i ampliació de les diferents sales que conforme el Castell de Peratallada, situat a la
Plaça de les Castell, 1 de Peratallada, per destinar-les a ús residencial públic hoteler, en base al
contingut de l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 18 de juliol de 2017, en el qual es
posa de manifest que:
La proposta no compleix amb els articles 97 a 99 de la normativa urbanística del Tex refós del
Pla General d’Ordenació de Forallac i l’article 43 del Pla Especial Urbanístic del Conjunt
Històric de Peratallada, atès que les ampliacions proposades no són admissibles en Zona de
verd privat.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.
3.- LLICÈNCA D’OBRES (EXP. 108/2017).- Vista la sol·licitud de llicència d’obres de data
11 d’abril de 2017 (R/E núm. 952), promoguda pel senyor Josep Sabeña Esteba per a la reforma
parcial de la coberta i la reforma interior del “Mas Eusebio”, situat al camí de Fonteta a Fitor, 2.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal.
De conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 28 de setembre de 2015, de
delegació a la Junta de Govern Local d’atorgament de les llicències urbanístiques per a les
actuacions relacionades a l’article 187 del D. Leg. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres que tot seguit s’esmenta, 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 especials que s’especifiquen:
(EXP. 108/2017)
Llicència d’obres per a la reforma interior del “Mas Eusebio”, situat al camí de Fonteta a Fitor, 2.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar declaració responsable del contractista executor de les obres conforme es troba
al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social d’acord amb la seva
activitat.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 239,71€ per respondre de
les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a
l’ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de

residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest
concepte.
Termini d’inici: 3 mesos. Termini d’acabament: 1 any.
Segon.- Denegar l’atorgament de llicència d’obres per a la reforma parcial de la coberta del “Mas
Eusebio”, situat al camí de Fonteta a Fitor, 2, atès que la proposta incompleix allò que disposa
l’article 123.2 de la normativa urbanística del Tex refós del Pla General d’Ordenació de Forallac,
ja que l’alçada de l’ampliació supera el gàlib definit per la prolongació dels pendents de les
edificacions existents.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE FORALLAC PER AL
SOSTENIMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALO DE LA
BISBAL D’EMPORDÀ (Exp. 429/2017).- Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà i l’Ajuntament de Forallac per al sosteniment de l’Escola municipal de
música Conrad Saló de la Bisbal d’Empordà, amb una durada del curs acadèmic 2017-2018.
Atès que l’Ajuntament de Forallac pretén donar suport als alumnes del municipi que participen
com alumnes en l’Escola municipal de música Conrad Saló.
Atès que d’acord amb la clàusula tercera del Conveni, l’Ajuntament de Forallac farà les
aportacions corresponents a la diferència entre la quota general i la quota bonificada resultant del
càlcul de l’import /curs total de les matèries sol·licitades per cada alumne empadronat al seu
municipi una vegada tancat el període de preinscripció de cada curs el mes de juny.
Atès que el termini per realitzar el pagament per part de l’Ajuntament de Forallac a l’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà serà el mes de juny de 2018, abonant-se el 100% de l’import total del
conveni.
Vist l’informe emès per la secretària interventora.
Vist l’acord adoptat pel ple de la corporació de data 16 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local pel que respecta a l’aprovació dels convenis
interadministratius als que fa referència els articles 303 i següents del ROAS, a excepció dels
convenis interadministratius marc i els convenis pels quals es transfereixen o es deleguen
competències municipals en favor d’altres administracions públiques.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i
l’Ajuntament de Forallac per al sosteniment de l’escola municipal de música Conrad Saló de la
Bisbal d’Empordà, amb una durada del curs acadèmic 2017-2018, prorrogable expressament amb
l’acord d’ambdues parts adoptat dins el període gener-febrer de l’any següent a la signatura del
conveni vigent.
Segon.- Aquest conveni queda subjecte a l’existència de crèdit suficient i adequat en el
pressupost de 2018.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i dels documents necessaris per portar a
terme aquest acord.
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Cinquè.- Una vegada formalitzat el conveni, donar trasllat del present acord i del conveni al
Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa la DA Novena de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 309.1 del Decret

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
5.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC DE LA ZONA ARQUEOLÒGICA DELS CLOTS DE SANT JULIÀ (Exp.
356/2017). Atès que es necessari contractar la redacció del Pla Especial urbanístic de la zona dels
Clots de Sant Julià.
Vistes les propostes d’honoraris presentades per Aspecte enginyeria, S.L, per import de
21.175,00 €; Serpa enginyeria i consultoria ambiental, SL, per import de 21.175,00 € i per Josep
Ma. Fortià Rius, per import de 46.816,82 €, (IVA inclòs).
Vist l’informe tècnic emès en data 21 de juliol de 2017 per l’arquitecte municipal, el qual posa
de manifest que l’oferta més avantatjosa per a la redacció del Pla és la presentada per Serpa
enginyeria i consultoria ambiental, SL, per un import de 21.175,00 € (IVA inclòs).
Vist el plec de clàusules tècniques que han de regir la contractació, redactades pel l’arquitecte
municipal.
Vista la certificació emesa per la secretària interventora, conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 17.920.22706 del pressupost municipal vigent.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, 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 TRLCSP, que
regulen els contractes menors.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de redacció del Pla
especial urbanístic de la zona arqueològica dels Clots de Sant Julià
Segon.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- Adjudicar el contracte a Serpa enginyeria i consultoria ambiental, SL, amb NIF
XXXX4418 i domicili social a l’avinguda Sant Francesc 21, 5A 17001-Girona, amb subjecció a
les determinacions del Plec de prescripcions tècniques aprovat, pel preu tancat de disset mil noucents euros (17.500,00 €), IVA a part, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.920.22706 del
pressupost municipal vigent.
Quart.- Designar a l’arquitecte municipal senyor Josep A. Hidalgo García, com a responsable del
contracte, qui en supervisarà l’execució i comprovarà que la seva realització s’ajusta al que
estableix el contracte, i adoptarà les decisions i donarà a Serpa enginyeria i consultoria
ambiental, SL les ordres i instruccions necessàries a fi d’assegurar la realització correcta de la
prestació pactada.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
6.- CONTRACTE MENOR DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT I
SUPORT DE LES APLICACIONS GIS DE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC (Exp.
425/2017).- Vista l’oferta presentada per Consultoria Técnica Nexus Geogràfics, SL, (R.E. núm.
1869 de 19/7/2017), pel manteniment i suport de les aplicacions GIS de l’Ajuntament de
Forallac, per un import de 1.630,48 € (IVA inclòs) i per al període comprès entre l’1 de juliol i
el 31 de desembre de 2017.
Vista la certificació emesa per la secretària interventora, conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 17.920.20600 del pressupost municipal vigent.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, 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 TRLCSP, que
regulen els contractes menors.
S’acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la prestació dels serveis de
manteniment i suport de les aplicacions GIS de l’Ajuntament de Forallac.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a la mercantil Consultoria Técnica Nexus Geogràfics, SL,
amb NIF XXXX5429 i domicili social al carrer Joaquim Botet i Sisó, 6, 17003-Girona, amb
subjecció a les determinacions que figuren a l’oferta presentada, pel preu de 1.347,50 € IVA
exclòs, (tipus aplicable del 21%) i per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre
de 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.920.20600 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Consultoria Técnica Nexus Geografics SL i tot el seu personal que intervingui en la
prestació del servei quedaran obligats pel deure de confidencialitat i secret, segons la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pel Decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers
automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Aquesta obligació seguirà vigent una
vegada que el contracte hagi finalitzat o hagi estat resolt.
Sense perjudici de les obligacions derivades del contracte, Consultoria Técnica Nexus Geografics
SL quedarà obligada a tractar de forma confidencial i reservada la informació rebuda, sense que
pugui utilitzar-la per altres finalitats que les estrictament derivades de l’execució del contracte.
La infracció d’aquests deures Consultoria Técnica Nexus Geografics SL generarà, a més de
responsabilitat contractual, la responsabilitat civil, penal o administrativa que correspongui, de
conformitat amb la legislació vigent. En tot cas Consultoria Técnica Nexus Geografics SL serà
responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquesta obligació,
incloent els danys morals, així com els danys causats a la imatge municipal.
Quart.- Designar al tècnic municipal senyor Jesús Manuel Torres Duran, com a responsable del
contracte, qui en supervisarà l’execució i comprovarà que la seva realització s’ajusta al que
estableix el contracte, i adoptarà les decisions i donarà a Consultoria Técnica Nexus Geografics
SL les ordres i instruccions necessàries a fi d’assegurar la realització correcta de la prestació
pactada.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
7.- CONTRACTE MENOR PELS SERVEIS DE DISSENY I PROGRAMACIÓ DE LA
PÀGINA WEB WWW.VISITPERATALLADA.CAT (Exp.433/2017).- Vista l’oferta
presentada per Eventis, SL (R.E. núm. 1871 de 19/7/2017), pel disseny, programació i
manteniment de la pàgina web www.visitperatallada.cat.
Vista la certificació emesa per la secretària interventora, conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 17.920.20600 del pressupost municipal vigent.
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, que regulen els contractes menors,
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, 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 menor de la prestació del servei de disseny,
programació i manteniment de la pàgina web www.visitperatallada.cat.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- Adjudicar aquest contracte a la mercantil Eventis, SL, amb NIF XXXX9824 i domicili
social a l’edifici Giroemprèn- Parc UdG-Pic de Peguera, 11, 17003-Girona, amb subjecció a les
determinacions del Plec de clàusules tècniques aprovat, pel preu de 999,00 €, IVA exclòs,
corresponent al disseny i programació, i 297,00 €, IVA exclòs, al manteniment, pel període
comprès entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
17.920.20600 del pressupost municipal vigent.

Quart.- Designar al tècnic municipal senyor Jesús Manuel Torres Duran, com a responsable del
contracte, qui en supervisarà l’execució i comprovarà que la seva realització s’ajusta al que
estableix el contracte, i adoptarà les decisions i donarà a Eventis, SL les ordres i instruccions
necessàries a fi d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
8.- LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE I CLAVEGUERAM PRESENTADA PER SOREA, SA, CORRESPONENT AL
2on. TRIMESTRE DE 2017 (Exp. 154/2017).- Vista la liquidació del Servei municipal de
subministrament d’aigua potable i clavegueram presentada per SOREA, SA (RE núm.1841 de
17.7.2017), corresponent al 2on trimestre de 2017, amb un saldo a favor de l’ajuntament de
7.357,55 €.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i
clavegueram corresponent al 2on trimestre de 2017 presentada per SOREA, SA, amb un saldo a
favor de l’ajuntament de 7.357,55 €, d’acord amb el següent:
Reconeixement de drets a favor de l’ajuntament ..................
12.878,79 €
Reconeixement d’obligacions a favor de SOREA, SA .........
5.521,24 €
SALDO a favor de l’ajuntament.............................................
7.357,55 €
Segon.- 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.
Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, SA.
9.- SOL.LICITUD A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA D’UNA SUBVENCIÓ PEL
FINANÇAMENT PARCIAL DEL COST DE LA INSTAL.LACIÓ DE DOS FILTRES DE
CARBÓ ACTIU PER RESOLDRE ELS PROBLEMES DE POTABILITAT DE L’AIGUA
DEL MUNICIPI DE FORALLAC (Exp. 426/2017).- Vista la resolució TES/1470/2017, de 21
de juny, mitjançant la qual es fa pública la convocatòria de subvencions destinades a cofinançar
les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada
al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions
d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o
mancança d’aigua, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.7400 de 28
de juny de 2017.
Atès que el període de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de juliol de 2017.
Atès que per tal de disminuir l’augment dels paràmetres d’herbicides detectats el juliol de 2016 i
poder garantir un subministrament d’aigua apte pel consum humà, SOREA, empresa
concessionària del Servei municipal d’aigua, per ordre de l’Alcalde i amb caràcter urgent, va
procedir a realitzar les actuacions que es descriuen a l’informe emès per l’empresa el mes de
setembre de 2016 (R.E. 2455 de 17/10/2016), respecte els episodis de contaminació de l’aigua
que van afectar a aquest municipi i al de la Bisbal d’Empordà.
Atès que una de les actuacions realitzades ha estat el lloguer de dos filtres de carbó actiu
instal·lats per a l’eliminació de productes fitosanitaris a l’aigua de Forallac, el cost dels quals ha
estat, de l’1 de gener al 30 de juny, de 2017, de 4.708,11 € IVA inclòs, segons la factura núm.
DR40045817F00004 presentada per SOREA.
S’acorda per unanimitat:
Acollir-se a la convocatòria i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció de
2.354,05 €, pel finançament del 50 per cent del cost del lloguer dels filtres de carbó actiu
instal·lats per a l’eliminació de productes fitosanitaris a l’aigua de Forallac, de l’1 de gener al 30
de juny, de 2017.

10.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- S’acorda per unanimitat ratificar la
següent resolució de l’alcaldia:
Resolució de l’alcaldia de data 13 de juny de 2017 (Exp. 19/2017)
«Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 23 de maig de 2017, va acordar, de
conformitat amb la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de contractació, declarar
com a oferta més avantatjosa per a l’adjudicació del contracte de concessió del servei de
vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu 2017, la presentada per
GIROPARK, SAU.
Atès que en compliment del que disposa la clàusula 19 del plec de clàusules administratives i
tècniques particulars, mitjançant escrit registrat de sortida amb el núm. 484 de 24 de maig de
2017, es va requerir a GIROPARK, SAU, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats
a partir del següent d’haver rebut el requeriment presentés la documentació acreditativa de la
personalitat, capacitat i representació de l’empresari; el DNI de la persona que va signar la
proposta econòmica; la documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i
tècnica; la documentació justificativa d’estar al corrent de pagament de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social; i el justificant d’haver constituït la garantia definitiva,
amb l’advertiment que de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini
indicat, s’entendria que havia retirat la seva oferta.
Atès que en data 6 de juny de 2017 (R/E núm. 1410) GIROPARK, SAU, va presentar la
documentació requerida.
De conformitat amb 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.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu, per procediment obert i tramitació ordinària, per
a la concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu
2017, a l’empresa, GIROPARK, SAU, amb NIF A-XXXX3539, representada pel senyor Alfonso
Moreno Rodríguez i domicili social a la Rambla Xavier Cugat, 43 baixos 17007-Girona, amb
un cànon d’explotació del servei del 36% 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’adjudicatari, a la resta de licitadors i publicar-la al
perfil del contractant.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari per tal que, d’acord amb el que disposa la clàusula 21 del
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, abans de formalitzar el contracte faci
efectiu l’import de l’anunci de licitació publicat al Butlletí oficial de la província de Girona
núm. 65 de data 3 d’abril de 2017, per import de 39,90 € i presenti l’original de la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil a què fa referència la clàusula 7 del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, juntament amb els rebuts de pagament de les
corresponents primes.
Quart.- 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 16 de juny de 2017 a les 16:30 hores concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
Cinquè.- Recordar a l’adjudicatari que una vegada formalitzat el contracte i abans de l’inici de
la prestació del servei, haurà de presentar la documentació següent:
- proposta d’uniformitat i d’identificació del personal que prestarà el servei.
- relació dels treballadors que realitzaran el servei i acreditació de la seva afiliació i situació
d’alta a la Seguretat Social.

Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució a la Junta de Govern Local als efectes
de la seva ratificació.»
11.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 8/17, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de noranta-un mil sis-cents trenta-quatre
euros amb trenta dos cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 8/17, de despeses aprovades per l’alcaldia des del 16 de
juny al 20 de juliol de 2017, per import de vuitanta-nou mil tres-cents vuitanta-tres euros amb
setanta-set cèntims.
I essent les 18:05 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.

