AJUNTAMENT DE FORALLAC
c/ Unió, 3. 17111 – Vulpellac (Girona)
Tel. 972 64 55 22 - Fax 972 64 55 24
www.forallac.cat - ajuntament@forallac.cat
NIF P-1725000-B

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-NOU DE NOVEMBRE DE DOS MIL
SETZE.

A Forallac, essent les 16:30 hores del dia vint-i-nou de novembre de dos mil setze, 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 Santiago Muní
Maureta, Jaume Mont Poch i Núria Lagraña Font, assistits per la secretària de la
corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de celebrar sessió extraordinària de primera
convocatòria.
Hi assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas.
1.-ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS I CONTROL, MANTENIMENT I
NETEJA DE LA DEIXALLERIA AL MUNICIPI DE FORALLAC (Exp. 1.4.2.412/2016).- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 27 d’octubre de 2016,
d’acord amb la proposta de la Mesa de contractació de data 19 d’octubre de 2016, va
acordar:
Primer.- Declarar com a oferta més avantatjosa per a l’adjudicació del contracte, la
presentada per l’empresa SERVITRANSFER, SL, amb NIF BXXXX740, al haver
resultat ser la proposició que ha obtingut la major puntuació.
Segon.- Requerir a l’empresa SERVITRANSFER, SL, perquè en el termini màxim de 10
dies hàbils comptats a partir del següent d’haver rebut el requeriment, presenti la
documentació següent:
- Certificat positiu de l’agència Estatal d'Administració Tributària acreditant que
l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes
de naturalesa tributària amb l'Estat o l’autorització a l’òrgan de contractació per
obtenir de forma directa l’acreditació d’això.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social o
l’autorització a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació
d’això.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per un import de
33.948,70 €, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
- Documentació (pòlissa i rebut de pagament) de l'assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi els riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà de
complir els requisits especificats a la clàusula 2.13 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Tercer.- Advertir a SERVITRANSFER, SL, que de no complimentar-se adequadament el
requeriment en el termini indicat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta.
Atès que dins el termini atorgat, en data 18 de novembre de 2016 (R.E. núm.2786)
Servitransfer, SL va presentar la documentació requerida.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de novembre de 2016 va
acordar:
Primer.- Requerir a l’empresa Servitransfer, SL, mitjançant l’adreça de correu
electrònic designada a l’efecte, al haver-se observat errors o omissions en la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil presentada en data 18 de novembre de 2016
(R.E. núm. 2786), per tal que abans de les 20:00 hores del dia 28 de novembre de 2016,
aporti document emès per la companyia asseguradora Seguros Groupama, Seguros y
Reaseguros, S.A.U, que acrediti que el contracte d’assegurança de responsabilitat civil
BGDM010612 subscrit amb Servitransfer, SL, dóna cobertura, de conformitat amb el
que preveu l’apartat 2.13 del Plec de condicions administratives, a les prestacions
següents:
- Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer com a responsable dels
danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja
sigui la responsabilitat civil directa o subsidiària per responsabilitats civils
professional post treball.
- La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat
civil.
- La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l'assegurador renuncia als
possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra l'Ajuntament de
Forallac per raó d'un sinistre en el qual hagués hagut d'indemnitzar.
Segon.- En cas que l’esmentat contracte d’assegurança no cobreixi les prestacions
descrites a l’apartat primer del present acord, Servistransfer, SL, haurà d’aportar el
corresponent suplement al contracte i presentar-lo a l’ajuntament en el mateix termini.
Tercer.- Informar a Servitransfer, SL, que si no presenta la documentació requerida en
el termini indicat s’entendrà que ha retirat materialment l’oferta presentada.
Atès que dins del termini atorgat, en data 25 de novembre de 2016 (R.E. núm.2834)
Servitransfer, SL ha presentat el document requerit.
Atès que s’ha incorporat d’ofici el certificat acreditatiu que l’empresa es troba al corrent
de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Forallac.
De conformitat amb el que disposa l’article 151 i 154 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, d’acord amb la proposta de la Mesa de contractació de data 19
d’octubre de 2016, el contracte dels Serveis de recollida i transport de residus
municipals i control, manteniment i neteja de la deixalleria al municipi de Forallac
(Exp. núm. 1.4.2.4-12/2016), mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa (diversos criteris d’adjudicació), a l’empresa Servitransfer, SL, amb NIF
núm. XXXX740, representada pel senyor JMC i domicili social al carrer Saragossa, 36,
1º, 1a 17003-Girona, pel preu ofertat de sis cents setanta-vuit mil nou-cents setantaquatre euros amb vuit cèntims (678.974,08 €), IVA exclòs, pel termini de quatre anys,
amb subjecció a les millores ofertades en la seva proposició i la resta d’aspectes que es
detallen a la plica presentada per l’adjudicatari.
Segon.- Fer avinent que el contracte es regirà, al marge de la normativa que li és
d’aplicació, pel Plec de clàusules administratives particulars, pel Plec de prescripcions
tècniques particulars, i per l’oferta presentada per Servitransfer, SL, la qual queda
subordinada als citats Plecs en cas de qualsevol discrepància, i quins documents
formaran part de la documentació contractual.
Tercer.- Disposar la despesa autoritzada per import de 629.809,62 € a favor de
l’empresa Servitransfer, SL, en concepte de pressupost d’adjudicació del servei de

recollida i transport de residus municipals, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1621.22700, segons el detall següent:
Anualitat

2017
2018
2019
2020

Concepte

Recollida i transport
residus municipals
Recollida i transport
residus municipals
Recollida i transport
residus municipals
Recollida i transport
residus municipals
TOTAL

Import

de
de
de
de

157.452,405
157.452,405
157.452,405
157.452,405
629.809,620

Quart.- Disposar la despesa autoritzada per import de 117.061,86 € a favor de l’empresa
Servitransfer, SL, en concepte de pressupost d’adjudicació del servei de control i
manteniment i neteja de la deixalleria al municipi de Forallac, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1622.22709, segons el detall següent:
Anualitat
2017
2018
2019
2020

Concepte
Control i manteniment
neteja de la deixalleria
Control i manteniment
neteja de la deixalleria
Control i manteniment
neteja de la deixalleria
Control i manteniment
neteja de la deixalleria
TOTAL

Import
i
i
i
i

29.265,465
29.265,465
29.265,465
29.265,465
117.061,860

Cinquè.- Procedir a la devolució de les garanties provisionals dipositades per
Servitransfer, SL i A.J. Ruz, SL.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a les dues empreses licitadores amb el contingut previst a
l’apartat 4 de l’article 151 del TRLCSP i peu de recurs.
Setè.- Notificar a l’adjudicatari per tal que, el 16è dia hàbil posterior, a comptar de
l’endemà de la data del Registre General de sortida que consti a la notificació d’aquest
acord, comparegui a les oficines municipals de l’Ajuntament de Forallac, C. Unió, 3, a
les 10:00 hores, per formalitzar el contracte en document administratiu, llevat que
s’hagués interposat un recurs especial en matèria de contractació que comportés la
suspensió de la formalització del contracte.
Vuitè.- Publicar l’adjudicació del contracte en el DOUE i la seva formalització en el
BOE i ambdues en el perfil del contractant de l’ajuntament en la web municipal
www.forallac.cat. En aquesta web els licitadors podran obtenir la informació necessària
relativa a la justificació de la classificació aprovada.
Novè.- Nomenar com a responsable del contracte el tècnic senyor CTB.
Desè.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Onzè.- Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el
que s’hagi formalitzat el contracte, d’acord amb el que estableix l’article 29 del
TRLCSP, acompanyada d’un extracte de l’expedient, dins el termini de 3 mesos
següents a la formalització del contracte.
Dotzè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.

2.-CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DE
MICROSTATION (Exp. 1.4.2.3-6/2016).-Ates que la Junta de Govern Local en sessió
de data 20 de setembre de 2016 va contractar la prestació del servei d’administració
electrònica anomenat Gestiona que permet la gestió electrònica dels processos
administratius mitjançant un programa SAAS amb gestió integral documental 100%
digital, amb tots els mòduls necessaris per gestionar la documentació de l’ajuntament.
Atès que pel bon funcionament del programa és imprescindible disposar d’una llicència
de Microstation.
Vista l’oferta presentada per Bentley Systms International Limited, per al
subministrament d’una llicència de Microstation per un import total de 5.951,99 € (IVA
inclòs).
Vista la certificació emesa en data 24 de novembre de 2016 per la secretària
interventora, conforme existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
16.920.64102 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 del subministrament d’una
llicència de Microstation.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a Bentley Systms International Limited, amb CIFIE XXXX353D i domicili social a Second Floor, blok2, Park Place, Upper Hatch
Street, DUBLIN D02 NP94, pel preu tancat de cinc mil nou-cents cinquanta-un euros
amb noranta-nou cèntims (5.951,99 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 16.920.64102 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- El subministrament haurà d’efectuar-se abans del dia 30 de desembre de 2016.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
3.-CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA
D’AUTOCAD LT (Exp. 1.4.2.3-7/2016).- Ates que la Junta de Govern Local en sessió
de data 20 de setembre de 2016 va contractar la prestació del servei d’administració
electrònica anomenat Gestiona que permet la gestió electrònica dels processos
administratius mitjançant un programa SAAS amb gestió integral documental 100%
digital, amb tots els mòduls necessaris per gestionar la documentació de l’ajuntament.
Atès que pel bon funcionament del programa és imprescindible disposar d’una llicència
d’Autocad LT.
Vista l’oferta presentada per Sistemes Cad Girona, S.L.U, per al subministrament d’una
llicència d’Autocad LT per un import total de 3.528,36 € (IVA inclòs).
Vista la certificació emesa en data 24 de novembre de 2016 per la secretària
interventora, conforme existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
16.920.64102 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 del subministrament d’una
llicència d’Autocad LT.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a Sistemes Cad Girona, S.L.U, amb NIF BXXXX593 i domicili social al carrer Lluís Pericot, 5, 17003-GIRONA, pel preu tancat
de tres mil cinc cents vint-i-vuit euros amb trenta-sis cèntims (3.528,36 €), IVA inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.920.64102 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- El subministrament haurà d’efectuar-se abans del dia 30 de desembre de 2016.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
4.- CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE TRES
ORDINADORS PER A LES OFICINES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT
DE FORALLAC (Exp. 1.4.2.3-8/2016).- Atès que és necessari renovar tres dels
ordinadors de les oficines municipals de l’ajuntament.
Vista l’oferta presentada per InFoAl Serveis, SL, per al subministrament de dos
ordinadors model HP ProDesk 490 G3 i un ordinador model HP Z440 Tower
Workstation, per un import total de 3.985,74 € (IVA inclòs).
Vista la certificació emesa en data 24 de novembre de 2016 per la secretària
interventora, conforme existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
16.920.64102 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 del subministrament de dos
ordinadors model HP ProDesk 490 G3 i un ordinador model HP Z440 Tower
Workstation, per un import total de 3.985,74 € (IVA inclòs).
Segon.- Adjudicar aquest contracte a InFoAl Serveis, SL, amb NIF B-XXXX439 i
domicili social a la Ctra. De Girona núm. 179, 17220-SANT FELIU DE GUIXOLS,
pel preu tancat de tres mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims
(3.985,74 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.920.62601 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- El subministrament haurà d’efectuar-se abans del dia 30 de desembre de 2016.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
5.-LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM PRESENTADA PER SOREA, SA,
CORRESPONENT AL 3R. TRIMESTRE DE 2016 (Exp. 2.4.4.3-3/2016 ).- Vista la
liquidació del Servei municipal de subministrament d’aigua potable i clavegueram
presentada per SOREA, SA (RE núm. 2543 de 25/10/2016), corresponent al 3r trimestre
de 2016, amb un saldo a favor de l’ajuntament de 11.798,27 €.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació del servei municipal de subministrament d’aigua potable
i clavegueram corresponent al 3r trimestre de 2016 presentada per SOREA, SA, amb un
saldo a favor de l’ajuntament de 11.798,27 €, d’acord amb el següent:
Reconeixement de drets a favor de l’ajuntament ..................
18.263,59 €
Reconeixement d’obligacions a favor de SOREA, SA .........
6.465,32 €
SALDO a favor de l’ajuntament.............................................
11.798,27 €
Segon.- L’import del saldo a favor de l’ajuntament hauran de ser ingressat en el lloc,
forma i termini que figuri en l’imprès de notificació.

Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, SA.
6.-ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL DE FORALLAC (Exp. 1.4.4-23/2016).- Vista la sol.licitud
de subvenció de data 28 de novembre de 2016 (R/E. núm. 2845) presentada pel senyor
DPC, actuant en nom i representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Forallac, per fer front al cost d’adquisició de vuit armilles per als voluntaris, per un
import total de 247,99 €, IVA inclòs.
Vista la certificació emesa en data 28 de novembre de 2016 per la secretària
interventora, conforme existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
16.130.48009 del pressupost municipal vigent.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar, a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Forallac, una
subvenció de dos-cents quaranta-set euros amb noranta-nou cèntims (247,99 €) per fer
front al cost d’adquisició de vuit armilles per als voluntaris de protecció civil de
Forallac.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 16.130.48009 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia presentació a l’ajuntament en el
termini que finalitza el 30 de desembre de 2016, de la factura original emesa pel
proveïdor per un import igual o superior al de la subvenció atorgada i la documentació
acreditativa del pagament. En cas que l’import sigui inferior, la subvenció és reduirà en
la mateixa proporció.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
7.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 12/16, de factures de despeses per treballs i materials
realitzats i subministrats per compte de l’ajuntament, per import de quaranta-un mil doscents deu euros amb tretze cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 12/16, de despeses aprovades per l’alcaldia del 16
al 24 de novembre de 2016, per import de tres-cents euros amb vint-i-set cèntims.
I essent les 17:20 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.

