ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA VINT-I-TRES DE GENER DE DOS MIL TRETZE.

A Forallac, essent les 20:30 hores del dia vint-i-tres de gener 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 Núria Lagraña Font.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE
DESEMBRE DE 2012.- S’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LA MODIFICACIÓ DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS
“SECTOR ESTUDIS” DE FONTETA.- Vist l’informe favorable emès pel coordinador en
matèria de seguretat i salut respecte el Pla de seguretat i salut de la modificació del projecte
d’urbanització de la zona d’equipaments comunitaris “Sector Estudis” de Fonteta.
De conformitat amb el que disposa l’article 7.2 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, s’acorda per
unanimitat:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de la modificació del projecte d’urbanització de la
zona d’equipaments comunitaris “Sector Estudis” de Fonteta.
Segon.- Notificar el contingut del present acord al contractista adjudicatari de l’obra i al
coordinador en matèria de seguretat i salut.
3.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE LES OBRES D’ORDENACIÓ
D’ACCÉS A PERATALLADA PEL CAMÍ DE LA RIERA.- Presentada la certificació núm.
3 de les obres d’Ordenació d’accés a Peratallada pel camí de la Riera, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 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 33.287,99 € (trenta-tres mil dos-cents vuitanta-set euros amb
noranta-nou cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.45.61009 del pressupost municipal
vigent.
4.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA I
CLAVEGUERAM PRESENTADA PER SOREA, CORRESPONENT AL 2ON.
TRIMESTRE DE 2012.- Vista la liquidació del segon trimestre de 2012, presentada per
SOREA, corresponent al Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram, s’acorda per
unanimitat aprovar-la amb un saldo a favor de l’ajuntament de 5.984,26 € (cinc mil nou-cents
vuitanta-quatre euros amb vint-i-sis cèntims).
5.-RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA.- S’acorda per unanimitat ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
«DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 350

Atès que en data 8 d’agost de 2012, es va formalitzar el contracte administratiu per a la redacció i
coordinació del Projecte de senyalització patrimonial del municipi de Forallac, amb l’arquitecte
Sr. Pere Comalada Joli, pel preu de 32.488,00 € més 6.822,48€ d’IVA al 21%.
Atès que el dia 18 de desembre de 2012, s’ha procedit a la signatura de l’Acta de recepció del
projecte 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. 14/12 de data 17 de
desembre de 2012 i per un import total de 39.310,48 €, IVA inclòs.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la factura presentada per l’arquitecte Sr. Pere Comalada Joli, núm. 14/12 de
data 17 de desembre de 2012 i per import de 39.310,48 €, IVA inclòs.
Segon.- De conformitat amb l’establert a la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives
particulars reguladores del contracte, determinar que es procedirà al pagament de la factura una
vegada s’hagi aprovat definitivament del projecte.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’interessat.
Quart.- Donar compte a la Junta de Govern Local del contingut de la present resolució als efectes
de la seva ratificació.»
6.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.10/12, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de cent vuitanta-nou mil cinc-cents dinou
euros amb setanta-sis cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 10/12, de despeses aprovades per l’alcaldia del 7 al 31 de
desembre de 2012, per import de cent noranta mil set-cents cinquanta-sis euros amb divuit
cèntims.
I essent les 21:00 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.

