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

A Forallac, essent les 20:15 hores del dia vint de febrer 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 23 DE GENER
DE 2013.- S’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ D’UN NOU PROJECTE DE SENYALITZACIÓ PATRIMONIAL DE
FORALLAC.- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de novembre de 2011, va
aprovar inicialment el Projecte de senyalització patrimonial de Forallac, redactat per l’arqueòloga
Sra. Elisa Hernández Pastor.
Atès que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en sessió del dia 10 de febrer
de 2012, tot i valorar positivament el projecte no el va aprovar per considerar que els rètols de
senyalització no eren harmònics amb el conjunt.
Atesa la necessitat de redactar un projecte que complís amb les directrius de la Comissió del
Patrimoni, la Junta de Govern Local en sessió de data 26 de juny de 2012 va aprovar l’expedient
de contractació per a la redacció i coordinació d’un nou projecte de senyalització patrimonial de
Forallac, el qual va ser adjudicat en sessió de data 31 de juliol de 2012, a l’arquitecte Sr. Pere
Comalada i Joli.
Atès que el dia 18 de desembre de 2012, es va procedir a la signatura de l’Acta de recepció del
projecte, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de
novembre de 2011, d’aprovació inicial del projecte de senyalització patrimonial de Forallac,
redactat per l’arqueòloga Sra. Elisa Hernández Pastor.
Segon.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Projecte de senyalització patrimonial de
Forallac” redactat per l’arquitecte Sr. Pere Comalada Joli, i el seu pressupost d’execució per
contracta que ascendeix a la quantitat de 23.731,61€ (vint-i-tres mil set-cents trenta-un euros amb
seixanta-un cèntims) IVA inclòs.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies mitjançant edicte
que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web municipal
www.forallac.cat, als efectes d’examen i reclamacions, de conformitat amb el que disposa
l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Quart.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultura de Girona d’un exemplar
del projecte i d’una còpia de l’informe emès pel tècnic municipal, als efectes que emeti informe.
3.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE LES OBRES
PENDENTS
D’EXECUTAR
DE
LA
MODIFICACIÓ
DEL
PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS DEL “SECTOR
ESTUDIS” DE FONTETA.- Presentada la certificació núm. 1 i única 4 de les obres pendents

d’executar de la modificació del projecte d’urbanització de la zona d’equipaments comunitaris
del “Sector Estudis” de Fonteta, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 i única de les obres pendents d’executar de la modificació
del projecte d’urbanització de la zona d’equipaments comunitaris del “Sector Estudis” de
Fonteta, emesa per l’arquitecte tècnic municipal i director de les obres Sr. Josep Alsina Bodro i
executades per l’empresa Aglomerats Girona, SA, per un import total de 35.300,00 € (trenta-cinc
mil tres-cents euros), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.45.61010 del pressupost municipal
vigent.
4.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE LES OBRES D’ORDENACIÓ
D’ACCÉS A PERATALLADA PEL CAMÍ DE LA RIERA.- Presentada la certificació núm.
4 de les obres d’Ordenació d’accés a Peratallada pel camí de la Riera, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm.4 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 48.345,41 € (quaranta-vuit mil tres-cents quaranta-cinc euros amb
quaranta-un cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.45.61009 del pressupost municipal
vigent.
5.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE
LES OBRES PENDENTS D’EXECUTAR DE LA MODIFCIACIÓ DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS “SECTOR
ESTUDIS” DE FONTETA.- Atès que per resolució de l’alcaldia de data 29 de maig de 2012 es
va incoar expedient d’execució subsidiària de les obres que mancaven executar per part de
Carlotam, SL, de la modificació del projecte d’urbanització de la zona d’equipaments
comunitaris “Sector Estudis” de Fonteta.
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 6 de juliol de 2012, es va aprovar la memòria
valorada de les obres pendents d’executar redactada pels serveis tècnics municipals amb un
pressupost d’execució per contracta de 35.320,48€.
Atès que segons informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, s’estimava en 37.920,48€ el
total de les despeses provisionals d’execució subsidiària de l’obra.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 30 d’octubre de 2012 va adjudicar les obres
a l’empresa Aglomerats Girona, SA, per un import total de 29.173,55€ més 6.126,45€
corresponents al 21% d’IVA.
Atès que segons el certificat final emès per l’arquitecte tècnic municipal i director de les obres
aquestes van finalitzar el dia 31 de gener de 2013.
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal on es constata que el cost que ha suposat
l’execució subsidiària de les obres ha estat de 37.900,00 €, i que procedeix aprovar la liquidació
definitiva, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de les obres pendents d’executar de la modificació del
projecte d’urbanització de la zona d’equipaments comunitaris “Sector Estudis” de Fonteta,
d’acord amb el següent:
Ingressos:
Execució provisional de l’aval bancari núm. 313853 ..................... 37.920,48€
Despeses:
Honoraris redacció memòria valorada .................................
600,00€
Honoraris direcció d’obres ...................................................
1.500,00€
Honoraris serveis coordinació i seguretat i salut en fase

d’execució de les obres .........................................................
500,00€
Cost d’execució de les obres, segons certificació núm. 1
i única, IVA inclòs.......................................................................... 35.300,00€
Cost total execució subsidiària
37.900,00€
Diferencia: Ingressos – Despeses = ...........................................

20,48 €

Segon.- Aprovar la devolució a l’interessat de la quantitat de 20,48€.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord als interessats.
6.- SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA SUBVENCIÓ INCLOSA
DINS L’ÀMBIT DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY
2013.- Vistes les bases i la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona als
ajuntaments gironins en l’àmbit de cooperació municipal “Fons de Cooperació econòmica i
cultural, 2013”.
Atès que d’acord amb les bases específiques i els criteris per a la fixació de l’import de les
subvencions, a aquest ajuntament li corresponen 25.000,00€ dels quals 3.187,75€ s’hauran de
destinar a despeses culturals, 562,50€ caldrà destinar-los a la contractació d’integrants del catàleg
d’arts en viu “escènics” de la Diputació de Girona i la resta es poden destinar a les despeses
subvencionables previstes a la base 3.
Atès que l’ajuntament suporta un elevat cost en concepte de subministrament d’energia elèctrica
amb destí a l’enllumenat públic del municipi.
Atès que durant l’any 2013, l’ajuntament té previst organitzar diferents activitats, fires i festes
majors en els diferents nuclis que conformen el municipi.
Atès que la convocatòria per a formular les corresponents peticions restarà oberta fins al 28 de
març d’enguany.
S’acorda per unanimitat:
Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció següent:
a) 21.250,00€ per al finançament parcial del subministrament d’energia elèctrica destinada a
l’enllumenat públic.
b) 3.750,00€ per al finançament parcial de les activitats programades al municipi per a l’any
2013 i que figuren a la Memòria explicativa que s’adjuntarà a la sol.licitud.
7.-SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE L’ADHESSIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE FORALLAC AL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
ALS
AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS, ANY
2013.- Atès que el ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 29 de gener de 2013, va
aprovar les bases i la convocatòria per a l’any 2013, del servei d’assistència als ajuntaments per a
la prevenció d’incendis forestals en camins municipals i franges periurbanes.
Vista la Memòria redactada pels serveis tècnics municipals en la qual hi figuren els camins
municipals afectats pel servei objecte de la convocatòria.
Atès que la convocatòria per a formular les sol·licituds restarà oberta fins al 28 de febrer de
2013, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Sol.licitar a la Diputació de Girona l’adhesió de l’Ajuntament de Forallac al servei
d’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals en camins municipals, per a
l’any 2013.
Segon.- Aprovar la Memòria redactada pels serveis tècnics municipals en la qual hi figuren els
camins municipals afectats.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona.

8.- SUBVENCIONS.- S’acorda per unanimitat atorgar la subvenció següent:
A l’Associació esportiva Forallac, la quantitat de sis-cents euros (600,00 €) per fer front a part de
les despeses de participació en el campionat de lliga de futbol del grup “Veterans de l’Associació
d’amics de Futbol amateur”, temporada 2012-2013, d’acord amb la petició formulada per aquesta
entitat mitjançant escrit de 24 de gener de 2013 (R.E. núm. 209 de 24.1.2013).
9.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.01/13, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de dos-cents onze mil trenta-set euros amb
seixanta-quatre cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 01/13, de despeses aprovades per l’alcaldia des de l’1 de
gener al 15 de febrer de 2013, per import de cinc-cents setanta mil cinc-cents vuitanta-vuit euros
amb seixanta-un 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.

