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

A Forallac, essent les 20:30 hores del dia vint-i-set de març 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: Narcís Oriol Regencós i Núria Lagraña
Font.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE FEBRER
DE 2013.- S’aprova per unanimitat.
2.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS I INSTAL.LACIONS DESTINATS A L’ACTIVITAT DE
BAR, DEL LOCAL POLIVALENT MUNICIPAL SITUAT A LA PLAÇA DEL
CASTELL, 3 DE PERATALLADA (FORALLAC).- Atès que en data 26 de març de 2012 es
va signar el contracte per a la concessió del servei de gestió i explotació dels espais i
instal.lacions destinats a l’activitat de bar, del local polivalent municipal situat a la Plaça del
Castell, 3 de Peratallada (Forallac), entre l’Ajuntament de Forallac i el Sr. Joan Bagué Subiranas,
per un termini d’un any i per un import anual de 2.832,00 €, IVA inclòs.
Atès que d’acord amb la clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars el
termini assenyalat podrà prorrogar-se per mutu acord de les parts, manifestat expressament per
escrit un mes abans de la finalització de la seva vigència inicial o de les seves pròrrogues i per
períodes d’1 any fins a un màxim de 4 anys.
Atès que en cas de prorrogar-se el contracte, la renda s’incrementarà anualment, a la data del seu
venciment, segons l´IPC.
Vista la sol.licitud presentada pel Sr. Joan Bagué Subiranas el dia 5 de març de 2013 (R.E. núm.
471), de pròrroga de la concessió del bar social de Peratallada.
Ates que l’Ajuntament considera convenient prorrogar el contracte amb el Sr. Joan Bagué
Subiranas, per un any més, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Prorrogar amb el Sr. Joan Bagué Subiranas el contracte de concessió del servei de
gestió i explotació dels espais i instal.lacions destinats a l’activitat de bar, del local polivalent
municipal situat a la Plaça del Castell, 3 de Peratallada (Forallac), per un període d’un any,
comprès entre el 27 de març de 2013 i el 27 de març de 2014, pel preu total de 2.469,60 €, IVA a
part i amb les mateixes condicions que regeixen l’actual contracte.
Segon.- Notificar el contingut del present acord al Sr. Joan Bagué Subiranas.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a signar qualsevol documentació en relació amb aquest acord.
3.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 DE LES OBRES D’ORDENACIÓ
D’ACCÉS A PERATALLADA PEL CAMÍ DE LA RIERA.- Presentada la certificació núm.
5 de les obres d’Ordenació d’accés a Peratallada pel camí de la Riera, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm.5 i l’acta de preus contradictoris 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 36.599,02 € (trenta-sis mil cinc-cents
noranta-dos euros amb dos cèntims), IVA inclòs.

Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.45.61009 del pressupost municipal
vigent.
4.- SOL·LICITUDS EXPOSICIÓ AL TEATRET DE PERATALLADA, ESTIU 2013.Vistes les sol·licituds formulades per Antònia Gallardo Mulero, (RE núm. 2185 de 15/10/2012);
Marcos Pacheco Pacheco (RE núm.56 de 9/1/2013); Eugeni Penalva López (RE núm.301 de
8/2/2013); Jordi Alemany Sabater (RE núm. 448 de 27/2/2013) i Angela Sala Ruiz (RE núm.
449 de 27/2/2013), s’acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar els peticionaris a exposar les seves obres al “Teatret de Peratallada”, durant
els dies que seguidament es detallen:
- Jordi Alemany Sabater
De l’1 al 15 de juliol de 2013
- Marcos Pacheco Pacheco
Del 16 al 31 de juliol de 2013
- Antònia Gallardo Mulero
De l’1 al 15 d’agost de 2013
- Angela Sala Ruiz
Del 16 al 31 d’agost de 2013
- Eugeni Penalva López
De l’1 al 15 de setembre de 2013
Segon.- Comunicar el contingut del present acord als interessats.
5.- SUBVENCIONS.- S’acorda per unanimitat atorgar la subvenció següent:
A l’Associació Club ciclista la Tribu BTT de Forallac, la quantitat de mil euros (1.000,00 €) per
fer front a part de les despeses d’organització de la prova ciclista III Enduro BTT les Gavarres,
any 2013, d’acord amb la petició formulada per aquesta entitat mitjançant escrit d’1 de març de
2013 (R.E. núm. 494 de 6.3.2013).
6.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.02/13, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de vuitanta-set mil sis-cents seixanta-quatre
euros amb trenta-dos cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 02/13, de despeses aprovades per l’alcaldia des del 16 de
febrer al 27 de març de 2013, per import de noranta-sis mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb
deu cèntims.
I essent les 20:50 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.

