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

A Forallac, essent les 20:15 hores del dia quinze de maig 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, Salvi Ribas Font i Núria Lagraña Font.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 D’ABRIL DE
2013.- S’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ
PATRIMONIAL DE FORALLAC.- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de
febrer de 2013, va aprovar inicialment el projecte titulat “Projecte de senyalització patrimonial de
Forallac”.
Atès que l’expedient va ser sotmès a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci
publicat al BOP de Girona núm. 49, d’11-3-2013 i a la pàgina web municipal, sense que s’hi hagi
presentat cap al·legació.
Atès que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en sessió de data 5 d’abril de
2013, va aprovar el projecte amb una sèrie de condicions.
Atès que s’ha redactat un annex al projecte que incorpora les condicions imposades per aqueixa
Comissió.
Vist el que disposen els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens
Locals, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament 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.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província de Girona i a la web municipal
www.forallac.cat.
3.- CONTRACTE MENOR PER A L’ELABORACIÓ, SUBMINISTRAMENT,
MUNTANTGE I COL.LOCACIÓ DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
CONTINGUTS EN EL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ PATRIMONIAL DE
FORALLAC.- Atès que per acord d’aquesta Junta de data d’avui, s’ha aprovat definitivament el
projecte de senyalització patrimonial de Forallac, per la qual cosa cal procedir a la contractació
de l’elaboració, subministrament, muntatge i col.locació dels elements de senyalització que en ell
hi figuren.
Vista l’oferta presentada pel Sr. Pere Comalada Joli, per import de 16.389,55 € més 3.441,81 €
d’ IVA al 21%.
Atès que existeix consignació a l’aplicació pressupostària 13.43.62301 del pressupost municipal
vigent.
Vista la resolució de l’alcaldia de 22 de juny de 2011 de delegació a la Junta de Govern Local de
competències en matèria de contractació.

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, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de l’elaboració, subministrament,
muntatge i col.locació dels elements de senyalització continguts en el projecte de senyalització
patrimonial de Forallac.
Segon.- Adjudicar aquest contracte al Sr. Pere Comalada Joli, amb NIF 40516305-B i domicili
social al carrer del Pont, 66, 17100-La Bisbal d’Empordà, pel preu tancat de dinou mil vuit-cents
trenta-un euros amb trenta-sis cèntims (19.831,36 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.43.62301 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- El termini màxim d’execució del contracte serà d’un mes comptat a partir de l’endemà
d’haver rebut l’acord adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
4.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA.- S’acorda per unanimitat ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
«DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 130.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 d’abril de 2013, va aprovar l’expedient
per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,
de la concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada,
estiu 2013.
Atès que s’ha detectat que el termini màxim per a la presentació de proposicions establert a la
clàusula 11 del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, fixat en el dia 13 de
maig de 2013, és insuficient perquè les empreses convidades puguin presentar les seves ofertes,
HE RESOLT:
Primer.- Modificar el termini per a la presentació de proposicions establert a la clàusula 11 del
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, ampliant-lo fins al dia 23 de maig de
2013 a les 20:00 hores.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les empreses invitades a presentar oferta.
Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern Local del contingut de la present resolució als
efectes de la seva ratificació.
Forallac, deu de maig de dos mil tretze.»
5.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.04/13, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de quaranta-tres mil tres-cents trenta-set
euros amb cinc cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 04/13, de despeses aprovades per l’alcaldia des del 13
d’abril fins al 10 de maig de 2013, per import de vuitanta-mil set-cents quaranta-cinc euros amb
seixanta-cinc cèntims.
I essent les 20:35 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.

