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

A Forallac, essent les 20:20 hores del dia disset de juliol 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 19 DE JUNY DE
DE 2013.- S’aprova per unanimitat.
2.- CONTRACTE MENOR PER A LA FORMACIÓ D’UN NOU CAMÍ D’ACCÉS AL
MAS MORÉ DE VULPELLAC.- Atès que el contracte d’arrendament formalitzat entre
l’Ajuntament de Forallac i la Sra. Ma. Dolors Roig Avellí, aprovat pel ple de la corporació en
sessió de data 4 de juliol de 2013, preveu anul.lar i traslladar l’actual camí privat que travessa la
porció de terreny arrendada i que té el seu inici al carrer Unió i finalitza al Mas Moré.
Atès que d’acord amb el contracte aprovat és l’ajuntament qui ha d’executar les obres de
construcció del nou camí.
Atès que existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 13.45.21002 del pressupost
municipal vigent.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Transports Seguí, SL, per un import de 2.475,00 €
més 519,75 € d’ IVA al 21%.
Vista la resolució de l’alcaldia de 22 de juny de 2011, de delegació de competències en matèria
de contractació a la Junta de Govern Local.
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 (TRLCSP), que regulen els contractes menors, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de les obres de formació d’un nou camí
privat de 137 m de longitud que travessa la porció de terreny arrendada i que té el seu inici al
carrer Unió i finalitza al Mas Moré.
Segon.- Adjudicar aquestes obres a TRANSPORTS SEGUÍ, SL, amb domicili social al carrer
Irla, 12, 17100-La Bisbal d’Empordà, pel preu tancat de dos mil quatre-cents setanta-cinc euros
(2.475,00 €) més l’import de l’IVA al 21%, cinc-cents dinou euros amb setanta-cinc cèntims
(519,75 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.45.21002 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Les obres hauran de ser finalitzades en el termini màxim de 15 dies, comptats a partir
d’haver rebut l’acord d’adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
3.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm.06/13, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de trenta-tres mil set-cents setanta-quatre
euros amb disset cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 06/13, de despeses aprovades per l’alcaldia del 15 de juny
al 12 de juliol de 2013, per import de cent cinquanta-quatre mil vuit-cents setanta-nou euros amb
quaranta-dos cèntims.

I essent les 20:30 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.

