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

A Forallac, essent les 16:10 hores del dia sis de novembre de dos mil disset, 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 Santiago Muní Maureta, Núria Lagraña Font i Jaume Mont
Poch, assistits per la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de celebrar sessió
ordinària de primera convocatòria.
Hi assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 D’OCTUBRE
DE 2017.- S’aprova per unanimitat.
2.-APROVACIÓ D’UNA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDA I ELS AJUNTAMENTS DE
MONT-RAS, VALL-LLOBREGA I FORALLAC, DE CONTINUÏTAT DEL PROJECTE
DE TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT PER A L’ANY 2018 (Exp.10-Elec-608/2017).Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de gener de 2017, va aprovar el conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Mont-ras,
Vall-llobrega i Forallac, de continuïtat del projecte de Tècnic compartit de joventut per l’any
2017.
Atès que el pacte sisè de l’esmentat conveni preveu que aquest tindrà una vigència anual
prorrogable si escau a dos anys més, amb l’acord de les parts signants.
Atès que la voluntat de l’ajuntament és prorrogar-ne la seva vigència per un període d’un any.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar una pròrroga fins al 28 de novembre de 2018, del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Mont-ras, Vall-llobrega i
Forallac, de continuïtat del projecte de Tècnic compartit de joventut.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà i als ajuntaments
de Mont-ras i Vall-llobrega.
3.- LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE I CLAVEGUERAM PRESENTADA PER SOREA, SA, CORRESPONENT AL
3R. TRIMESTRE DE 2017 (Exp. 154/2017).- Vista la liquidació del Servei municipal de
subministrament d’aigua potable i clavegueram presentada per SOREA, SA (RE núm.2671 de
26.10.2017), corresponent al 3r trimestre de 2017, amb un saldo a favor de l’ajuntament de
10.794,50 €.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i
clavegueram corresponent al 3r trimestre de 2017 presentada per SOREA, SA, amb un saldo a
favor de l’ajuntament de 10.794,50 €, d’acord amb el següent:
Reconeixement de drets a favor de l’ajuntament ..................
17.589,80 €
Reconeixement d’obligacions a favor de SOREA, SA .........
6.795,30 €
SALDO a favor de l’ajuntament.............................................
10.794,50 €
Segon.- L’import del saldo a favor de l’ajuntament haurà de ser ingressat en el lloc, forma i
termini que figuri en l’imprès de notificació.
Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, SA.

4.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 12/17, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de vuitanta-quatre mil quatre-cents
noranta-vuit euros amb vuitanta-cinc cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 12/17, de despeses aprovades per l’alcaldia des del 14 de
setembre al 12 d’octubre de 2017, per import de seixanta-nou mil dos-cents vint-i-sis euros amb
cinquanta-nou cèntims.
I essent les 16:35 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.

