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

A Forallac, essent les 16:10 hores del dia vint de juny de dos mil setze, 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, Jaume Mont Poch i Núria Lagraña
Font, 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 13 DE JUNY DE
2016.- S’aprova per unanimitat.
2.- CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTEMPLADES A
LA MEMORIA VALORADA “REFORMA INTERIOR AL VIVER D’EMPRESES”
(1.4.2.1-2/2016.- Vista la Memòria valorada “Reforma interior al Viver d’Empreses”, redactada
per l’arquitecta tècnica municipal, amb un pressupost d’execució per contracta de 29.603,05 €,
IVA inclòs.
Vista la certificació emesa en data 16 de juny de 2016 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.933.62202 del pressupost municipal
vigent.
Vista l’oferta presentada per Construccions Lagraña Bravo, SL, per un import de vint-i-nou mil
sis-cents tres euros amb cinc cèntims (29.603,05 €), IVA inclòs.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, 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, que regulen els contractes menors,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la Memòria valorada “Reforma interior al viver d’Empreses”, redactada per
l’arquitecta tècnica municipal, amb un pressupost d’execució per contracta de 29.603,05 €, IVA
inclòs.
Segon.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de l’obra.
Tercer.- Adjudicar l’execució de l’obra amb subjecció a la Memòria valorada aprovada, a
l’empresa Construccions Lagraña Bravo, SL, amb NIF ******596 i domicili social al carrer del
Pi, 7, 17111-Vulpellac, pel preu tancat de vint-i-nou mil sis-cents tres euros amb cinc cèntims
(29.603,05 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.933.62202 del pressupost
municipal vigent.
Quart.- D’acord amb el que preveu la Memòria valorada, determinar que l’obra haurà de ser
finalitzada en el termini màxim de dos mesos comptats partir del dia natural següent al de la data
de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Cinquè.- Notificar el contingut de la present resolució a l’adjudicatari.
3.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE LA “MEMÒRIA
VALORADA D’ACTUACIONS D’ARRANJAMENT DELS CARRERS DEL NUCLI
ANTIC DE VULPELLAC” (Exp. 1.4.2.4-10/2016). Atès que es necessari contractar la
redacció de la “Memòria valorada d’actuacions d’arranjament dels carrers dels nucli antic de
Vulpellac”.

Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix
l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per R.D.Leg.
3/2011, de 14 de novembre.
Vista la proposta d’honoraris presentada en data 3/6/2016 (R.E. núm.1287) pels tècnics Josep i
Manel Alemany Masgrau, per un import de 2.219,47 €, (IVA inclòs), informada favorablement
en data 15 de juny de 2016 per l’arquitecta tècnica municipal.
Vista la certificació emesa en data 15 de juny de 2016 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.155.61902 del pressupost municipal
vigent.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, 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 TRLCSP, que
regulen els contractes menors,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de redacció de la
“Memòria valorada d’actuacions d’arranjament dels carrers del nucli antic de Vulpellac”.
Segon.- Adjudicar el contracte als tècnics senyors Josep i Manel Alemany Masgrau amb
domicili social al carrer Nou, 8, 2n, 1a, 17001-Girona, pel preu tancat de dos mil dos-cents
dinou euros amb quaranta-set cèntims (2.219,47 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 16.155.61902 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució als adjudicataris.
4.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE LA “MEMÒRIA
VALORADA DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT DELS CARRERS DE
PERATALLADA” (Exp. 1.4.2.4-9/2016). Atès que es necessari contractar la redacció del
document “Memòria valorada de reparació del paviment dels carrers de Peratallada”.
Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix
l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per R.D.Leg.
3/2011, de 14 de novembre.
Vista la proposta d’honoraris presentada en data 3/6/2016 (R.E. núm.1288) pels tècnics Josep i
Manel Alemany Masgrau, per un import de 2.978,46 €, (IVA inclòs), informada favorablement
en data 15 de juny de 2016 per l’arquitecta tècnica municipal.
Vista la certificació emesa en data 15 de juny de 2016 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.155.61905 del pressupost municipal
vigent.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, 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 TRLCSP, que
regulen els contractes menors,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de redacció del document
“Memòria valorada de reparació del paviment dels carrers de Peratallada”.
Segon.- Adjudicar el contracte als tècnics senyors Josep i Manel Alemany Masgrau amb
domicili social al carrer Nou, 8, 2n, 1a, 17001-Girona, pel preu tancat de dos mil nou-cents
setanta-vuit euros amb quaranta-sis cèntims (2.978,46 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 16.155.61905 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució als adjudicataris.
5.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL “PROJECTE DE
REURBANITZACIÓ DEL CARRER EMPORDÀ DE FONTETA” (Exp. 1.4.2.4-8/2016).

Atès que es necessari contractar la redacció del “Projecte de reurbanització del carrer Empordà
de Fonteta”.
Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix
l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per R.D.Leg.
3/2011, de 14 de novembre.
Vista la proposta d’honoraris presentada en data 3/6/2016 (R.E. núm.1289) pels tècnics Josep i
Manel Alemany Masgrau, per un import de 7.386,67 €, (IVA inclòs), informada favorablement
en data 15 de juny de 2016 per l’arquitecta tècnica municipal.
Vista la certificació emesa en data 15 de juny de 2016 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.155.61901 del pressupost municipal
vigent.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, 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 TRLCSP, que
regulen els contractes menors,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de redacció del “Projecte
de reurbanització del carrer Empordà de Fonteta”.
Segon.- Adjudicar el contracte als tècnics senyors Josep i Manel Alemany Masgrau amb
domicili social al carrer Nou, 8, 2n, 1a, 17001-Girona, pel preu tancat de set mil tres-cents
vuitanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (7.386,67 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 16.155.61901 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució als adjudicataris.
6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL “PROJECTE
D’ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS” (Exp. 1.4.2.4-7/2016). Atès que es
necessari contractar la redacció del “Projecte d’arranjament de camins municipals”.
Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix
l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per R.D.Leg.
3/2011, de 14 de novembre.
Vista la proposta d’honoraris presentada en data 3/6/2016 (R.E. núm.1290) pels tècnics Josep i
Manel Alemany Masgrau, per un import de 10.454,40 €, (IVA inclòs), informada favorablement
en data 15 de juny de 2016 per l’arquitecta tècnica municipal.
Vista la certificació emesa en data 15 de juny de 2016 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.155.61904 del pressupost municipal
vigent.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, 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 TRLCSP, que
regulen els contractes menors,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de redacció del “Projecte
d’arranjament de camins municipals”.
Segon.- Adjudicar el contracte als tècnics senyors Josep i Manel Alemany Masgrau amb
domicili social al carrer Nou, 8, 2n, 1a, 17001-Girona, pel preu tancat de deu mil quatre-cents
cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (10.454,40 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 16.155.61904 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució als adjudicataris.

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL “PROJECTE DE
REFORÇ DELS CARRERS DEL PUIG DE SANT RAMON (3A. FASE)” (Exp. 1.4.2.46/2016). Atès que es necessari contractar la redacció del “Projecte de reforç dels carrers del Puig
de Sant Ramon (3a. Fase)”.
Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix
l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per R.D.Leg.
3/2011, de 14 de novembre.
Vista la proposta d’honoraris presentada en data 3/6/2016 (R.E. núm.1286) pels tècnics Josep i
Manel Alemany Masgrau, per un import de 2.115,98 €, (IVA inclòs), informada favorablement
en data 15 de juny de 2016 per l’arquitecta tècnica municipal.
Vista la certificació emesa en data 15 de juny de 2016 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.155.61903 del pressupost municipal
vigent.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, 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 TRLCSP, que
regulen els contractes menors,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de redacció del “Projecte
de reforç dels carrers del Puig de Sant Ramon (3a. Fase)”.
Segon.- Adjudicar el contracte als tècnics senyors Josep i Manel Alemany Masgrau amb
domicili social al carrer Nou, 8, 2n, 1a, 17001-Girona, pel preu tancat de dos mil cent quinze
euros amb noranta-vuit cèntims (2.115,98 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
16.155.61903 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució als adjudicataris.
8.- ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA TREBALLADORA NMS PER A LA
REALITZACIÓ D’UN CURS INTENSIU DE CONVERSA D’ANGLÈS (Exp. 1.4.415/2016).- Vista la sol.licitud de subvenció de data 26 de maig de 2016 (R/E núm. 1242 de
26.5.2016) presentada per la senyora NMS, treballadora d’aquest ajuntament amb la categoria
professional d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, per a la realització d’un curs de
conversa d’anglès durant el mes de juny de 2016 a l’Escola Hello Language Centre de la Bisbal
d’Empordà.
Atès que es considera necessari que la senyora NMS realitzi aquest curs de conversa d’anglès,
donat que ho requereix el lloc de treball que ocupa.
Vista la certificació emesa en data 15 de juny de 2016 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.920.16200 del pressupost municipal
vigent.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar a la senyora NMS una subvenció de dos-cents seixanta-quatre euros (264,00 €)
per fer front a les despeses que li comporta la realització d’un curs de conversa d’anglès durant el
mes de juny de 2016 a l’Escola Hello Language Centre de la Bisbal d’Empordà.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 16.920.16200 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- La subvenció es farà efectiva a la interessada prèvia presentació d’una acreditació
d’assistència al curs i del justificant de pagament.
Quart.- Notificar el contingut de la present resolució a la interessada.

I essent les 16:30 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.

