ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA QUATRE D’OCTUBRE DE DOS MIL DISSET.

A Forallac, essent les 16:30 hores del dia quatre d’octubre 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 i Jaume Mont Poch, assistits per la
secretària de la corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de celebrar sessió ordinària de
primera convocatòria.
Excusa la seva absència la regidora Núria Lagraña Font.
Hi assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE
SETEMBRE DE 2017.- S’aprova per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES.-Vistes les sol·licituds de llicències d’obres formulades i de
conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 28 de setembre de 2015, de delegació
a la Junta de Govern Local d’atorgament de les llicències urbanístiques per a les actuacions
relacionades a l’article 187 del D. Leg. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les llicències d’obres que seguidament es relacionen salvant el dret de
propietat, sens perjudici del de tercer i amb les condicions de caràcter general que figuren en
l’imprès de notificació i les especials que en cada cas s’especifiquen. Les llicències aprovades
són les següents:
A] (EXP. 524/2017)
Llicència d’obres per a l’adequació interior del local 2 del carrer Ponent, 10 de Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipals. Termini d’inici: 2 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
B] (EXP. 533/2017)
Llicència d’obres per a l’execució de les que seguidament es relacionen, a l’habitatge situar al
carrer Sant Generós, 18 de Fonteta:
- Repicar una paret del menjador per deixar-la vista.
- Eliminar un envà del passadís per ampliar el menjador.
- Acabar de tancar la paret del bany que actualment no arriba a sostre.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
▪ Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipals. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
C] (EXP. 543/2017)

Llicència d’obres per a la reparació de la canal de coberta i l’arrebossat amb morter de calç de
5,52 m² de la façana de l’immoble situat al carrer de Sant Antoni, 8 de Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar declaració responsable del contractista executor
de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat
social derivades de la seva activitat.
2. La part de façana que s’arrebossi haurà de pintar-se amb colors dins la gamma dels terrossos,
ocres, etc..., amb una tonalitat que s’integri amb la resta de la façana.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipals. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
Segon.- Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.
3.-ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA PETICIÓ FORMULADA PER ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU EN DATA 29 DE MAIG DE 2017, I INICIAR
PROCEDIMENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXP. NÚM. 238/2017).Atès que en data 29 de maig de 2017 mitjançant instància presentada a través de mitjans
electrònics (R/E num.1341), els senyors José Manuel Revuelta Mediavilla i Jesús Ramón
Fumanal González, en la seva condició d’administradors mancomunats de la mercantil Endesa
Distribución Electrica, SLU, van presentar reclamació patrimonial pel tancament i
desmantellament de la Subestació de transformació d’energia elèctrica situada en la parcel·la 116
del polígon 9 de rústica al terme municipal de Forallac.
Vist l’informe emès per la secretària interventora.
Atès que donada l'existència de relació contractual entre aquesta corporació i la companyia
d'assegurances Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros, SA, s’han de considerar interessada
en el procediment de conformitat amb el que disposa l’article 4.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha concorregut en la producció del dany al.legat per Endesa
Distribución Electrica, SLU.
Atès que en data 20 d’abril de 2017, Endesa Distribución Electrica, SLU també ha presentat la
mateixa reclamació de responsabilitat patrimonial contra la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb l’acord de delegació de competències a aquesta Junta, adoptat pel ple de la
corporació en sessió de data 16 de juliol de 2015 i publicat en el BOPG núm. 146 de data 30 de
juliol de 2015,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Admetre a tràmit la petició formulada en data 29 de maig de 2017 per Endesa
Distribución Electrica, SL i iniciar procediment de responsabilitat patrimonial de conformitat
amb el que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, amb el núm. d’expedient 238/2017.
L’admissió a tràmit de l’expedient en cap cas suposa reconeixement de la responsabilitat per part
de l’Ajuntament.
Segon.- Nomenar com a instructora de l’expedient a la senyora Carmen Bosch Guix, secretària
general d’aquesta corporació, i com a secretària a la funcionària senyora Anna Maria Molinas
Marcó, enfront del nomenament de les quals es podrà exercitar recusació per motius legals en
qualsevol moment del procediment.
Tercer.- El termini per resoldre i notificar la resolució d'aquest procediment serà de sis mesos
comptats des del 29 de maig de 2017, data d'entrada de la sol·licitud a través de mitjans
electrònics en el registre general de l’ajuntament. Transcorregut aquest termini sense que hagués
recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició i, sense perjudici que l'ajuntament
resolgui fora d'aquest termini, els interessats podran interposar potestativament recurs de
reposició en el termini de tres mesos davant el Ple de la corporació o directament recurs

contenciós-administratiu contra la desestimació presumpta per silenci administratiu en el termini
de sis mesos, a comptar a partir de l'endemà a aquell en què es complís el termini indicat.
Quart.- Comunicar a la instructora i a la secretària el seu nomenament.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Endesa Distribución Electrica, SLU.
Sisè.- Notificar la present resolució a la Generalitat de Catalunya, als efectes de la defensa dels
seus interessos, acompanyant còpia de l’escrit d’interposició de la reclamació, d’acord amb allò
que disposa l’article 84.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Setè.- Notificar la present resolució a la companyia d'assegurances Allianz, Compañia de
Seguros y Reaseguros, S.A als efectes de la defensa dels seus interessos, acompanyant còpia de
l’escrit d’interposició de la reclamació.
Vuitè.- Donar compte del contingut del present acord al ple de la corporació en la primera sessió
ordinària que celebri.

4.- CONTRACTE MENOR DELS TREBALLS DE SEGA I DESBROSSAMENT DE
MARGES DE DIVERSOS CAMINS D’ÚS PÚBLIC QUE FIGUREN A LA «MEMÒRIA
PER LA SEGA DE MARGES DE CAMINS D’ÚS PÚBLIC» (Exp. 523-2017).- Atès que és
necessari procedir a la contractació dels treballs de sega i desbrossament dels camins d’ús públic
que figuren a la «Memòria per la sega de marges de camins d’ús públic», redactada pels serveis
tècnics municipals.
Vistos els pressupostos presentats per Serveis Integrals Espais Verds Empordà SL, per import de
13.014,09 € i Martí Dellonder Jordi, per import de 14.039,76 € (IVA inclòs).
Vist l’informe emès pel tècnic municipal senyor Carles Torró Bañeres, que conclou que l’oferta
més avantatjosa és la presentada per Serveis Integrals Espais Verds Empordà, SL, per un import
de 13.014,09 € (IVA inclòs).
Vista la certificació emesa per la secretària interventora, conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 17.1531.21005 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 sega i desbrossament de
marges de diversos camins d’ús públic que figuren a la memòria titulada «Memòria per la sega
de marges de camins d’ús públic», redactada pels serveis tècnics municipals.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a Serveis Integrals Espais Verds Empordà, SL, amb NIF
B55183792 i domicili social al carrer Güell, 12 Planta 1, 17001-GIRONA, pel preu tancat de
tretze mil catorze euros amb nou cèntims (13.014,09 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17.1531.21005 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Els treballs hauran de ser finalitzats abans del dia 15 de novembre de 2017.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
5.- CONTRACTE MENOR D’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE AMB DESTI A LA
BRIGADA MUNICIPAL (Exp. 526-2017).- Atès que és necessari procedir a l’adquisició d’un
vehicle per a la brigada municipal.
Vistos els pressupostos presentats per Garatge Andreu, SAU, Automoció i serveis del Nord-est,
SL, Camps Motor, SA i Garatge Nou, SA.

Vist l’informe emès pel tècnic municipal senyor Carles Torró Bañeres, en el qual posa de
manifest que l’oferta més avantatjosa és la presentada per Garatge Nou, SA, amb un furgó marca
Dacia, model Dokker Van, amb baca i enganxall, per import d’11.400,42 € (IVA inclòs).
Vista la certificació emesa per la secretària interventora, conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 17.920.63401 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 del subministrament d’un vehicle
marca Dacia, model Dokker Van, amb baca i enganxall, amb destí a la brigada municipal.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a Garatge Nou, SA, amb NIF A17074998 i domicili social
al carrer l’Aigüeta, 250, 17100-La Bisbal d’Empordà, pel preu tancat d’onze mil quatre cents
euros amb quaranta-dos cèntims (11.400,42 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17.920.63401 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
6.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “RESTAURACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DE LA TORRE DE LES HORES DE PERATALLADA, 1a. FASE”
(Exp. 532-2017).- Vist l’informe favorable emès en data 28 de setembre de 2017 pel coordinador
en matèria de seguretat i salut respecte el Pla de seguretat i salut del projecte «Restauració i
consolidació de la Torre de les Hores de Peratallada (1a. fase)”.
De conformitat amb el que disposa l’article 7.2 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte «Restauració i consolidació de la Torre
de les Hores de Peratallada (1a. fase)».
Segon.- Notificar el contingut del present acord al contractista adjudicatari de l’obra i al
coordinador en matèria de seguretat i salut.
7.-SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA PRÒRROGA DEL TERMINI
DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LES OBRES DE
REFORMA DE LA RECTORIA DE FITOR (Exp. 1.4.4. 24/2016 -Elec- 535/2017).- Vist
que el president de la Diputació de Girona en resolució del dia 9 de març de 2017, va concedir a
l’Ajuntament una subvenció de 24.428,00 €, per a les obres de reforma de la Rectoria de Fitor
(Exp. 2017/57).
Atès que el termini per justificar la subvenció finalitza el dia 30 d’octubre de 2017.
Atès que per portar a terme l’execució de les obres de reforma és necessària l’elaboració d’un
projecte d’actuació específica per a la millora del servei de subministrament elèctric, el qual s’ha
de tramitar segons l’establert als articles 51 a 55 del Decret 64/2014, de 13 de maig, de protecció
de la legalitat urbanística, i requereix de l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
Atès que a dia d’avui el projecte es troba en fase d’informació pública, la qual cosa fa impossible
poder justificar la subvenció atorgada dins el termini establert que finalitza el dia 30 d’octubre de
2017.
Atès que d’acord amb l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Girona, es podrà atorgar una pròrroga en el termini de justificació sempre que no excedeixi de la
meitat del període que transcorre entre la data de concessió i la data inicial de justificació; en el
present cas: el 9 de març i el 30 d’octubre, 2017.

S’acorda per unanimitat:
Sol.licitar al president de la Diputació de Girona una pròrroga fins al dia 25 de febrer de 2018,
del termini establert per a la justificació de la subvenció atorgada en data 9 de març de 2017 de
24.428,00 €, per a l’execució de les obres de reforma de la Rectoria de Fitor (Exp. 2017/57).
I essent les 17:00 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.

