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

A Forallac, essent les 16:15 hores del dia disset de gener 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. No excusa la seva absència la regidora Núria Lagraña Font.
Hi assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas.
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE 22 DE
NOVEMBRE I EXTRAORDINÀRIES DE 29 DE NOVEMBRE I 15 DE DESEMBRE, DE
2016.- S’aproven per unanimitat.
2.- DESISTIMENT LLICÈNCIA D’OBRES EXP. O86/2015.- Atès que la Junta de Govern
Local en sessió de 18 de gener de 2016, va acordar atorgar llicència d’obres a RSC Mas Muní,
SL, per enderrocar 6 naus agrícoles en desús i fer un paviment de 853 m² a la parcel.la 99 del
polígon 6 (Exp. O86/2015).
Vist l’escrit presentat (R/E núm. 2838 de data 25/11/2016) per la senyora MMF en representació
de RSC Mas Muní, SL, en el qual manifesta el desistiment d’execució d’aquestes obres i
sol·licita la devolució de l’import ingressat en concepte de pagament de la liquidació provisional
practicada de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
Vist l’informe emès en data 5 de desembre de 2016 per l’arquitecta tècnica municipal, en el qual
es posa de manifest que les obres no han estat executades.
Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia en data 28 de setembre de 2015, es va delegar 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.- Donar-se per assabentat del desistiment de RSC Mas Muní, SL d’executar les obres
d’enderroc de 6 naus agrícoles en desús i fer un paviment de 853 m² a la parcel.la 99 del polígon
6 i, en conseqüència declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de llicència d’obres núm. O86/2015.
Segon.- Notificar el contingut del present acord a RSC Mas Muní, SL i a la resta d’interessats,
els quals en el termini de 10 dies comptats a partir de la notificació, podran instar la continuació
del procediment. Tot això, de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 94 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I ELS AJUNTAMENTS DE MONT-RAS, VALLLLOBREGA I FORALLAC, DE CONTINUITAT DEL PROJECTE DE TÈCNIC
COMPARTIT DE JOVENTUT PER A L’ANY 2017 (Exp.1.3.5-10/2016).- Vist 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 a l’any
2017.
Atès que segons el pressupost anual aproximat tramés pel Consell Comarcal del Baix Empordà,
l’aportació de l’ajuntament per a l’any 2017 ascendeix a la quantitat de 3.154,20 €.
Vista la certificació de la secretària interventora d’existència de crèdit a l’aplicació
pressupostàries 17.920.22706 del pressupost municipal vigent, per fer front al pagament de la

despesa.
Vist l’informe emès en data 16 de gener de 2017 per la secretària interventora.
Vist l’acord adoptat pel ple de la corporació de data 16 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local pel que respecta a l’aprovació dels convenis
interadministratius als que fa referència els articles 303 i següents del ROAS, a excepció dels
convenis interadministratius marc i els convenis pels quals es transfereixen o es deleguen
competències municipals en favor d’altres administracions públiques.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- 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 a l’any 2017”.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 3.154,20 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostàries
17.920.22706 del pressupost municipal vigent,
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i dels documents necessaris per portar a
terme aquest acord.
Quart.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà i als ajuntaments
de Mont-ras i Vall-llobrega.
Cinquè.- Una vegada formalitzat el conveni, donar trasllat del present acord i del conveni al
Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa la DA Novena de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 309.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
S’incorpora a la sessió la regidora Núria Lagraña Font.
4.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL “TEXT REFÓS
DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ DEL SECTOR NP IV6-1 DE
FORALLAC” (Exp. 1.4.2.4-1/2017). Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
en sessió de data 22 de juny de 2016 va acordar aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic
de delimitació del sector NP IV6-1, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions.
Atès que és necessari contractar la redacció d’aquest Text refós.
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 21/12/2016 (R.E. núm.3085) per l’arquitecte
senyor Pere de Prada Jaén, per un import de 6.050,00 € (IVA inclòs), informada favorablement
en data 13 de gener de 2017 per l’arquitecta tècnica municipal.
Vista la certificació emesa en data 13 de gener de 2017 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 17.151.60902 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 “Text refós

del Pla parcial urbanístic de delimitació del sector NP IV6-1”.
Segon.- Adjudicar el contracte a l’arquitecte senyor Pere de Prada Jaén amb domicili social al
carrer Llarg, 9, 17190-Salt, pel preu tancat de sis mil cinquanta (6.050,00 €), IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 17.151.60902 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
5.- SOL.LICITUD A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA D’UNA SUBVENCIÓ PEL
FINANÇAMENT PARCIAL DEL COST DE LES ACTUACIONS REALITZADES PER
RESOLDRE ELS PROBLEMES DE POTABILITAT DE L’AIGUA DEL MUNICIPI DE
FORALLAC.- Vista la resolució TES/2455/2016, d’11 d’octubre, mitjançant la qual es fa
pública la convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries
realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic
mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents a
resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua, publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.7241 de 7 de novembre de 2016.
Atès que el període de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de gener de 2017.
Atès que mitjançant escrit de data 25 de juliol de 2016, SOREA, empresa concessionària del
Servei municipal d’aigua potable de Forallac, va comunicar a l’Ajuntament que arran d’una
analítica de seguiment realitzada a la xara municipal d’aigua es va detectar un augment dels
paràmetres d’herbicides, la qual cosa va comportar que el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya el dia 5 d’agost de 2016 comuniqués a l’Ajuntament que l’aigua de la xarxa no era
apte pel consum humà.
Atès que per tal de disminuir aquests valors i poder garantir un subministrament d’aigua apte pel
consum humà, SOREA, empresa concessionària del Servei municipal d’aigua, per ordre de
l’Alcalde i amb caràcter urgent, va procedir a realitzar les actuacions que es descriuen a l’informe
emès per l’empresa el mes de setembre de 2016 (R.E. 2455 de 17/10/2016), respecte els episodis
de contaminació de l’aigua que van afectar a aquest municipi i al de la Bisbal d’Empordà, amb
un cost per a l’Ajuntament de Forallac de 30.033,41 €, IVA inclòs.
S’acorda per unanimitat:
Acollir-se a la convocatòria i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció de
15.016,70 €, pel finançament del 50 per cent del cost de les actuacions realitzades per resoldre
els problemes de potabilitat de l’aigua del municipi de Forallac durant el mes d’agost de 2016.
6.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 14/16, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de dos-cents mil vuit-cents noranta-tres
euros amb noranta-nou cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 14/16, de despeses aprovades per l’alcaldia del 13 al 31 de
desembre de 2016, per import de cinc-cents vint-i-un mil quatre-cents vuitanta-un euros amb
seixanta-cinc cèntims.
Tercer.- Aprovar la relació núm. 1/17, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de tres mil nou-cents quaranta-vuit euros
amb noranta-sis cèntims.
Quart.- Ratificar la relació núm. DA 1/17, de despeses aprovades per l’alcaldia de l’1 al 13 de
gener de 2017, per import de nou-cents trenta-dos euros amb trenta-un cèntims.
I essent les 16:45 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.

