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

A Forallac, essent les 17:45 hores del dia set de febrer 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 DE GENER
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. O57/2015)
Llicència d’obres d’adequació de 132,87 m² d’un magatzem agrícola situat a la parcel.la 2 del
polígon 9, per a la instal.lació d’una activitat de cerveseria i malteria.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 150,00 € per respondre de
les obligacions a què fa referència l’article 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és imprescindible per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 2 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
B] (EXP. O67/2016)
Llicència d’obres per a la rehabilitació i ampliació de l’edifici situat al carrer Sant Generós, 1 de
Fonteta, per a la creació de dos habitatges unifamiliars i dues piscines.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:






projecte executiu signat per arquitecte i visat per col·legi professional (2 còpies)
nomenament visat del tècnic director de les obres.
nomenament visat del tècnic director de l’execució de les obres
nomenament visat del coordinador en matèria de seguretat i salut, si s’escau, i en cas
que no sigui preceptiu la seva justificació de la no necessitat.
 programa de control de qualitat a l’obra subscrit per tècnic competent.
 informe subscrit per la direcció facultativa de l’obra conforme el projecte executiu
s’ajusta al projecte bàsic amb el qual es va atorgar la llicència d’obres.
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 estudi de seguretat i salut a les obres subscrit per tècnic competent i visat pel seu
col·legi professional.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 12.440,72€ per respondre
dels danys i obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 any.
Termini d’acabament: 2 anys.
C] (EXP. O69/2016)
Per a la legalització de l’ampliació d’una obertura exterior a l’habitatge situat a la plaça del Forn,
4 de Vulpellac.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i amb l’informe favorable
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona acordat en sessió de data 13 de gener
de 2017.
D] (EXP. O71/2016)
Llicència d’obres per a la modificació puntual de la façana de l’habitatge situat al carrer Llorer, 6
de Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar la declaració responsable del contractista
executor de les obres conforme es compleix amb les obligacions tributàries i de la seguretat
social de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i amb l’informe favorable
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona acordat en sessió de data 13 de gener
de 2017. Termini d’inici: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
E] (EXP. O72/2016)
Llicència d’obres per a la reforma interior i conservació de la façana de l’habitatge situat a la
plaça Llarga, 6 bis de Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 nomenament visat del tècnic director de l’execució de les obres



declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 fotografies de l’estat actual del vial així com dels elements urbans que puguin ser
afectats per l’execució de les obres.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 3.248,16€ per respondre
dels danys i obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i amb l’informe favorable
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona acordat en sessió de data 2 de
desembre de 2016. Termini d’inici: 1 any. Termini d’acabament: 2 anys.
F] (EXP. O73/2016)
Llicència d’obres per a l’enderroc d’un porxo existent de 22,06 m² i la construcció d’un porxo de
18,21 m², adossat al fons i un lateral de la finca situada al carrer Sant Generós, 14 de Fonteta.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 fotografies de l’estat actual del vial i dels elements urbans que puguin ser afectats per
l’obra.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 345,28€ per respondre de
les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 2 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
G] (EXP. O80/2016)
Llicència d’obres per a la pavimentació de 230 m² de formigó de color terra sobre el paviment
actual, davant dels accessos dels aparcaments de l’habitatge situat a la parcel.la 173 del polígon
5.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
H] (EXP. O81/2016)
Llicència d’obres per a la formació d’una nova xarxa de sanejament a l’interior de la parcel.la

situada al carrer dels Roures, 1 del sector industrial V-2.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
I] (EXP. O82/2016)
Llicència d’obres per canviar 34,91 m² de la coberta de l’habitatge situat al carrer Constitució, 20
de Fonteta.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 aportar el plànol 08 de Justificació del compliment de l’article 72.1 de la normativa
urbanística signat per tècnic competent i visat pel seu col·legi professional.
 aportar l’assumeix del coordinador en matèria de seguretat i salut, si s’escau.
 aportar declaració responsable del contractista executor de les obres conforme
compleix amb les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de
l’activitat.
 fotografies de l’estat actual del vial i dels elements urbans que puguin ser afectats per
l’obra.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 1.499,72€ per respondre
dels danys i obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 2 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
J] (EXP. O84/2016)
Llicència d’obres per a la instal.lació d’un portal metàl·lic corredís a la parcel.la 112 del polígon
2.
La llicència resta condicionada a les condicions especials següents:
L’alçada màxima del portal serà d’1,50 metres, de conformitat amb el que disposa l’article
122.4 de la normativa urbanística del PGOF.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 2 mesos.
K] (EXP. O85/2016)
Llicència d’obres per a la distribució interior de la planta baixa de l’immoble situat al carrer Sant
Generós, 14 de Fonteta, per a la creació d’un nou habitatge.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 projecte executiu signat per arquitecte i visat per col•legi professional (2 còpies).
 nomenament visat del tècnic director de les obres.
 nomenament visat del tècnic director de l’execució de les obres



nomenament visat del coordinador en matèria de seguretat i salut, si s’escau, i en cas
que no sigui preceptiu la seva justificació de la no necessitat.
 programa de control de qualitat a l’obra subscrit per tècnic competent.
 informe subscrit per la direcció facultativa de l’obra conforme el projecte executiu
s’ajusta al projecte bàsic amb el qual es va atorgar la llicència d’obres.
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 estudi bàsic de seguretat i salut a les obres subscrit per tècnic competent i visat pel
seu col·legi professional.
 fotografies de l’estat actual del vial i dels elements urbans que puguin ser afectats per
l’obra
 qüestionari estadístic de la construcció i habitatges.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 1.798,36€ per respondre
dels danys i obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 3 mesos.
Termini d’acabament: 9 mesos.
L] (EXP. O86/2016)
Llicència d’obres per a l’adequació, manteniment i reparació del Castell de Peratallada, excepte
allò que fa referència a l’actuació en l’Aula Maior, situat a la plaça del Castell, 1 de Peratallada,
fase 1.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 projecte executiu per duplicat signat per tècnic competent i visat pel seu col·legi
professional
 informe de l’arquitecte director de les obres conforme el projecte executiu s’ajusta al
projecte que ha servit per a l’atorgament de la llicència d’obres i incorpora les
condicions de l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona de
data 13 de gener de 2017.
 nomenament del tècnic director de les obres signat per tècnic competent i visat pel seu
col·legi professional.
 nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut, i en cas que no sigui
necessari justificar-ho signat per tècnic competent i visat pel seu col·legi professional.
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 fotografies de l’estat actual del vial i dels elements urbans que puguin ser afectats per
l’obra.
 fotografies de l’estat actual del vial i dels elements urbans que puguin ser afectats per
l’obra.

Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 786,06€ per respondre dels
danys i obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal reguladora
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
2. Les dimanants de l’acord emès per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural acordat en
sessió de data 13 de gener de 2017, del qual s’adjuntarà còpia a la notificació.
3. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a
l’ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de
residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest
concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i amb l’informe favorable
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona acordat en sessió de data 13 de gener
de 2017. Termini d’inici: 3 mesos. Termini d’acabament: 9 mesos.
M] (EXP. O1/2017)
Llicència d’obres per a el rejuntat de parets interiors de l’immoble situat a la plaça del Forn 6 de
Vulpellac.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
N] (EXP. O2/2017)
Llicència d’obres per a la instal.lació d’una plataforma elevadora a l’habitatge situat al carrer
Montseny, 16 de la urbanització Puig de Sant Ramon.
La llicència resta condicionada a les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 estudi bàsic de seguretat i salut.
 assumeix de direcció visat.
 assumeix de coordinador de seguretat i salut si s’escau. En cas que no sigui necessari
el tècnic haurà de presentar una justificació.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 150,00€ per respondre de
les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 3 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
Ñ] (EXP. O3/2017)
Llicència d’obres per a la construcció d’una piscina d’ús privat de 32,00 m² a la parcel.la situada

al carrer Constitució, 19 de Fonteta.
La llicència resta condicionada a les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 plànols annexes aportats en data 2 de febrer de 2017, signats per tècnic competent i
visat pel seu col·legi professional.
 aportar l’assumeix del coordinador en matèria de seguretat i salut, si s’escau i en cas
que no sigui necessari la seva justificació.
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 fotografies de l’estat actual del vial i dels elements urbans que puguin ser afectats per
l’obra.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 3.346,61€ per respondre
dels danys i obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 2 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
O] (EXP. O9/2017)
Llicència d’obres per a la substitució de 40,99 m² de la coberta d’una edificació destinada a
magatzem sense ús, situada al carrer Constitució, 17 de Fonteta.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 fotografies de l’estat actual del vial i dels elements urbans que puguin ser afectats per
l’obra.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 929,58€ per respondre dels
danys i obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal reguladora
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 3 mesos.
Termini d’acabament: 9 mesos.
Segon.- Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA “MILLORA D’UN TRAM
DE LA XARXA DE SANEJAMENT EN EL CARRER CANIGÓ” (Exp. 4.2.1-1/2017).Vista la Memòria valorada titulada “Millora d’un tram de la xarxa de sanejament en el carrer
Canigó “, redactada a instància d’aquest ajuntament pels tècnics Josep i Manel Alemany
Masgrau, amb un pressupost d’execució per contracte d’11.344,14 €, IVA inclòs.
Vist el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant al procediment per a la tramitació
dels projectes d’obra ordinària.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 2 de febrer de 2017 emès per la secretària interventora i
l’arquitecta tècnica municipal.
Ates que per tal d’evitar que en cas de pluja intensa es tornin a produir inundacions i
sobreeiximents d’aigües residuals a les parcel·les i els habitatges relacionats a la Memòria, es
considera oportú, a l'empara de l'article 112 del TRLCSP, l'aplicació de la tramitació d’urgència
en el procediment d'aprovació.
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.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment la Memòria valorada titulada “Millora d’un tram de la xarxa de
sanejament en el carrer Canigó” redactada pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau,
enginyer de camins canals i ports i arquitecte, respectivament, amb un pressupost d’execució per
contracte d’onze mil tres-cents quaranta-quatre euros amb catorze cèntims (11.344,14 €), IVA
inclòs.
Segon.- Declarar, conforme al previst a l'article 112 del TRLCSP, la tramitació d’urgència del
procediment.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte que es publicarà al Butlletí oficial de la província de Girona, al tauler
d’anuncis i a la seu electrònica de l’ajuntament, als efectes d’examen i reclamacions.
4.-CONTRACTE MENOR PLATAFORMA DE SERVEIS JURÍDICS (Exp. 1.4.2.42/2017).-Vist el pressupost presentat per AULOCE, SAU, de la seva plataforma de serveis
jurídics anomenada es.PÚBLICO, subscripció completa on-line anual, que inclou els serveis
següents:
- Consulta d’expedients administratius
- Sol.licitud d’expedients administratius
- Secció d’intervenció
- Sol.licitud de consultes
- Compendi d’informes jurídics on-line
- Compendi d’informes jurídics en paper
- Monogràfics
- Legislació
- Jurisprudència
- Dictàmens d’òrgans consultius
- Discursos i protocol
- Estudis normatius
- Anàlisi
- Subvencions
- Serveis extra
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a la quantitat de 2.314,74 €/any (IVA
inclòs).

Vista la certificació emesa en data 3 de febrer de 2017 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 17.920.20600 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 Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, que regulen els contractes menors.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la prestació dels serveis que es
detallen en la part expositiva del present acord.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a la mercantil AULOCE, SAU, amb CIF A50*****i
domicili social a Zaragoza, carrer Bari, 39, pel preu de 2.314,74 €/any (IVA inclòs), amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 17.920.20600 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.
5.-ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB CICLISTA BAIX TER (Exp. 1.4.44/2017).-Vista la sol·licitud de subvenció de data 17 de gener de 2017 (R.E. núm. 142)
presentada pel senyor Sergi Güell Coloma en representació del club ciclista Baix Ter, per a
contribuir al finançament de part de les despeses d’organització de la prova ciclista Empordà
BTT, que es preveu celebrar els dies 8 i 9 d’abril de 2017 a Forallac.
Vista la certificació emesa en data 26 de gener de 2017 per la secretària interventora conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 17.341.48007 del pressupost municipal
vigent.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar al club ciclista Baix Ter amb NIF G17***** i domicili al carrer Figueres, 35 de
Torroella de Montgrí, una subvenció de mil euros (1.000,00 €) per contribuir al finançament de
part de les despeses d’organització de la prova ciclista Empordà BTT, que es celebrar els dies 8 i
9 d’abril de 2017 a Forallac.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 17.341.48007 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- La subvenció atorgada s’haurà de justificar dins el termini que finalitzarà el 9 de juliol
de 2017, mitjançant la presentació del compte justificatiu que contindrà com a mínim la
informació següent:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, numero de
document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la
procedència dels ingressos i subvencions.
Es procedirà al pagament de la subvenció una vegada hagi tingut entrada al registre general de
l’Ajuntament de Forallac el compte justificatiu. Es considerarà despesa efectuada la que s’hagi
meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de
l’acabament del període de justificació.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
6.-LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE I CLAVEGUERAM PRESENTADA PER SOREA, SA, CORRESPONENT AL
4R. TRIMESTRE DE 2016 (Exp. 2.4.4.3-4/2016 ).-Vista la liquidació del Servei municipal de
subministrament d’aigua potable i clavegueram presentada per SOREA, SA (RE núm.149 de

18.1.2017), corresponent al 4r trimestre de 2016, amb un saldo a favor de l’ajuntament de
7.199,65 €.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i
clavegueram corresponent al 4r trimestre de 2016 presentada per SOREA, SA, amb un saldo a
favor de l’ajuntament de 7.199,65 €, d’acord amb el següent:
Reconeixement de drets a favor de l’ajuntament ..................
12.922,86 €
Reconeixement d’obligacions a favor de SOREA, SA .........
5.723,21 €
SALDO a favor de l’ajuntament.............................................
7.199,65 €
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.
7.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 15/16, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de dinou mil tres-cents seixanta-cinc euros
amb vint-i-set cèntims.
Segon.- Aprovar la relació núm. 2/17, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de vint-i-dos mil cinc-cents vuitanta-set
euros amb quaranta-un cèntims.
Tercer.- Ratificar la relació núm. DA 2/17, de despeses aprovades per l’alcaldia des del 14 de
gener al 2 de febrer de 2017, per import de cinquanta-un mil dos-cents vuitanta-set euros amb
quinze cèntims.
I essent les 18:00 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.

