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

A Forallac, essent les 18:35 hores del dia set de març 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 7 DE FEBRER
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. O5/2017)
Llicència d’obres per a la renovació de la instal.lació elèctrica i d’aigua de la cuina de l’habitatge
situat al carrer Núria, 9 de la urbanització Puig de Sant Ramon.
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 troba al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries i de la seguretat social de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
B] (EXP. O10/2017)
Llicència d’obres per l’arranjament de la coberta i la pavimentació de 100 m² amb formigó
davant l’accés de l’habitatge situat a la parcel.la 12 del polígon 11.
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 troba al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries i de la seguretat social de la seva activitat.
El color del tintat del formigó haurà de trobar-se dins la gamma dels terrossos, ocres i
mangres.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
C] (EXP. O13/2017)
Llicència d’obres per a la reforma interior de la cuina i el bany i la pavimentació de les escales i

del pati exterior de l’habitatge, situat al carrer Nou, 38 de Vulpellac.
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
presentar la declaració responsable del contractista executor de les obres conforme es troba
al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social de la seva
activitat.
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.
Segon.- Denegar la llicència d’obres que seguidament es relaciona:
(EXP. O8/2017)
L’atorgament de llicència d’obres per a la instal.lació d’una tanca metàl.lica cinegètica de 389,26
metres lineals a la parcel.la 203 del polígon 6, en base al contingut de l’informe emès per
l’arquitecte municipal en data 13 de febrer de 2017, en el qual es posa de manifest que:
El tancament a realitzar, que preveu tancar la totalitat de la finca, contravé el que disposa
l’article 122.4 de la normativa del Pla General, el qual només permet el tancament al voltant
dels conjunts edificats existents en sòl no urbanitzable.
Tercer. Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.
3.-APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER I MANTENIMENT DEL
PROGRAMA, PLANA WEB I SERVIDOR, PER A LA GESTIÓ INFORMATITZADA
DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE FORALLAC (Exp. 1.4.2.4-3/2017).- Atès que en
data 8 de març de 2017, finalitza el contracte subscrit amb l’empresa Auxiliar de Funerària i
Cementiris, SL, (AUFUCE), de lloguer i manteniment del programa, plana web i servidor per a
la gestió informatitzada dels cementiris municipals de Forallac.
Vista l’oferta presentada per AUFUCE per import de 967,32 €, IVA exclòs, i pel termini d’un
any.
Vista la certificació emesa de la secretària interventora d’existència de crèdit a l’aplicació
pressupostàries 17.920.20600 del pressupost municipal vigent, per fer front al pagament de la
despesa.
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 lloguer i manteniment del programa,
plana web i servidor, per a la gestió informatitzada dels cementiris municipals de Forallac.

Segon.- Adjudicar el contracte a la mercantil Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL (AUFUCE),
amb CIF B17***** i domicili social a Girona (Girona), carretera de Sant Feliu, número 26, pel
preu de 967,32 € (nou-cents seixanta-set euros amb trenta-dos cèntims) més 203,14 € (dos-cents
tres euros amb catorze cèntims) d’IVA al 21%, pel lloguer i manteniment durant el termini d’un
any, del programa, plana web i servidor, per a la gestió informatitzada dels cementiris municipals
de Forallac, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.920.20600 del pressupost municipal
vigent.
Tercer.- Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL facturarà a l’Ajuntament de Forallac la quantitat
de 241,83 € més IVA, per trimestre vençut. Els pagaments seran efectuats mitjançant
transferència bancària al compte ES28 0081 0260 6400 0123 0629.
Quart.- La prestació del servei per part de Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL comportarà la
realització de les tasques següents:.
- Donar accés al programa a l’Ajuntament de Forallac per a la gestió de la base de dades dels
cementiris.
- Donar accés al programa a les persones físiques o jurídiques degudament autoritzades per
l’Ajuntament de Forallac, únicament a efectes de consulta de dades mitjançant alta d’usuari i
password.
- Manteniment del programa (actualitzacions, millores...).
Cinquè.- Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL i tot el seu personal que intervingui en la
prestació del servei quedaran obligats pel deure de confidencialitat i secret, segons la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pel Decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers
automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Aquesta obligació seguirà vigent una
vegada que el contracte hagi finalitzat o hagi estat resolt.
Sense perjudici de les obligacions derivades del contracte, Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL
quedarà obligada a tractar de forma confidencial i reservada la informació rebuda, sense que
pugui utilitzar-la per altres finalitats que les estrictament derivades de l’execució del contracte.
La infracció d’aquests deures d’Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL generarà, amés de
responsabilitat contractual, la responsabilitat civil, penal o administrativa que correspongui, de
conformitat amb la legislació vigent. En tot cas Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL serà
responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquesta obligació,
incloent els danys morals, així com els danys causats a la imatge municipal.
Sisè.- Al venciment del contracte, Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL lliurarà a l’ajuntament
la base de dades dels cementiris en suport informàtic.
Setè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
4.-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE FORALLAC, PER A LA
REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE LA ZONA DELS CLOTS DE
SANT JULIÀ A FORALLAC (Exp.1.3.5-1/2017).- Atès que tant l’Ajuntament de Forallac
com el Consell Comarcal del Baix Empordà, consideren del tot necessari procedir a la redacció i
posterior tramitació d’un Pla Especial de Protecció dels Clots de Sant Julià i de la seva zona
d’afectació, per tal de definir els possibles usos compatibles i les mesures concretes de protecció
d’aplicació.
Vist el Conveni de col·laboració entre ambdós ens locals per a la redacció d’un pla especial de
protecció de la zona dels Clots de Sant Julià a Forallac.
Atès que d’acord amb la clàusula tercera del Conveni, el cost derivat de la contractació de la
redacció del Pla especial, que inicialment es preveu que sigui de 17.500,00 € més 3.675,00 en
concepte d’IVA, serà assolit a parts iguals per ambdues administracions.

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 6 de març 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
l’Ajuntament de Forallac per a la redacció d’un Pla especial de protecció de la zona dels Clots de
Sant Julià a Forallac”.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 10.587,50 €, 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.
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.
5.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE LES OBRES DE
REFORÇ DEL PAVIMENT DELS CARRERS DEL NUCLI PUIG SANT RAMON
(3A.FASE) (Exp. 1.4.2.1-7/2016).- Presentada la certificació núm. 1 i única de les obres de
Reforç del paviment dels carrers del nucli Puig Sant Ramon (3a.fase).
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de les obres de Reforç del paviment dels carrers
del nucli Puig Sant Ramon (3a. fase), emesa pels tècnics directors senyors Josep i Manel
Alemany Masgrau, enginyer de camins, canals i ports i arquitecte, respectivament, i executades
per l’empresa Aglomerats Girona, SA, per un import de 45.149,99 € (quaranta-cinc mil cent
quaranta-nou euros amb noranta-nou cèntims) IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.1532.61903 del
pressupost municipal vigent.
6.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE LES OBRES DE
REFORÇ DEL PAVIMENT DELS CARRERS SANTA BASILISSA I SANT JOAN (Exp.
1.4.2.1-5/2016).- Presentada la certificació núm. 1 i única de les obres de Reforç del paviment
dels carrers Santa Basilissa i Sant Joan.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de les obres de Reforç del paviment dels carrers
Santa Basilissa i Sant Joan, emesa pels tècnics directors senyors Josep i Manel Alemany
Masgrau, enginyer de camins, canals i ports i arquitecte, respectivament, i executades per
l’empresa Aglomerats Girona, SA, per un import de 15.100,00 € (quinze mil cent euros) IVA
inclòs.

Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.1532.61902 del
pressupost municipal vigent.
7.- SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA SUBVENCIÓ EN L’ÀMBIT
DE “FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2017 (Exp. 1.4.46/2017).- Vistes les bases específiques reguladores de subvencions del “Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural per a l’any 2017”.
Atès que d’acord amb les bases específiques i els criteris per a la fixació de l’import de les
subvencions, a aquest ajuntament li corresponen 43.060,00 € dels quals 6.459,00 € s’hauran de
destinar a despeses culturals i la resta es poden destinar a les despeses subvencionables previstes
a la Base 3.
Atès que per a l’any 2017 es preveu una despesa en concepte de subministrament d’enllumenat
públic del municipi de 37.711,36 €.
Atès que la convocatòria per a formular les corresponents peticions restarà oberta fins al dia 15
de març d’enguany.
S’acorda per unanimitat:
Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció següent:
a) 36.601,00 € per al finançament parcial del subministrament d’energia elèctrica destinada a
l’enllumenat públic, any 2017, d’acord amb la Memòria explicativa que figura a l’expedient.
b) 6.459,00 € per al finançament parcial de les activitats culturals programades al municipi per a
l’any 2017, d’acord amb la Memòria explicativa que figura a l’expedient.
8.-SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA SUBVENCIÓ PELS
TREBALLS DE SEGA DE MARGES DE DIVERSOS CAMÍNS PÚBLICS DEL
MUNICIPI (Exp. 1.4.4-7/2017).- Atès que en data 31 de gener de 2017 s’ha publicat en el BOP
de Girona núm. 21, l’edicte d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions
per a actuacions en camins rurals i matèria forestal, any 2017.
Vista la Memòria valorada per a l’execució dels treballs de sega de marges de diversos camins
municipals, redactada pels serveis tècnics municipals.
Atès que la convocatòria per a formular les corresponents sol·licituds restarà oberta fins al 10 de
març de 2017.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la Memòria valorada, redactada pels serveis tècnics municipals, per a
l’execució dels treballs de sega de marges de diversos camins públics del municipi amb un
pressupost d’execució per contracta de 7.170,00 € (IVA inclòs).
Segon.- Acollir-se a la convocatòria i sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de
6.000,00 € per cobrir part de les despeses d’execució dels treballs.
9.- SOL·LICITUDS EXPOSICIONS AL TEATRET DE PERATALLADA, ESTIU 2017
(Exp. 8.2.2-1/2017).- Vistes les sol·licituds formulades per Antònia Gallardo Mulero (RE núm.
2583 de 28/10/2016); Silvia Bofarull Boschsacoma (RE núm. 2820 de 23/11/2016); Marcos
Pacheco Pacheco (RE 327 de 7/2/2017); Àngela Sala Ruiz (RE núm. 423 de 16/2/2017); Eugeni
Penalva López (RE núm. 470 23/2/2017) i Jordi Alemany Sabater (RE núm. 486 de 27/2/2017).
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar els peticionaris a exposar les seves obres al “Teatret de Peratallada”, durant
els dies que seguidament es detallen:
- Àngela Sala Ruiz
- Jordi Alemany Sabater

De l’11 al 18 de juny de 2017
Del 19 al 30 de juny de 2017

- Marcos Pacheco Pacheco
- Silvia Bofarull Boschsacoma
- Antònia Gallardo Mulero
- Eugeni Penalva López

De l’1 al 15 de juliol de 2017
Del 16 al 31 de juliol de 2017
De l’1 al 31 d’agost de 2017
De l’1 al 17 de setembre de 2017

Segon.- Comunicar als interessats que resta totalment prohibit realitzar qualsevol actuació que
comporti una modificació de l’estat actual del local, inclosa la pintura de les parets.
Tercer.- Advertir als interessats que seran responsables de qualsevol actuació que pugui suposar
menyscabament o deteriorament en parets, sòls o altres elements del local autoritzat, i que estan
obligats a deixar-lo en el mateix estat en què el van trobar i a reposar o reparar els danys que, en
el seu cas, hagin ocasionat.
Quart.- Notificar el contingut del present acord als interessats en la part que els afecta.
10.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 3/17, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de cent quinze mil nou-cents cinquanta-nou
euros amb vuitanta-tres cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 3/17, de despeses aprovades per l’alcaldia des del 3 de
febrer al 2 de març de 2017, per import de setanta-nou mil tres-cents quaranta-set euros amb
setanta-un cèntims.
I essent les 18:55 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.

