ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA VINT-I-U DE MARÇ DE DOS MIL DISSET.

A Forallac, essent les 16:20 hores del dia vint-i-u 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 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.
Excusa la seva presència el regidor Santiago Muní Maureta.
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 MARÇ DE
2017.- S’aprova per unanimitat.
2.-LLICÈNCIES D’OBRES.-Vista la sol·licitud de llicència d’obres formulada 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 la llicència d’obres que seguidament es relaciona 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. La llicència aprovada és la següent:
(EXP. O63/2014)
Llicència d’obres per a l’ampliació del centre eqüestre Overland, situat a les parcel.les 87 i 88 del
polígon 6, mitjançant la instal.lació de:
- 3 boxes per a cavalls de 52,05m2, 31,50 m2 i 63,00m2.
- 2 magatzems de 28,80m2 i 32,00m2.
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 tècnic competent i visat pel seu col·legi professional.
 Nomenament del tècnic director de l’execució de les obres visat pel seu col.legi
professional.
 Nomenament de l’assumeix del coordinador de matèria de seguretat i salut, si s’escau.
 Declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb les
obligacions tributàries i de la seguretat social de l’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. A les imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona mitjançant acord de data
26 de gener de 2017.
L’adopció de les mesures correctores de l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de data 16 de juny de 2015.
Les recomanacions de mantenir i reforçar la plantació de vegetació autòctona al marge
dels límits de la finca, sobretot al límit oest i que la tipologia constructiva del nou
magatzem a instal·lar s’hauria d’integrar, pel que fa al cromatisme i materials, amb les

instal.lacions equines existents.
3. A les que determina l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 27 de maig de 2015.
4. 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 i l’enginyer municipals i amb
l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acordada en
sessió de data 16 de gener de 2017. Termini d’inici: 3 mesos. Termini d’acabament: 1 any.
Segon. Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
3.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DEL MUNICIPI PEL PERÍODE
2017-2019 (Exp.8.2.7-1/2017).- Atesa la voluntat de l’Ajuntament de potenciar el
desenvolupament de polítiques de joventut al municipi, aquesta Junta en sessió de data 17 de
gener de 2017 va 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”.
Atès que d’acord amb el que preveu el dit Conveni, la Tècnica compartida de Joventut del
Consell Comarcal del Baix Empordà ha redactat el Pla Local de Joventut del municipi pel
període 2017-2019.
Vist l’informe emès en data 17 de març de 2017 per la secretària interventora.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut de Forallac pel període 2017-2019, redactat per la
Tècnica compartida de Joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies, mitjançant
edicte que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis i a la seu
electrònica de l'Ajuntament, als efectes d’examen i reclamacions.
Tercer.- Disposar que si en el termini d'informació pública no es presenta cap reclamació el Pla
Local de Joventut de Forallac pel període 2017-2019 es considerarà aprovat definitivament i que
l'acord d'aprovació definitiva s'inserirà al Butlletí Oficial de la Província de Girona per a públic
coneixement.
Quart.- Notificar l'acord d'aprovació definitiva del Pla Local de Joventut de Forallac pel període
2017-2019 a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement
i efectes.
4.-APROVACIÓ EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I
GESTIÓ DELS APARCAMENTS MUNICIPALS DE PERATALLADA, ESTIU 2017
(Exp.Elec-19/2017).- Atès que és necessari procedir a la contractació del servei de vigilància i
gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu 2017.
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir
la contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
Vist l’informe emès per la secretària interventora de data 17 de març de 2017.

Vista la resolució de l’alcaldia de data 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 l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert amb varis
criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, de la concessió del servei de vigilància i gestió dels
aparcaments municipals de Peratallada, estiu 2017.
Segon.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’article 115 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, el plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
Tercer.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l’article 142 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, la convocatòria de la licitació mitjançant anunci que es publicarà al
Butlletí oficial de la província de Girona, al tauler d’anuncis de la corporació i al perfil del
contractant (www.forallac.cat), atorgant un termini de 15 dies naturals, comptats del següent al
de la data de publicació de l’anunci al BOPG, per poder-hi presentar proposicions. Si el darrer
dia del termini de presentació fos un festiu o inhàbil, s’entendrà prorrogat el termini fins al
primer dia hàbil següent.
5.- CONTRACTACIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
PER PROJECTE DE CANVI D’ÚS A LA RECTORIA DE FITOR-FORALLAC (Exp.
Elec-23/2017).- Atès que per poder destinar la Rectoria de Fitor al suport acolliment i promoció
d’activitats vinculades amb el patrimoni natural i cultural de les Gavarres, és necessària la
redacció i aprovació d’un projecte d’actuació específica d’interès públic, el qual ha d’incloure de
manera preceptiva un estudi d’impacte ambiental.
Vista l’oferta presentada per SERPA Enginyeria i consultoria ambiental, SL, per a la redacció de
l’Estudi d’impacte ambiental i integració paisatgística per projecte de canvi d’ús a la rectoria de
Fitor -Forallac- per un import de 1.633,50 €, IVA inclòs.
Vista la certificació emesa per 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.
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 l’Estudi d’impacte i integració
paisatgística per projecte de canvi d’ús a la rectoria de Fitor-Forallac-.
Segon.- Adjudicar el contracte a SERPA Enginyeria i consultoria ambiental, SL, amb NIF
B55024418 i domicili social a Girona a l’ Av. Sant Francesc, 21 5a, pel preu de 1.350,00 € (mil
tres-cents cinquanta euros) més 283,50 € (dos-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta cèntims)
d’IVA al 21%, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.920.22706 del pressupost municipal
vigent.
Tercer.- L’Estudi haurà de ser lliurat en el termini màxim d’1 mes comptat de l’endemà d’haver
rebut l’acord d’adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 57 DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE FORALLAC (Exp.Elec-27/2017).- Atès que es necessari contractar la
redacció de la Modificació Puntual núm. 57 del Text refós del Pla General d’Ordenació de
Forallac, al carrer Canigó de la urbanització del Puig de Sant Ramon.

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 pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, enginyer
de camins canals i ports i arquitecte, respectivament, per un import de 2.129,60 € (IVA inclòs).
Vista la certificació emesa en data 16 de març de 2017 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 17.920.22706 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 dels treballs de redacció de la
Modificació Puntual núm. 57 del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac, al carrer
Canigó de la urbanització del Puig de Sant Ramon.
Segon.- Adjudicar el contracte als tècnics senyors Josep i Manel Alemany Masgrau, enginyer de
camins canals i ports i arquitecte, respectivament, amb domicili social al carrer Nou, 8, 2n, 1a,
17001-Girona, pel preu tancat de mil set-cents seixanta euros (1.760,00 €) IVA a part, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 17.920.22706 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’adjudicatari.
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA “MILLORA D’UN
TRAM DE LA XARXA DE SANEJAMENT EN EL CARRER CANIGÓ” (Exp. 4.2.11/2017).- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 7 de febrer de 2017, va aprovar
inicialment, amb caràcter urgent, la memòria valorada “Millora d’un tram de la xarxa de
sanejament en el carrer Canigó”.
Atès que sotmesa a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant edicte publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 32 de 15 de febrer de 2017, al tauler d’anuncis
municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament el dia 14 de febrer de 2017, no s’hi ha presentat
cap al·legació.
De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament la memòria valorada “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 de onze mil tres-cents quaranta-quatre euros amb catorze cèntims (11.344,14€) IVA
inclòs.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província de Girona, Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis municipal i seu electrònica de l’ajuntament.
8.- SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA SUBVENCIÓ PER
FINANÇAR PROJECTES PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES
(Exp.1.4.4-11/2017-Elec-25/2017).- Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de
Girona als ajuntaments gironins de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar
l’accés a les noves tecnologies per l’any 2017, publicada al BOPG núm. 44 de 3 de març de
2017.

Atès que d’acord amb els criteris de repartiment per a la fixació de l’import de les subvencions, a
aquest ajuntament li corresponen 1.111,55 €.
Atès que la convocatòria per formular les corresponents peticions restarà oberta fins al 31 de
març de 2017.
S’acorda per unanimitat:
Sol·licitar a la Diputació de Girona, mitjançant la presentació del model normalitzat previst a la
convocatòria, una subvenció de 1.111,55 € per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves
tecnologies per l’any 2017.
9.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 4/17, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de vint-i-set mil dos-cents noranta-nou
euros amb seixanta-nou cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 4/17, de despeses aprovades per l’alcaldia des del 3 al 16 de
març de 2017, per import de dotze mil catorze euros amb noranta-tres cèntims.
I essent les 17:05 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.

