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

A Forallac, essent les 16:30 hores del dia quatre d’abril 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 21 DE MARÇ 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. O1/2016)
Llicència d’obres per a la instal.lació d’un centre hípic amb legalització d’edificacions a les
parcel.les 142, 143, 147, 148 i 149 del polígon 9.
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 del tècnic director de les obres, signat per tècnic competent.
- Nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres, si s’escau.
- Declaració responsable del contractista executor de les obres, conforme es troba al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social (model municipal).
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 726,55€ per respondre dels
danys i 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. A les següents prescripcions tècniques dimanants dels informes dels organismes següents,
consultats durant la tramitació de l’expedient:
De conformitat amb l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de data 6 d’octubre de 2016, el tancat perimetral de la finca s’haurà
d’executar amb malla cinegètica compatible amb la circulació de la fauna silvestre i ha
de tenir una llum mínima útil a la part inferior de 15 cm d’alt per 30 cm d’ample.
De conformitat amb l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua de data 15 de
setembre de 2016, per tal d’evitar la infiltració de residus a l’aqüífer dels gresos i
margues paleògenes de la Bisbal d’Empordà, les instal·lacions hauran de comptar amb
una xarxa de drenatge superficial d’aigües pluvials, que haurà d’incorporar els
dispositius necessaris per a la retenció dels residus o productes contaminants que hi

pugui arrossegar l’aigua d’escorrentia i el sòl dels patis haurà de garantir una
permeabilitat a l’aigua inferior a 1x10-9 (mls/cm/any) en un gruix d’almenys els
primers 30 cm.
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 i l’enginyer municipals i amb
l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acordada en
sessió de data 26 de gener de 2017. Termini d’inici: 3 mesos. Termini d’acabament: 1 any.
B] (EXP. O18/2017)
Llicència d’obres per a la formació de parets divisòries per a un bany i la rampa d’accés al local
comercial núm. 3 de l’avinguda Puig Negre, 2-4 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 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. 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.-APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PLA EXTRAORDINRI D’ASSITÈNCIA FINANCERA
LOCAL 2016 (Exp. Elec-65/2017).- Vist el conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona per al desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència
financera local 2017.
Atès que aquest ajuntament està interessat en adherir-se a l’esmentat conveni.
Vist l’acord adoptat pel ple de la corporació en sessió de data 16 de juliol de 2015, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local en matèria d’aprovació de convenis
interadministratius als quals fa referència els articles 303 i següents del ROAS.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Adherir-se al Conveni de col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Girona, per al desenvolupament del “Pla extraordinari d’assistència financera local 2017”.
Segon.- Sol·licita a la Diputació de Girona el pagament per import de 108.858,96 euros, per
compte dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que seguidament es
relacionen:
Doc.
Financer

Manament

C. Gestor

4000164622

0650973606

GO03

5000063626

0651028297

GO03

5000066839

0651028681

GO03

Pos. Press.
D/460000300/7110/00
00
D/460000300/7110/00
00
D/460000300/7110/00

Import net
€

Concepte

38.846,45

FCLC 2014 ajuntaments

38.286,13
14.100,60

FCLC 2014 ajuntaments
anualitat 2015
FCLC 2013 ajuntaments

5000367363

0651080104

GO03

00
D/460000300/7110/00
12

17.625,78

anualitat 2015
FCLC 2013 municipis
darrer pagament

Tercer.- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de Forallac
transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de
forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius
directament a la Diputació.
4.-SOL.LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL
FINANÇAMENT PARCIAL DE LES DESPESES D’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA
MEDIEVAL I DE LA FIRA DE LES HERBES, ANY 2017 (Exp. Elec- 51/2017).- 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 de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la
demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.
Atès que la convocatòria per formular les corresponents peticions restarà oberta fins al 30 d’abril
d’enguany.
Atès que durant aquest any és previst que l’ajuntament organitzi la Fira Medieval i la Fira de les
Herbes que es celebraran els dies 30 d’abril i 7 i 8 d’octubre, respectivament, amb un pressupost
estimat de 4.850,00 € la primera i 1.200,00 € la segona.
S’acorda per unanimitat:
Acollir-se a la convocatòria i sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció següent:
a) 2.425,00 € per al finançament parcial de les despeses corrents derivades de l’organització de
la Fira Medieval, any 2017, d’acord amb la Memòria explicativa que obra a l’expedient.
b) 600,00 € per al finançament parcial de les despeses corrents derivades de l’organització de la
Fira de les Herbes, any 2017, d’acord amb la Memòria explicativa que obra a l’expedient.
5.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ A L’ADF GAVARRES NORD PER CONTRIBUIR AL
FINANÇAMENT DE LES TASQUES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS,
ANY 2017 (Exp. Elec-50/2017).- Vista la sol.licitud de subvenció de data 23 de març de 2017
(R/E núm. 772 de 23.3.2017) presentada per l’ADF Gavarres Nord, per contribuir al finançament
de les tasques de prevenció d’incendis forestals, any 2017.
Vista la certificació de la secretària interventora d’existència de crèdit a l’aplicació
pressupostària 17.130.48003 del pressupost municipal vigent.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar a l’ADF Gavarres Nord una subvenció de vuit-cents cinquanta euros (850,00
€), per contribuir al finançament de les tasques de prevenció d’incendis forestals, any 2017.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 17.130.48003 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
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.

