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

A Forallac, essent les 16:15 hores del dia sis de juny 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 23 DE MAIG 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. 13/2017)
Llicència d’obres per a la reforma interior del Mas Oliveras situat al camí de Peralta a Vulpellac,
5 i la construcció d’una pèrgola (Ref. cadastral 001700700EG04F0001LA).
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
a) Presentar la següent documentació:
Projecte executiu signat per arquitecte i visat pel seu col·legi professional.
Estudi bàsic de seguretat i salut a les obres signat per tècnic competent i visat pel seu
col·legi professional.
Nomenament de l’arquitecte director de les obres.
Nomenament de tècnic director l’execució de les obres.
Nomenament del tècnic coordinador en matèria de seguretat i salut.
Nomenament del contractista executor de les obres, mitjançant l’aportació de
declaració responsable conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
i de la seguretat social d’acord amb la seva activitat.
b) Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 662,09€ 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: 18 mesos.
B] (EXP. 240/2017)
Llicència d’obres per a la reforma interior d’un local a la planta baixa de l’edifici situat al carrer
Sant Joan, 8 de Vulpellac, consistents en la instal.lació de tres portes tallafocs, la formació
d’envans i paviments i ajudes de lampisteria.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social d’acord amb 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.- CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DE 12 NÍNXOLS I 6 OSSERES AL CEMENTIRI DE PERATALLADA (Exp. 300/2017).Vista la Memòria valorada “Construcció de 12 nínxols i 6 osseres al cementiri de Peratallada”,
redactada per l’arquitecta tècnica municipal, amb un pressupost d’execució per contracta de
16.968,29 €, IVA inclòs.
Vista la certificació emesa en data 6 de juny de 2017 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 17.164.62201 del pressupost municipal
vigent.
Vista l’oferta presentada per Construc3, S.C, per un import de tretze mil nou-cents vuitanta-tres
euros amb vuit cèntims (13.983,085 €) IVA exclòs.
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, que regulen els contractes menors,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la Memòria valorada “Construcció de 12 nínxols i 6 osseres al cementiri de
Peratallada”, redactada per l’arquitecta tècnica municipal, amb un pressupost d’execució per
contracta de 16.968,29 €, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de l’obra.
Tercer.- Adjudicar l’execució de l’obra amb subjecció a la Memòria valorada aprovada, a
l’empresa Construc3, S.C amb NIF G 17886573 i domicili social a la plaça de l’Església, 7,
17113-Canapost-Forallac, pel preu tancat de setze mil nou-cents dinou euros amb cinquanta-tres
cèntims (16.919,53 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.164.62201 del
pressupost municipal vigent.
Quart.- Determinar que les obres hauran de ser finalitzades en el termini màxim de dos mesos
comptats des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Cinquè.- Notificar el contingut de la present resolució a l’adjudicatari.
4.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS I INSTAL.LACIONS DESTINATS A L’ACTIVITAT DE
BAR, DEL LOCAL POLIVALENT MUNICIPAL SITUAT A LA PLAÇA DEL
CASTELL, 3 DE PERATALLADA I AUTORITZACIÓ D’INCREMENT DELS PREUS
DE BEGUDES I MENJARS (Exp.1-2016 i E-251/2017).-Vist l’escrit presentat pel senyor

Sergi Montrós Saló (R/E núm. 825 de 29/3/2017) concessionari del servei de gestió i explotació
dels espais i instal.lacions destinats a l’activitat de bar, del local polivalent municipal situat a la
Plaça del Castell, 3 de Peratallada, mitjançant el qual sol.licita autorització per incrementar els
preus màxims de venda al públic de begudes i menjars i una pròrroga del contracte pel termini
d’un any.
Atès que l’article 3 del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars
reguladores del contracte de la concessió, estableix:
El contracte tindrà una durada d’1 any computable a partir de la signatura del contracte, i
podrà prorrogar-se, per mutu acord de les parts, manifestat expressament per escrit un mes
abans de la finalització de la seva vigència inicial o de les seves pròrrogues i per períodes d’1
any fins a un màxim de 4 anys.
Atès que l’article 7 del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars
reguladores del contracte de la concessió, estableix el següent:
En cas de successives pròrrogues del contracte i amb un mes d’antelació a l’inici de cada
següent anualitat, l’adjudicatari presentarà un nou llistat de preus actualitzats per a la seva
autorització, altrament s’entén que manté els mateixos preus.
Atès que el contracte de la concessió finalitza el dia 9 de juny de 2017.
Atès que l'Índex anual de preus al consum de la Comunitat Autònoma de Catalunya, grup 11Hotels, cafès i restaurants, es situa en 1,8%.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Prorrogar fins al 9 de juny de 2018 el contracte adjudicat al senyor Sergi Montrós Saló,
de concessió del servei de gestió i explotació dels espais i instal.lacions destinats a l’activitat de
bar, del local polivalent municipal situat a la Plaça del Castell, 3 de Peratallada, amb les mateixes
condicions que regeixen l’actual contracte.
Segon.- Autoritzar, en aplicació de l’increment de l’1,8% (arrodonit a l’alça) de l’IPC anual
sobre els preus vigents, la nova carta de preus màxims de venda al públic de begudes i menjars
que figura a l’expedient.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
5.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DEL MUNICIPI PEL PERÍODE
2017-2019 (Exp.1/2017 i E-28/2017).- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 21
de març de 2017 va aprovar el Pla Local de Joventut de Forallac pel període 2017-2019.
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant edicte publicat al BOP de Girona núm. 65 de 3/4/2017 i a la seu electrònica i tauler
d’anuncis de l’ajuntament el dia 3/4/2017.
Atès que durant el termini d’exposició pública no s’hi han presentat al·legacions.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament 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.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis
i a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Quart.- Notificar l'acord d'aprovació definitiva a la Direcció General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya, pel seu coneixement i efectes.
I essent les 16:50 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.

