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

A Forallac, essent les 16:20 hores del dia dinou de setembre 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 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 absència la regidora Núria Lagraña Font.
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 5 DE
SETEMBRE 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. 148/2017)
Llicència d’obres per a l’abastament elèctric de la finca situada al carrer Carme Carles, 16 de
Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. No es podran iniciar les obres sense haver-ho comunicat per escrit a l’Ajuntament amb una
antelació mínima de tres dies hàbils, per tal que els Serveis tècnics municipals controlin
l’execució de les mateixes.
2. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
a) Presentar la següent documentació:
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.
b) Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 1.532,39 € 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.
3. A les següents mesures constructives:
Atès que les actuacions afectaran el paviment d’aglomerat asfàltic i la vorera de panot de
formigó del vial que discorre paral·lel al carrer Carme Carles cantonada amb l’Avinguda
Puig Negre, caldrà que es col·loqui el mateix tipus de paviment existent i s’executi el
reomplert de la rasa amb material granular de nova aportació i formigó en massa de manera
que quedi compacte.
Complir amb allò que disposa el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, atenent a la
senyalització i seguretat dels treballadors i dels vianants en les obres que es realitzen en
vials de titularitat municipal.

4. Donar compliment del que disposen els articles 140 i 141 del R.D. 1428/2003, de 21 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de circulació, en relació a la senyalització
de les obres en la via pública.
5. En compliment del que disposa l’article 15.2 del D. 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 municipals. Termini d’inici: 2 mesos.
Termini d’acabament: 10 dies.
B] (EXP. 475/2017)
Llicència d’obres interiors a la nau núm 10 situada al carrer dels Arboços, 4 del sector industrial
V-2, consistents en:
Formació d’una paret divisòria entre les naus 9 i 10.
Construcció d’una escala de formigó per connectar l’altell existent.
Formació d’una barana d’obres a l’altell.
Construcció de vestuaris i serveis higiènics.
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:
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.
Nomenament del tècnic director de les obres i, si s’escau, del coordinador en matèria
de seguretat i salut.
b) 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 D. 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 els informes emesos per l’arquitecte i l’enginyer municipals. Termini
d’inici: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
C] (EXP. 485/2017)
Llicència d’obres per l’arranjament de part de la coberta de l’edifici situat al carrer Major, 5 de
Peratallada, mitjançant la col.locació de gres ceràmic sobre el paviment existent de la terrassa i la
substitució de 18,34 m² de les teules de la coberta inclinada.
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’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

2. A les següents mesures constructives:
El remat de la coberta inclinada a substituir s’haurà d’ajustar als criteris constructius del
plànol de criteris generals d’intervenció per als edificis amb tipologia arquitectònica de
casa de carrer especificats al plànol D02 del Pla especial urbanístic del conjunt històric de
Peratallada, del qual s’ha d’adjuntar còpia a l’interessat.
3. En compliment del que disposa l’article 15.2 del D. 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.
D] (EXP. 490/2017)
Llicència d’obres per a la reparació d’esquerdes de les façanes de l’habitatge situat al carrer
Montseny, 13-15 de la urbanització Puig de Sant Ramon.
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:
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.
b) Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 150,00 € 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. En compliment del que disposa l’article 15.2 del D. 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 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
Segon.- Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.
3.- ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’AMPA CEIP FORALLAC (Exp.
509/2017).- Vista la sol·licitud de subvenció de data 4 de juliol de 2017 (R.E. núm. 1725)
presentada per la senyora Sandra Vives Suñer en representació de l’AMPA CEIP FORALLAC,
per fer front a les despeses d’organització de la festa final del curs escolar 2016-2017 que es va
celebrar el 16 de juny de 2017, per import de 1.063,29 € segons factura justificativa aportada
núm. 170123 de 26/6/2017, emesa per Sonatural 10, S.L.
Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 17.338.48011 del pressupost municipal vigent.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar a l’AMPA CEIP FORALLAC, amb NIF G17970492, una subvenció de mil
seixanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims (1.063,29 €) per contribuir al finançament de les

despeses d’organització de la festa final de curs de l’escola CEIP Forallac.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 17.338.48011 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a la interessada.
4.- ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB CICLISTA LA TRIBU BTT DE
FORALLAC (Exp. 510/2017).- Vista la sol·licitud de subvenció de data 18 de setembre de
2017 (R/E núm. 2265) presentada pel senyor Àngel Aznar Sabater en representació del Club
Ciclista la Tribu BTT, per contribuir a sufragar el dèficit per import de 1.909,71 € de
l’esdeveniment de la competició BTT Mini DH Kids Cup Otter Europa, a Vulpellac, que es va
celebrar el passat dia 3 de juny de 2017.
Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 17.341.48005 del pressupost municipal vigent.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar al club ciclista la Tribu BTT amb NIF G55026736 i domicili al carrer Llorer,13,
17111-Vulpellac, una subvenció de mil cinc cents euros (1.500,00 €) per contribuir a sufragar el
dèficit de l’esdeveniment de la competició BTT Mini DH Kids Cup Otter Europa, a Vulpellac,
que es va celebrar el passat dia 3 de juny de 2017.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 17.341.48005 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- La subvenció atorgada s’haurà de justificar dins el termini que finalitzarà el 6 d’octubre
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, 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.
5.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 10/17, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de cinquanta-sis mil tres-cents cinquantasis euros amb cinquanta-un cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 10/17, de despeses aprovades per l’alcaldia del 21 d’agost
al 13 de setembre de 2017, per import de setanta-tres mil quatre-cents catorze euros amb
cinquanta-dos cèntims.
I essent les 16:40 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.

