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

A Forallac, essent les 16:25 hores del dia disset d’octubre 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.
Hi assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 D’OCTUBRE
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. O12/2017 i electrònic 63/2017)
Llicència d’obres per a la modificació d’una obertura existent a la façana de l’habitatge situat al
carrer Nou, 31 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 següent documentació:
 Projecte d’execució signat per arquitecte i visat pel seu col.legi professional.
 Informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació del projecte
executiu al projecte bàsic autoritzat.
 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 signat per arquitecte i visat pel seu col.legi
professional i, si s’escau, del coordinador en matèria de seguretat i salut.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i amb l’informe favorable
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, acordat en sessió de data 2 de juny
de 2017. Termini d’inici: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
B] (EXP. 554/2017)
Llicència d’obres per l’arranjament de 40 m² de la coberta, la reparació de la façana i el ràfec de
l’immoble situat al carrer Ponent, 17 de Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar:
 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.
C] (EXP. 570/2017)
Llicència d’obres per a l’adequació de la façana del local número 2 del carrer Ponent, 10 de
Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar:
 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: 2 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
Segon.- Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.
3.-CONTRACTE MENOR PELS TREBALLS D’ASSESSORAMENT EN LA
REDACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES
VIBRACIONS DE FORALLAC (Exp.578/2017).- Vista l’oferta presentada per SIS
Consultoria Acústica, SL (R.E. núm. 2601 de 16/10/2017), pels treballs d’assessorament en la
redacció de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Forallac.
Vista la certificació emesa per la secretària interventora, conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 17.920.22706 del pressupost municipal vigent.
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,
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.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs d’assessorament en la
redacció de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Forallac, adaptada al
Decret 176/2009, de 20 de novembre i segons el mapa de capacitat acústica de Forallac.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a la mercantil SIS Consultoria Acústica, SL, amb NIF B
17585027 i domicili social al carrer Pont Major, 105, 17007-Girona, pel preu tancat de dos mil
quatre-cents euros (2.400,00 €), IVA exclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
17.920.22706 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
4.- ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE FITOR
(Exp. 577/2017).- Vista la sol.licitud de subvenció de data 11 d’octubre de 2017 (R/E. núm.
2556) presentada per la senyora Laura Figueras Pagés, actuant en nom i representació de
l’Associació d’Amics de Fitor, per fer front a part de les despeses d’organització de la festa de
Santa Coloma de Fitor que es celebrarà el proper 22 d’octubre de 2017.
Vista la certificació de la secretària interventora d’existència de crèdit a l’aplicació
pressupostària 17.338.48008 del pressupost municipal vigent.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar a l’Associació d’Amics de Fitor una subvenció de mil sis-cents euros (1.600,00
€) per fer front a part de les despeses d’organització de la festa de Santa Coloma de Fitor que es
celebrarà el proper 22 d’octubre de 2017.

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 17.338.48008 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia presentació a l’ajuntament i dins del
termini que finalitza el 15 de desembre de 2017, 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.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
5.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 11/17, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de seixanta-tres mil dotze euros amb
cinquanta-vuit cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 11/17, de despeses aprovades per l’alcaldia des del 14 de
setembre al 12 d’octubre de 2017, per import de tres-cents vuitanta-un mil cent cinquanta-dos
euros amb vint-i-un cèntims.
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.

