ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA VUIT DE MARÇ DE DOS MIL SETZE.

A Forallac, essent les 16:10 hores del dia vuit de març de dos mil setze, 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, Jaume Mont Poch i Núria Lagraña
Font, 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 15 DE FEBRER
DE 2016.- 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. O13/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en la col.locació de 12 m/l de sòcol de formigó i la
formació d’1 m² de paviment, al pati de la finca situada al carrer Carme Carles, 11-B de
Vulpellac.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 1 mes.
B] (EXP. O14/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en l’arranjament d’un galliner situat a la parcel.la 6 del
polígon 4, mitjançant la pavimentació de 32 m² amb formigó i l’arrebossat de les parets exteriors.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
L’acabat exterior s’haurà de pintar amb colors dins la gamma dels terrossos, mangres, sienes,
prohibint-se expressament el color blanc.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1mes.
Termini d’acabament: 2 mesos.
Segon. Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.
3.- LLICÈNCIA D’OBRES (EXP. O61/2010).- Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de
data 4 de juny de 2009, es va denegar l’atorgament de llicència municipal per a la legalització
d’un magatzem agrícola situat a la parcel.la 160 del polígon 6, promoguda per Pepe Cortés
Asociados, SL (Exp. O28/2009).

Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de data 6 d’agost de 2009, es va desestimar el recurs
de reposició interposat per Pepe Cortés Asociados, SL, contra l’esmentada resolució.
Atès que Pepe Cortés Asociados, SL va interposar un recurs contenciós administratiu contra les
dites resolucions de l’alcaldia de dates 4 de juny i 6 d’agost de 2009, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Girona (procediment ordinari número 489/2009).
Atès que en data 15/6/2010 (R.E. núm. 1611) Pepe Cortés Asociados, SL, torna a sol.licitar
llicència de legalització del mateix magatzem agrícola en base a la recent adquisició de 7,9
hectàrees de terres de conreu que, segons afirma, justifiquen la necessitat del magatzem de
maquinària agrícola, la qual cosa dona lloc a la incoació del present expedient número O61/2010.
Atès que mitjançant resolució d’alcaldia de data 22 de juliol de 2010, es va suspendre la
tramitació del present expedient de llicència de legalització de les obres, fins a la resolució del
recurs contenciós administratiu 489/2009 i a que la corresponent sentència adquirís fermesa.
Atès que Pepe Cortés Asociados, SL va interposar un recurs contenciós administratiu contra la
dita resolució de l’alcaldia de data 22 de juliol de 2010, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Girona (recurs ordinari 468/2010), el qual va ser inadmés a tràmit d’acord
amb allò previst a l’article 69.c) i 25.1 de la Llei Jurisdiccional; i que al no haver-se presentat
recurs ordinari d’apel·lació contra aquesta sentència, va esdevenir ferma.
Atès que mitjançant sentència número 384/2013 de data 18 de desembre, dictada en el
procediment ordinari número 489/2009 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona,
es va desestimar el recurs interposat per Pepe Cortés Asociados, SL contra les resolucions de
l’alcaldia de dates 4 de juny i 6 d’agost de 2009 de denegació de llicència municipal per a la
legalització del magatzem agrícola (Exp. O28/09).
Atès que mitjançant sentència número 928/2015 de 21 de desembre de 2015, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va desestimar el recurs d’apel·lació interposat per Pepe Cortés
Asociados, SL contra la sentència de data 18 de desembre de 2013 del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Girona, la qual ha adquirit fermesa, i que en el fonament jurídic tercer
de la sentència ja es té en compte l’adquisició posterior de les terres de conreu que, segons el
promotor, justifiquen la necessitat del magatzem de maquinària agrícola i la nova sol.licitud de
legalització que va donar lloc a la incoació del present expedient de sol.licitud de legalització
(Exp. O28/2009).
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 17 de febrer de 2016 per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
Atès que de conformitat amb la resolució de delegació de competències dictada per l’alcaldia en
data 28 de setembre de 2015, l’òrgan competent per a resoldre l’expedient és la Junta de Govern
Local.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aixecar la suspensió, decretada per l’alcaldia en data 22 de juliol de 2010, de la
tramitació de l’expedient número O61/2010 de sol.licitud de llicència municipal de legalització
d’un magatzem agrícola a la parcel.la 160 del polígon 6, promogut per Pepe Cortés Asociados,
SL.
Segon.- Inadmetre a tràmit en base al contingut de l’informe tècnic-jurídic emès en data 17 de
febrer de 2016 per l’arquitecte municipal i la secretària interventora, la sol.licitud formulada per
Pepe Cortés Asociados, SL de legalització d’un magatzem agrícola a la parcel.la 160 del polígon
6.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’interessat, adjuntant còpia de l’informe
tècnic-jurídic emès en data 17 de febrer de 2016 per l’arquitecte municipal i la secretària
interventora.

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 2016
(Exp. 1.4.2.2-1/2016).- Atès que és necessari procedir a la contractació del servei de vigilància i
gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu 2016.
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 3 de març de 2016.
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 2016.
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.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER I MANTENIMENT DEL
PROGRAMA, PLANA WEB I SERVIDOR, PER A LA GESTIÓ INFORMATITZADA
DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE FORALLAC (Exp. 1.4.2.4-3/2016).- Atès que en
data 28 de febrer de 2016, va finalitzar el contracte subscrit amb l’empresa Auxiliar de
Funerària i Cementiris, SL, (AUFUCE), de lloguer i manteniment del programa, plana web i
servidor per a la gestió informatitzada dels cementiris municipals de Forallac.
Vista l’oferta presentada per AUFUCE per import de 967,32 €, IVA exclòs, i pel termini d’un
any.
Atès que existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 16.920.22706 del pressupost
municipal de 2016.
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 lloguer i manteniment del programa,
plana web i servidor, per a la gestió informatitzada dels cementiris municipals de Forallac.
Segon.- Adjudicar el contracte a la mercantil Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL (AUFUCE),
amb CIF B17502675 i domicili social a Girona (Girona), carretera de Sant Feliu, número 26, pel
preu de 967,32 € (nou-cents seixanta-set euros amb trenta-dos cèntims) més 203,14 € (dos-cents
tres euros amb catorze cèntims) d’IVA al 21%, pel lloguer i manteniment durant el termini d’un
any, del programa, plana web i servidor, per a la gestió informatitzada dels cementiris municipals
de Forallac, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.920.22706 del pressupost municipal
vigent.

Tercer.- Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL facturarà a l’Ajuntament de Forallac la quantitat
de 241,83 € més IVA, per trimestre vençut. Els pagaments seran efectuats mitjançant
transferència bancària al compte ES28 0081 0260 6400 0123 0629.
Quart.- La prestació del servei per part de Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL comportarà la
realització de les tasques següents:.
- Donar accés al programa a l’Ajuntament de Forallac per a la gestió de la base de dades dels
cementiris.
- Donar accés al programa a les persones físiques o jurídiques degudament autoritzades per
l’Ajuntament de Forallac, únicament a efectes de consulta de dades mitjançant alta d’usuari i
password.
- Manteniment del programa (actualitzacions, millores...).
Cinquè.- Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL i tot el seu personal que intervingui en la
prestació del servei quedaran obligats pel deure de confidencialitat i secret, segons la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pel Decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers
automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Aquesta obligació seguirà vigent una
vegada que el contracte hagi finalitzat o hagi estat resolt.
Sense perjudici de les obligacions derivades del contracte, Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL
quedarà obligada a tractar de forma confidencial i reservada la informació rebuda, sense que
pugui utilitzar-la per altres finalitats que les estrictament derivades de l’execució del contracte.
La infracció d’aquests deures d’Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL generarà, amés de
responsabilitat contractual, la responsabilitat civil, penal o administrativa que correspongui, de
conformitat amb la legislació vigent. En tot cas Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL serà
responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquesta obligació,
incloent els danys morals, així com els danys causats a la imatge municipal.
Sisè.- Al venciment del contracte, Auxiliar de Funerària i Cementiris, SL lliurarà a l’ajuntament
la base de dades dels cementiris en suport informàtic.
Setè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
6.-SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE SUBVENCIÓ PEL
FINANÇAMENT PARCIAL DE LES DESPESES D’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA
MEDIEVAL I DE LA FIRA DE LES HERBES, ANY 2016 (Exp. 1.4.4-6/2016).- Atès que en
data 17 de febrer de 2016 s’ha publicat en el BOP de Girona núm. 32, 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 a 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 que es
celebrarà els dies 1 i 2 d’octubre i la Fira de les Herbes, el dia 24 d’abril, amb un pressupost
estimat de 4.850,00 € la Fira Medieval i 1.200,00 la Fira de les Herbes.
S’acorda per unanimitat:
Acollir-se a la convocatòria i sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció següent:
a) 2.425,00 € pel finançament parcial de les despeses corrents derivades de l’organització de la
Fira Medieval, any 2016, d’acord amb la Memòria explicativa que figura 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 2016, d’acord amb la Memòria explicativa que figura a l’expedient.

7.- SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA SUBVENCIÓ PEL
FINANÇAMENT PARCIAL DE LES DESPESES D’ORGANITZACIÓ DE LA XXIV
EDICIÓ DE LA CARBONERA DE FORALLAC (Exp. 1.4.4-9/2016).- Atès que en data 24
de febrer de 2016 s’ha publicat en el BOP de Girona núm. 37, l’edicte d’aprovació de la
convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions adreçades
al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local.
Atès que el període de presentació de sol·licituds finalitza el 15 d’abril de 2016.
Atès que enguany es celebrarà la XXIV edició de “La Carbonera de Forallac” consistent en la
cuita de llenya per obtenir carbó vegetal com es feia antigament.
Atès que aquest esdeveniment s’ha convertit amb els anys en una activitat de marcat caràcter
pedagògic i soci cultural, visitat anualment per més de deu mil persones i escoles provinents
d’arreu del país.
S’acorda per unanimitat:
Acollir-se a la convocatòria i sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 6.000,00 €
(sis mil euros) pel finançament parcial de les despeses d’organització de la XXIV edició de la
Carbonera, d’acord amb la previsió d’ingressos i de despeses detallada per conceptes que figura a
l’apartat 7è del model normalitzat (Annex II de les bases de la convocatòria), degudament
complimentat.
8.- SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA SUBVENCIÓ PELS
TREBALLS DE SEGA DE MARGES DE DIVERSOS CAMÍNS PÚBLICS DEL
MUNICIPI (Exp. 1.4.4-8/2016).- Atès que en data 23 de febrer de 2016 s’ha publicat en el BOP
de Girona núm. 36, l’edicte d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions
per a actuacions en camins rurals i matèria forestal, any 2016.
Vista la Memòria valorada per a l’execució dels treballs de sega de marges de diversos camins
municipals, redactada pels serveis tècnics municipals.
Atès que la convocatòria per a formular les corresponents sol·licituds restarà oberta fins al 15 de
març de 2016.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la Memòria valorada, redactada pels serveis tècnics municipals, per a
l’execució dels treballs de sega de marges de diversos camins públics del municipi amb un
pressupost d’execució per contracta de 7.200,00 € (IVA inclòs).
Segon.- Acollir-se a la convocatòria i sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de
6.000,00 € per cobrir part de les despeses d’execució dels treballs.
I essent les 16:30 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.

