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

A Forallac, essent les 16:20 hores del dia divuit d’abril 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 5 D’ABRIL 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. O4/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en el canvi de coberta de l’edifici situat al carrer Major,
9 de Peratallada.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
presentar alta fiscal del contractista executor de les obres.
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 formulades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona segons acord de
data 4 de març de 2016, còpia del qual s’adjuntarà a la notificació a l’interessat.
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 imprescindible per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
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 4 de març
de 2016. Termini d’inici: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos. (Exp. O4/2016).
B] (EXP. O22/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en el tancament d’una obertura interior de l’edifici situat
al carrer Llorer, 8 de Vulpellac, que comunica amb l’immoble adjacent.

Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos. (Exp. O22/2016).
C] (EXP. O24/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en la instal.lació d’una fossa sèptica i la substitució de
les rajoles i el vàter del bany de l’habitatge situat a la parcel.la 203 del polígon 6.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 2 mesos. (Exp. O24/2016).
Segon. Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.
3.- APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 1 I 2 DE FIXACIÓ DE PREUS
CONTRADICTORIS D’APLICACIÓ AL CONTRACTE DE LES OBRES
CONTEMPLADES AL PROJECTE “ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A PERATALLADA
PER L’AVINGUDA BISBAL” I APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 -FINAL(Exp. 1.4.2.1-3/2015) .- Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de data 24 de novembre de
2015, es va adjudicar a l’empresa Aglomerats Girona, SA l’execució de l’obra contemplada al
projecte “Adequació de l’accés a Peratallada per l’avinguda Bisbal”, pel preu de 55.909,33, €
IVA inclòs.
Vistes les actes núm.1 i 2 de fixació de preus contradictoris de l’esmentat contracte signades per
l’arquitecte i l’enginyer de c.c.p senyors Manel i Josep Alemany Masgrau, directors facultatius de
les obres, i per Aglomerats Girona, SA, empresa adjudicatària, el que representa la conformitat
de l’empresa que equival al compliment del tràmit d’audiència del contractista previst a l’article
211.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
Vista la certificació número 3 (final) de les obres, presentada pel contractista.
Vist l’informe de data 8 de març de 2016, emès pels directors facultatius, en el que manifesten
que durant l’execució de l’obra ha estat necessària la realització d’unes actuacions imprevistes en
el projecte, les quals han ocasionat un increment de 4.012,54 € (IVA inclòs) que representa el
7,18% sobre el preu d’adjudicació.
Vist l’informe favorable de data 14 d’abril de 2016 sobre la certificació final d’obra, emès per
l’arquitecta tècnica municipal com a coordinadora en matèria de seguretat i salut i responsable
del seguiment i execució del contracte.
Vista la certificació de la secretària interventora d’existència de crèdit a l’aplicació
pressupostària 16.153.61006 del pressupost municipal de 2016, per poder fer front a l’increment
del preu del contracte.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar els preus contradictoris núm. 1 i 2 de l’execució de l’obra “Adequació de
l’accés a Peratallada per l’avinguda Bisbal”.
Segon.- Autoritzar un increment del 7,18 % del preu del contracte, que equival a la quantitat de
4.012,54€ (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.153.61006 del pressupost
municipal de 2016.
Tercer.- Notificar els anteriors acords a l’empresa adjudicatària de les obres i als directors
facultatius de les mateixes, pel seu coneixement i efectes oportuns.
Quart.- Aprovar la certificació núm. 3 (final) de les obres d’Adequació de l’accés a Peratallada
per l’avinguda Bisbal, emesa pels directors facultatius senyors Josep i Manel Alemany Masgrau,
enginyer de camins, canals i ports i arquitecte, respectivament, i executades per l’empresa
Aglomerats Girona, SA, per un import de quatre mil dotze euros amb cinquanta-quatre cèntims
4.012,54 € (quatre mil dotze euros amb cinquanta-quatre cèntims) IVA inclòs, i autoritzar el seu
pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.153.61006 del pressupost municipal vigent.

4.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2015, REFERENT A LA
RATIFICACIÓ DE LA RELACIÓ NÚM. DA 10/15, DE DESPESES APROVADES PER
L’ALCALDIA DEL 29 D’OCTUBRE FINS L’11 DE NOVEMBRE DE 2015.- Atès que la
relació núm. DA 10/15, de despeses aprovades per l’alcaldia del 29 d’octubre fins l’11 de
novembre de 2015, per import de seixanta-nou mil vuit-cents seixanta-dos euros amb noranta-set
cèntims, ratificada per Junta de Govern Local en sessió de data 16 de novembre de 2015, no
reflexa les despeses efectivament aprovades durant aquest període degut a un error en la
introducció de les dates d’inici i finalització del dit període de temps en el programa informàtic
que elabora les relacions de despeses.
Atès que s’ha de procedir a la correcció de l’error detectat, i havent-se elaborat la nova relació de
despeses núm. DA 12/15, aprovades per Decret d’Alcaldia del 29 d’octubre fins l’11 de
novembre de 2015, per import de seixanta-nou mil cent seixanta-dos euros amb cinc cèntims.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 16 de
novembre de 2015, referent a la ratificació de la relació núm. DA 10/15, de despeses aprovades
per l’alcaldia del 29 d’octubre fins l’11 de novembre de 2015, per import de seixanta-nou mil
vuit-cents seixanta-dos euros amb noranta-set cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 12/15, de despeses aprovades per l’alcaldia del 29 d’octubre
a l’11 de novembre, de 2015, per import de seixanta-nou mil cent seixanta-dos euros amb cinc
cèntims.
5.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 3/2016, de factures de despeses per treballs i materials realitzats
i subministrats per compte de l’ajuntament, per import de cinquanta-tres mil tres-cents vint-i-sis
euros amb seixanta-set cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 3/2016, de despeses aprovades per l’alcaldia de l’1 al 13
d’abril de 2016, per import de trenta mil cent noranta-vuit euros amb setanta-dos cèntims.
I essent les 16:35 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.

