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

A Forallac, essent les 16:15 hores del dia tretze de setembre 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 22 DE JULIOL
DE 2016.- S’aprova per unanimitat.
2.- DESISTIMENT LLICÈNCIA D’OBRES EXP. O72/2015.- Atès que la Junta de Govern
Local en sessió de 13 de juny de 2016 va acordar aprovar la llicència d’obres per a la
rehabilitació i ampliació del Mas Gomis situat a la parcel.la 24 del polígon 8 i la construcció
d’una piscina d’ús privat.
Atès que mitjançant escrit R/E núm. 1834 de data 2 d’agost de 2016, la senyora M. A. S. B.,
atesa la complexitat i dimensió de l’obra, ha sol·licitat l’anul·lació de la llicència atorgada i
l’aprovació d’una nova llicència circumscrita a la primera fase de l’obra.
Vist l’informe emès en data 9 de setembre de 2016 per l’arquitecte municipal en el qual es posa
de manifest que les obres no han estat iniciades i s’informa favorablement el desistiment
sol·licitat.
Vist el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia en data 28 de setembre de 2015, es va delegar 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.- Acceptar el desistiment formulat per la enyora M. A. S. B., relatiu a la llicència d’obres
per a la rehabilitació i ampliació del Mas Gomis situat a la parcel.la 24 del polígon 8 i la
construcció d’una piscina d’ús privat (Exp. O72/2015), atorgada per acord d’aquesta Junta en
sessió de 13 de juny de 2016 i declarar finalitzat el procediment.
Segon.- Notificar el contingut del present acord a la interessada.
3.- 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. O12/2016)

Per a l’execució de les obres consistents en la reforma interior de l’habitatge situat al carrer Nou,
39 de Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 projecte executiu signat per tècnic competent i visat pel seu col•legi professional (2
còpies).
 Informe del director de les obres conforme el projecte executiu s’ajusta al projecte que
ha servit per a l’atorgament de la llicència d’obres.
 nomenament visat del tècnic director de les obres.
 nomenament visat del coordinador en matèria de seguretat i salut, si s’escau.
 programa de control de qualitat a l’obra subscrit per tècnic competent.
 qüestionari estadístic de la construcció dels habitatges.
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
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 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 i amb l’informe favorable
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona acordat en sessió de data 3 de juny de
2016. Termini d’inici: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
B] (EXP. O18/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en la instal.lació d’un portal metàl.lic a l’entrada de la
finca situada a la parcel.la 168 del polígon 5, Mas Valoria, i la instal.lació d’il·luminació al camí
d’accés.
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:
 control arqueològic de les obres, així com de l’excavació de les restes que puguin
aparèixer, atesa l’alta expectativa arqueològica de la zona, de conformitat amb la condició
de l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona de data 3 de juny de
2016.
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb les
obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
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 3 de juny de
2016. Termini d’inici: 1 mes. Termini d’acabament: 3 mesos.
C] (EXP. O21/2016)
Per a la legalització d’un paviment executat al voltant de la piscina situada a la parcel.la 168 del
polígon 5, Mas Valoria.

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 3 de juny de
2016.
D] (EXP. O29/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en la recuperació d’una obertura antiga existent a la
planta baixa de l’habitatge situat al carrer Major, 4 de Peratallada.
1. 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:
- nomenament del tècnic director de les obres.
- nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut, si s’escau.
- declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb les
obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
2. De conformitat amb el que disposa l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona de data 3 de juny de 2016, es recomana que es doni al portal un tractament el màxim
massís possible, segons la tipologia pròpia d’aquest conjunt.
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 3 de juny de
2016. Termini d’inici: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
E] (EXP. O38/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en la restauració de la decoració pintada dels embigats i
condicionament i renovació de les cobertes del castell de Peratallada situat a la plaça del Castell,
1 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 la següent documentació:
 projecte executiu signat per arquitecte i visat per seu col•legi professional (2 còpies).
 nomenament visat del tècnic director de les obres.
 nomenament visat del coordinador en matèria de seguretat i salut, si s’escau.
 programa de control de qualitat a l’obra subscrit per tècnic competent.
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 719,49 € 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 que no s’introdueixi un nou material en l’acabat de la coberta (el coure), per tal de mantenir
les característiques pròpies d’aquest element, de conformitat amb el que disposa l’acord de la
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona de data 15 de juliol de 2016.
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 necessari 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 15 de juliol
de 2016. Termini d’inici: 1 any. Termini d’acabament: 2 anys.

F] (EXP. O43/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en la instal.lació d’un elevador a l’habitatge situat al
carrer Constitució, 20 de Fonteta.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb les
obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
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 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: 9 mesos.
G] (EXP. O52/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al
carrer Montserrat, 20 a 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:
presentar la següent documentació:
 projecte executiu signat per arquitecte i visat per col.legi professional (2 còpies).
 informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació del projecte
d’execució al projecte autoritzat.
 nomenaments visats del tècnic director i del tècnic director d’execució, de les obres.
 nomenament visat del coordinador en matèria de seguretat i salut.
 programa de control de qualitat a l’obra subscrit per tècnic competent.
 qüestionari estadístic de la construcció dels habitatges (2 còpies).
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb les
obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 fotografies de l’estat actual de l’espai públic amb el qual afronta la parcel.la.
dipositar a la Caixa de la corporació una fiança per import de 3.090,28 € 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.
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: 1 any.
Termini d’acabament: 2 anys.

H] (EXP. O54/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en la reforma de la planta baixa i primera de l’habitatge
situat al carrer Carme Carles, 4 de Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
presentar la següent documentació:
 nomenament visat del tècnic director d’execució de les obres.
 nomenament visat del coordinador en matèria de seguretat i salut.
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb les
obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.
 fotografies de l’estat actual de l’espai públic amb el qual afronta la parcel.la.
dipositar a la Caixa de la corporació una fiança per import de 2.976,59 € 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.
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.
I] (EXP. O57/2016)
Per a l’execució de les obres consistents en la substitució de 4 fusteries exteriors de l’habitatge
situat a la plaça Mossèn Ferran Dou, 5 de Vulpellac.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
J] (EXP. O60/2016)
Per l’execució de les obres consistents en la primera fase de la rehabilitació i ampliació del Mas
Gomis situat a la parcel.la 24 del polígon 8 i la construcció d’una piscina d’ús privat.
a) La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar la següent documentació:
 projecte executiu de rehabilitació i ampliació del mas Gomis i piscina d’ús privat
signat per arquitecte i visat pel col.legi professional.
 certificat del tècnic director de l’obra conforme el projecte executiu s’ajusta al
projecte pel qual s’ha atorgat la llicència d’obres.
 nomenament del tècnic director de les obres, director d’execució i coordinador de
seguretat i salut, visats.
 programa de control de qualitat a l’obra.
 estudi de seguretat i salut a les obres signat per tècnic competent i visat pel seu
col.legi professional.
 qüestionari estadístic de la construcció dels habitatges.
 declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de l’activitat.

Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 8.378,37€ per respondre
a 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. Durant l’execució de l’obra, caldrà tenir en compte els resultats obtinguts en les
intervencions arqueològiques preventives autoritzades mitjançant resolució del
Departament de Cultura de data 21 d’octubre de 2015, indicar, en el seu cas, el grau
d’incidència en el projecte executiu i donar-ne trasllat a l’ajuntament. Tot això de
conformitat amb l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 13 d’abril de
2016.
3. A les dimanants de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 17/11/2015.
4. 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.
b) Es recomana prendre en consideració les recomanacions de l’informe de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya de data 17/9/2015.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i l’informe favorable de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acordat en sessió de data 13 d’abril de 2016.
Termini d’inici: 1 any. Termini d’acabament: 2 anys.
Segon.- Notificar el contingut del present acord als interessats en la part que els afecta.
4.-CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ
D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ A LA BIBLIOTECA I SALA DE PROFESSORS
DE L’ESCOLA FORALLAC (Exp. 1.4.2.3-4/2016).-Atès que és convenient climatitzar La
biblioteca i la sala de professors de l’Escola Forallac, amb aires condicionats tipus Inverter.
Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, tal i com
estableix l’article 9 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
R.D.Leg. 3/2011, de 14 de novembre.
Vista l’oferta presentada per Aiterm 2002, SL, per al subministrament i instal.lació de dos
aparells de climatització a l’Escola Forallac, per un import total de 3.193,04 € (IVA inclòs).
Vista la certificació emesa en data 9 de setembre de 2016 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.933.62203 del pressupost municipal
vigent.
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 l’expedient per a la contractació menor del subministrament i instal.lació d’un
aparell d’aire condicionat de la marca Mitsubishi Electric, model MSZ-SF42VE2, per a la
biblioteca i un aparell d’aire condicionat de la marca Mitsubishi Electric, model MSZ-SF35VE
per a la sala de professors de l’Escola Forallac.
Segon.- Adjudicar el subministrament i instal.lació a Aiterm 2002, SL, amb NIF *****0107, pel
preu tancat de tres mil cent noranta-tres euros amb quatre cèntims (3.193,04 €), IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 16.933.62203 del pressupost municipal vigent.

Tercer.- La instal.lació haurà d’efectuar-se abans del dia 15 d’octubre de 2016.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
5.- CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA 1A. FASE
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PA-V1 DE VULPELLAC (Exp. 1.4.2.13/2016).- Atès que l’alcaldia en resolució de data 10 de setembre de 2015 va aprovar
definitivament el projecte titulat “Urbanització del polígon d’actuació PA-V1 de Vulpellac”,
redactat pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau.
Atès que els redactors del projecte han redactat un desglossat de la 1a. fase del projecte, amb un
pressupost d’execució per contracte per import de 34.209,48 € (IVA inclòs).
Atès que el contracte té la qualificació de contracte administratiu d’obres, tal i com estableix
l’article 6 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel R.D.Leg. 3/2011,
de 14 de novembre.
Vista l’oferta presentada per Aglomerats Girona, SA, per un import total de 32.176,37 € (IVA
inclòs).
Vista la certificació emesa en data 13 de setembre de 2016 per la secretària interventora,
conforme existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.155.60902 del pressupost
municipal vigent.
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 l’expedient per a la contractació menor de les obres contemplades al projecte
Urbanització del polígon d’actuació PA-V1 de Vulpellac, 1a. fase.
Segon.- Adjudicar l’execució de les obres a l’empresa Aglomerats Girona, SA, amb NIF
****7168 i domicili social al paratge Bufaganyes, s/n 17246-Santa Cristina d’Aro, pel preu
tancat de vint-i-sis mil cinc-cents noranta-dos euros amb quatre cèntims (26.592,04 €), IVA
exclòs (tipus aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.155.60902 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Determinar que les obres hauran de ser finalitzades en el termini màxim d’un mes
comptat des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Quart.- Designar com a directors facultatius de l’obra els tècnics Josep i Manel Alemany i
Masgrau, enginyer de camins, canals i ports i arquitecte, respectivament.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’empresa adjudicatària i als directors
facultatius de l’obra.
6.- ATORGAMENT D’UNA PRÒRROGA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
CONTEMPLADES A LA MEMÒRIA VALORADA «REFORMA INTERIOR AL VIVER
D’EMPRESES» (Exp.-1.4.2.1-2/2016).- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 20
de juny de 2016, va adjudicar l’execució de l’obra “Reforma interior al Viver d’Empreses” a
l’empresa Construccions Lagraña Bravo, SL, amb un termini d’execució de dos mesos comptats
a partir del dia natural següent al de la data de signatura de l’Acta d’inici de les obres.
Atès que el termini d’execució finalitza el dia 23 de setembre de 2016.
Vista la instància presentada en data 12 de setembre de 2016, (R/E 2078) pel senyor Oscar
Lagraña Font, en representació de Construccions Lagraña Bravo, SL, en la qual sol·licita una
pròrroga de 21 dies del termini d’execució de l’obra.

Atès que en cas d’atorgament de la pròrroga sol.licitada, el contracte no excedirà el termini
establert a l’article 23.3 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 regula la durada dels contractes menors.
De conformitat amb el que disposa l’article 213 del mateix Decret.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir a Construccions Lagraña Bravo, SL, amb NIF ****7596 una pròrroga fins al
dia 11 d’octubre de 2016, per a l’execució de les obres contemplades a la Memòria valorada
“Reforma interior al Viver d’Empreses.
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’interessat.
7.- NOMENAMENT DE COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
DE LES OBRES DE «REFORMA INTERIOR AL VIVER D’EMPRESES» (Exp. 4.5.31/2016).- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de juny de 2016, va adjudicar
les obres de Reforma interior al Viver d’Empreses, a l’empresa Construccions Lagraña Bravo,
SL.
Atès que es necessari nomenar coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Nomenar coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres de «Reforma interior al
Viver d’Empreses», l’arquitecta tècnica municipal senyora Sònia Vergés Roig.
Segon.- Notificar el contingut del present acord als interessats.
8.- SOL.LICITUD A DIPSALUT, ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’UNA SUBVENCIÓ INCLOSA DINS DEL
PROGRAMA PM07, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE
LA SALUT (Exp.1.4.4-18/2016).- Vistes les bases i la convocatòria de subvencions de Dipsalut,
organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, als ajuntaments gironins per
finançar projectes per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07), any 2016.
Atès que la convocatòria per formular les corresponents peticions restarà oberta fins al 28 de
setembre de 2016.
S’acorda per unanimitat:
Sol·licitar a Dipsalut, Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, una
subvenció de 4912,06 € per finançar el projecte titulat Activitat física per a la gent gran, 2016,
inclòs dins el programa Pm07.
9.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 8/16, de factures de despeses per treballs i materials realitzats i
subministrats per compte de l’ajuntament, per import de vuitanta-dos mil dos-cents trenta-dos
euros amb cinquanta-vuit cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 8/16, de despeses aprovades per l’alcaldia del 19 de juliol al
8 de setembre de 2016, per import de cent cinquanta-sis mil set-cents setanta-cinc euros amb
noranta-sis 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.

