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NIF P-1725000-B

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

A Forallac, essent les 17:15 hores del dia vuit de novembre 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 LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18
D’OCTUBRE I EXTRAORDINÀRIA DE DATA 27 D’OCTUBRE, DE 2016.S’aproven 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. O16/2014)
Llicència d’obres de legalització i ampliació d’instal·lacions del centre de tecnificació i
desenvolupament + BO, situat a la parcel.la 133 del polígon 4.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
presentar l’alta fiscal del contractista executor de les obres.
dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 537,20 € 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, amb l’aprovació
definitiva
per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acordada en sessió de data 2
de juny de 2015 i amb l’informe favorable emès en data 20 d’octubre de 2016 per
l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal. Termini d’inici: 6 mesos. Termini d’acabament:
18 mesos.
B] (EXP. O51/2016)
Llicència d’obres per a la instal.lació d’un monòlit i placa de senyalització a l’església
de Santa Coloma de Fitor, situada a la parcel.la 5 del polígon 15.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1
mes. Termini d’acabament: 3 mesos.
C] (EXP. O53/2016)
Llicència d’obres per al tancament del cobert agrícola situat a la parcel.la 14 del polígon
3.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
les parets de tancament s’hauran d’arrebossar i 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: 2
mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
Segon.- Notificar el contingut del present acord als interessats en la part que els afecta.
3.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER CANVIAR TRES
FINESTRALS DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA ESCOLA DE VULPELLAC
(1.4.2.1-1/2016).- Atès que mitjançant escrit de data 28/10/2016 (R.E. 2636 de
4/11/2016), Fusteria Esteve Grau Corominas ha renunciat a l’execució del contracte
menor dels treballs consistents en canviar tres finestrals de l’edifici de l’antiga escola de
Vulpellac, el qual li va ser adjudicat per acord d’aquesta Junta adoptat en sessió de data
13 de juny de 2016.
Atès que la causa de resolució és la prevista a l’apartat a) de l’article 223 del TRLCSP.
De conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 224 del TRLCSP.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Acordar la resolució per incapacitat sobrevinguda del contractista, del contracte
administratiu dels treballs consistents en canviar tres finestrals de l’edifici de l’antiga
escola de Vulpellac, adjudicat per acord d’aquesta Junta adoptat en sessió de data 13 de
juny de 2016 a Fusteria Esteve Grau Corominas.
Segon.- Notificar el contingut del present acord a Fusteria Esteve Grau Corominas.
4.-CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA
PERPETUA DE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016- LLICÈNCIA -1
PC- DESCARGA-ESD, CLIK-TO-RUN –WIN –ALL LANGUAGES (Exp. 1.4.2.35/2016).- Ates que la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de setembre de 2016
va contractar la prestació del servei d’administració electrònica anomenat Gestiona que
permet la gestió electrònica dels processos administratius mitjançant un programa
SAAS amb gestió integral documental 100% digital, amb tots els mòduls necessaris per
gestionar la documentació de l’ajuntament.
Atès que pel bon funcionament del programa és imprescindible disposar d’una llicència
de Microsoft Office Professional 2016.

Vista l’oferta presentada per Llagos 2005, SL, per al subministrament d’una llicència
perpètua -Microsoft Office Professional 2016- Licencia – 1PC- descarga- ESD, Clickto-Rum – Win – All Languages, per un import total de 9.607,40 € (IVA inclòs).
Vista la certificació emesa en data 4 de novembre de 2016 per la secretària interventora,
conforme existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.920.64101 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 del subministrament d’una
llicència perpètua – Microsoft Office Professional 2016; Licencia – 1PC- descargaESD, Click-to-Rum – Win – All Languages.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a Llagos 2005, SL, amb NIF B-17853771 i domicili
social al carrer Llibertat 94, baixos, 17820-Banyoles, pel preu tancat de nou mil siscents set euros amb quaranta cèntims (9.607,40 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 16.920.64101 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- El subministrament haurà d’efectuar-se abans del dia 20 de desembre de 2016.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “REFORÇ DEL PAVIMENT
DELS CARRERS DEL NUCLI PUIG DE SANT RAMON (FASE 3)”.- (Exp.
4.2.2-2/2016).- Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Reforç del paviment dels carrers
del nucli Puig Sant Ramon (Fase 3)”, redactat a instància d’aquest ajuntament pels
tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, amb un pressupost d’execució per contracte
de 45.229,12 €, IVA inclòs.
Vist el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant al procediment per a la
tramitació dels projectes d’obra ordinària.
Vist l’informe favorable de data 3 de novembre de 2016 emès per l’arquitecta tècnica
municipal, valorant que hi concorren raons d’interès públic per a la seva tramitació
d’urgència.
Ates que, d'acord amb l'informe emès per l'arquitecta tècnica municipal, es considera
oportú, a l'empara de l'article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'aplicació de la tramitació
d’urgència en el procediment d'aprovació del present projecte d'obra ordinària.
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 inicialment el projecte d’obra titulat “Reforç del paviment dels carrers
del nucli Puig de Sant Ramon (Fase 3)”, redactat pels tècnics Josep i Manel Alemany
Masgrau, enginyer de camins canals i ports i arquitecte, respectivament, amb un
pressupost d’execució per contracte de quaranta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros amb
dotze cèntims (45.229,12 €), IVA inclòs.
Segon.- Aprovar, conforme al previst a l'article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la tramitació
d’urgència del procediment.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte que es publicarà al Butlletí oficial de la província de Girona, al

tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seu electrònica de l’ajuntament www.forallac.cat,
als efectes d’examen i reclamacions.
6.-APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA “REFORÇ DEL
PAVIMENT DELS CARRERS SANTA BASILISSA I SANT JOAN”.- (Exp.
4.2.2-3/2016).- Vista la Memòria valorada titulada “Reforç del paviment dels carrers
Santa Basilissa i Sant Joan”, redactada a instància d’aquest ajuntament pels tècnics
Josep i Manel Alemany Masgrau, amb un pressupost d’execució per contracte de
15.160,61€, IVA inclòs.
Vist el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant al procediment per a la
tramitació dels projectes d’obra ordinària.
Vist l’informe favorable de data 3 de novembre de 2016 emès per l’arquitecta tècnica
municipal, valorant que hi concorren raons d’interès públic per a la seva tramitació
d’urgència.
Atès que, d'acord amb l'informe emès per l'arquitecta tècnica municipal, es considera
oportú, a l'empara de l'article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'aplicació de la tramitació
d’urgència en el procediment d'aprovació del present projecte d'obra ordinària.
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 inicialment la Memòria valorada titulada “Reforç del paviment dels
carrers Santa Basilissa i Sant Joan”, redactada pels tècnics Josep i Manel Alemany
Masgrau, enginyer de camins canals i ports i arquitecte, respectivament, amb un
pressupost d’execució per contracte de quinze mil cent seixanta euros amb seixanta un
cèntims (15.160,61 €), IVA inclòs.
Segon.- Aprovar, conforme al previst a l'article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la tramitació
d’urgència del procediment.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte que es publicarà al Butlletí oficial de la província de Girona, al
tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seu electrònica de l’ajuntament www.forallac.cat,
als efectes d’examen i reclamacions.
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA “PAVIMENTACIÓ
DE LA PLAÇA DE L’OLI DE PERATALLADA” (Exp. 4.2.2-42016).- Vista la
Memòria valorada titulada “Pavimentació de la Plaça de l’Oli de Peratallada” redactada
a instància d’aquest ajuntament pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, amb un
pressupost d’execució per contracte de 13.001,06 €, IVA inclòs.
Vist el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant al procediment per a la
tramitació dels projectes d’obra ordinària.
Vist l’informe favorable de data 3 de novembre de 2016 emès per l’arquitecta tècnica
municipal, valorant que hi concorren raons d’interès públic per a la seva tramitació
d’urgència.
Ates que, d'acord amb l'informe emès per l'arquitecta tècnica municipal, es considera
oportú, a l'empara de l'article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'aplicació de la tramitació
d’urgència en el procediment d'aprovació del present projecte d'obra ordinària.

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 inicialment la Memòria valorada titulada “Pavimentació de la Plaça de
l’Oli de Peratallada” redactada pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, enginyer
de camins canals i ports i arquitecte, respectivament, amb un pressupost d’execució per
contracte de tretze mil un euros amb sis cèntims (13.001,06 €), IVA inclòs.
Segon.- Aprovar, conforme al previst a l'article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la tramitació
d’urgència del procediment.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte que es publicarà al Butlletí oficial de la província de Girona, al
tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seu electrònica de l’ajuntament www.forallac.cat,
als efectes d’examen i reclamacions.
8.-ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB CICLISTA LA TRIBU
BTT DE FORALLAC (Exp. 1.4.4-21/2016).- Vista la sol·licitud de subvenció de data
26 d’octubre de 2016 (R.E. núm. 2559 de 26/10/16) presentada pel senyor AAS en
representació del Club ciclista la Tribu BTT, per contribuir al finançament de part de les
despeses d’organització de les proves:
- Gran Premi Bici parc Forallac, Dual i Mini DH de data 22 i 23 d’octubre
- Gran Premi Bici parc Forallac, Mini Enduro i Mini DH de data 26 i 27 de novembre.
Vista la certificació emesa en data 4 de novembre de 2016 per la secretària interventora
conforme existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 16.341.48004 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 euros (1.000,00 €) per contribuir al
finançament de part de les despeses d’organització de les proves Gran Premi Bici parc
Forallac, Dual i Mini DH que es van celebrar el passat 22 i 23 d’octubre de 2016 i Gran
Premi Bici parc Forallac, Mini Enduro i Mini DH, que es celebraran els propers 26 i 27
de novembre de 2016.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 16.341.48004 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia presentació a l’ajuntament en el
termini que finalitza el 20 de desembre de 2016, 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.
I essent les 17:50 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.

