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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA QUINZE DE DESEMBRE DE DOS MIL SETZE.

A Forallac, essent les 20:20 hores del dia quinze de desembre 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 extraordinària de primera
convocatòria.
Hi assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas.
1.-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. O17/2016)
Llicència d’obres complementària per a la modificació i legalització de les següents
obres de reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al carrer Llorer, 8 de
Vulpellac:
 modificació de la distribució interior per tal d’ubicar un segon bany a l’habitatge, i
que ha comportat la variació de la posició de l’escala a l’altell.
 rebaix de 50 cm del terreny al pati posterior.
 modificació a la coberta, consistent en l’anul·lació de quatre lluernes per ubicar-ne
una de nova i la formació de dos punts de llum natural per a les cambres higièniques.
 manteniment parcial del volum disconforme situat a la part posterior del pati que es
destinarà a magatzem d’estris del jardí.
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 11 de novembre de 2016.
B] (EXP. O75/2016)
Llicència d’obres per a la construcció d’un gual de 3,05 metres lineals per accedir al
garatge de l’immoble situat al carrer Carme Carles, 4 de Vulpellac.
La llicència resta condicionada a les condicions especials següents:
1. No es podran iniciar les obres sense haver-ho comunicat per escrit a l’ajuntament

amb una antelació mínima de tres dies hàbils, per tal que els Serveis tècnics
municipals controlin l’execució de les mateixes.
2. Les següents mesures constructives:
Atès que les actuacions afectaran la vorada del carrer Carme Carles, caldrà que
el material i acabat sigui el mateix que el del pas de vianants contigu.
Complir amb allò que disposa el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció, atenent a la senyalització i seguretat dels treballadors i dels vianants
en les obres que es realitzen en vials de titularitat municipal.
3. Donar compliment del que disposen els articles 140 i 141 del R.D. 1428/2003, de
21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de circulació, en relació a
la senyalització de les obres en la via pública.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1
mes. Termini d’acabament: 3 dies.
C] (EXP. O76/2016)
Llicència d’obres per a fer repassos a la teulada de l’habitatge situat al carrer Nou, 33 de
Vulpellac.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1
mes. Termini d’acabament: 2 mesos.
D] (EXP. O78/2016)
Llicència d’obres per a l’adequació de la nau situada al carrer dels Arboços, 8 (nau núm.
3) del sector V-2, per a una activitat de comerç al menor de productes de jardineria.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar la declaració responsable del
contractista executor de les obres conforme es troba al corrent de pagament de les
seves obligacions tributàries i de la seguretat social de 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.
Segon.- Denegar la llicència d’obres que seguidament es relaciona:
(EXP. O56/2016)
L’atorgament de llicència d’obres per a la instal.lació d’un rètol publicitari de l’activitat
de bar-restaurant Ca la Nena, a la façana de l’edifici situat a la plaça de les Voltes, 11 de
Peratallada, en base al contingut de l’acord de data 11 de desembre de 2016 de la
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, de no aprovació de la
intervenció, del qual se’n lliurarà còpia a l’interessat.
Tercer. Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.
2.-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’AJUNTAMENT DE FORALLAC I AGROFITOR,
SA, PER INSTAL.LAR UN DIPÒSIT D’AIGUA DESTINAT A LA
INTERVENCIÓ EN CAS D’INCENDI FORESTAL I SERVITUD DE PAS (Exp.
1.3.5-8/2016).- Atès que la Direcció General de Prevenció i extinció d’incendis ha
expressat la necessitat de reconstrucció d’un punt d’aigua per a intervenció en cas
d’incendi forestal en la zona de La Cavorca-Fitor, ja que es tracta d’un dipòsit necessari
per la seva situació en zona estratègica.
Atès que Agrofitor, SA és propietària de la finca La Cavorca que comprèn la parcel.la

25 del polígon 16 del cadastre de rústica d’aquest municipi, i com a propietari de la
mateixa expressa la seva voluntat de col·laborar en les tasques de prevenció d’incendis.
Atès que l’Ajuntament de Forallac, en el marc de les competències atribuïdes per
l’article 25.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
amb el suport de la Diputació de Girona i d’acord amb les prioritats definides pels
bombers de la Generalitat de Catalunya, necessita instal·lar un dipòsit d’aigua destinat a
la intervenció en cas d’incendi forestal.
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona,
l’Ajuntament de Forallac i Agofitor, SA, per instal·lar un dipòsit d’aigua destinat a la
intervenció en cas d’incendi forestal i servitud de pas.
Vist l’informe emès en data 7 de desembre de 2016 per la secretària interventora.
Vist l’acord adoptat pel ple de la corporació de data 16 de juliol de 2015, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local pel que respecta a l’aprovació dels
convenis interadministratius als que fan referència els articles 303 i següents del ROAS, a
excepció dels convenis interadministratius marc i els convenis pels quals es transfereixen o
es deleguen competències municipals en favor d’altres administracions públiques.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona,
l’Ajuntament de Forallac i Agofitor, SA, per a instal·lar un dipòsit d’aigua destinat a la
intervenció en cas d’incendi forestal, i servitud de pas”.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i dels documents necessaris per
portar a terme aquest acord.
Tercer.- Una vegada formalitzat el conveni, donar trasllat del present acord i del
conveni al Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa la DA Novena de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Quart.- Donar trasllat del present acord i del conveni a la Diputació de Girona i a
Agofitor, SA.
3.-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE FORALLAC PER
A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT
TÈCNIC EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL (Exp. 1.3.5-9/2016).- Vista la
proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l’Ajuntament de Forallac per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament
tècnic en matèria de Protecció civil.
Vist l’informe emès en data 14 de desembre de 2016 per la secretària interventora.
Vist l’acord adoptat pel ple de la corporació de data 16 de juliol de 2015, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local pel que respecta a l’aprovació dels
convenis interadministratius als que fa referència els articles 303 i següents del ROAS, a
excepció dels convenis interadministratius marc i els convenis pels quals es transfereixen o
es deleguen competències municipals en favor d’altres administracions públiques.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Empordà i l’Ajuntament de Forallac, per a la prestació de serveis d’assistència i
assessorament tècnic en matèria de Protecció civil”.
Segon.- Aquest conveni queda subjecte a l’existència de crèdit suficient i adequat en els

pressupostos corresponents.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i dels documents necessaris per
portar a terme aquest acord.
Quart.- Una vegada formalitzat el conveni, donar trasllat del present acord i del conveni
al Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la DA Novena de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord i del conveni al Consell Comarcal del Baix
Empordà.
4.-APROVACIÓ DEL PREUS CONTRADICTORIS D’APLICACIÓ AL
CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLIGON
D’ACTUACIÓ PA-V1 DE VULPELLAC, PRIMERA FASE (Exp. 1.4.2.1-3/2016).Atès que per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 13 de
setembre de 2016, es van adjudicar les obres contemplades al projecte “Urbanització del
polígon d’actuació PA-V1 de Vulpellac, 1a. fase”, a l’empresa Aglomerats Girona, SA,
per un import de 32.176,37 €, IVA inclòs.
Vista l’Acta de fixació de preus contradictoris de l’esmentat contracte, signada per
l’arquitecte i l’enginyer de de camins canals i ports, senyors JMAM, 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
al contractista previst a l’article 211.1 del R.D.leg. 3/2011, de 14 de novembre.
Vist l’informe de data 23 de novembre de 2016 emès pels directors facultatius, en el
qual manifesten que durant l’execució de l’obra ha estat necessari introduir unes unitats
d’obra no incloses en els quadres de preus del projecte, sense que això hagi comportat
un increment sobre el preu d’adjudicació.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar els preus contradictoris de l’execució de l’obra “Urbanització del
polígon d’actuació PA-V1 de Vulpellac, 1a. fase”.
Segon.- Incorporar els preus contradictoris aprovats al contracte de referència, a efectes
de lliurament de certificacions d’obra executada.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària de les obres Aglomerats
Girona, SA i als directors facultatius de les obres senyors JMAM, pel seu coneixement i
efectes oportuns.
5.-APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚLTIMA DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL POLIGON D’ACTUACIÓ PA-V1 DE VULPELLAC.
PRIMERA FASE (Exp. 1.4.2.1-3/2016).- Presentada la certificació núm. 1 i última de
les obres contemplades al projecte “Urbanització del polígon d’actuació PA-V1 de
Vulpellac, 1a. fase”.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 i última de les obres contemplades al projecte
“Urbanització del polígon d’actuació PA-V1 de Vulpellac, 1a. fase”, emesa pels tècnics
directors, senyors JMAM, i executades per l’empresa Aglomerats Girona, SA, per un
import de trenta-cos mil cent-setanta-sis euros amb trenta-set cèntims (32.176,37 €)
IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària

16.155.60902 del pressupost municipal vigent.
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORÇ DEL
PAVIMENT DELS CARRERS DEL NUCLI PUIG DE SANT RAMON (FASE 3)
(Exp. 4.2.2-2/2016).- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de
novembre de 2016, va aprovar inicialment, amb caràcter urgent, el projecte de “Reforç
del paviment dels carrers del nucli Puig de Sant Ramon (fase 3)”.
Atès que sotmès a informació pública, pel termini de 15 dies mitjançant edicte publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 218 de 15 de novembre de 2016, al
tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de l’ajuntament des del dia 15 de
novembre fins al dia 7 de desembre de 2016, no s’hi ha presentat cap al·legació.
De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de “Reforç del paviment dels carrers del
nucli Puig de Sant Ramon (fase 3)”, redactat pels tècnics JMAM, 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.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província de Girona, Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis municipal i seu electrònica de
l’ajuntament.
7.-APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ
DEL PAVIMENT DELS CARRERS SANTA BASILISSA I SANT JOAN (Exp.
4.2.2-3/2016).- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de novembre de
2016, va aprovar inicialment, amb caràcter urgent, la memòria valorada “Reforç del
paviment dels carrers Santa Basilissa i Sant Joan”.
Atès que sotmesa a informació pública, pel termini de 15 dies mitjançant edicte publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 218 de 15 de novembre de 2016, al
tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de l’ajuntament des del dia 15 de
novembre fins al dia 7 de desembre de 2016, no s’hi ha presentat cap al·legació.
De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament la memòria valorada “Reforç del paviment dels carrers
Santa Basilissa i Sant Joan”, redactada pels tècnics JMAM, 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.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província de Girona, Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis municipal i seu electrònica de
l’ajuntament.
8.-APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA DE
PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE L’OLI DE PERATALLADA (Exp. 4.2.24/2016).- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de novembre de 2016,
va aprovar inicialment, amb caràcter urgent, la Memòria valorada “Pavimentació de la
Plaça de l’Oli de Peratallada”.
Atès que sotmesa a informació pública, pel termini de 15 dies mitjançant edicte publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 218 de 15 de novembre de 2016, al
tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de l’ajuntament des del dia 15 de
novembre fins al dia 7 de desembre de 2016, no s’hi ha presentat cap al·legació.
De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament la Memòria valorada “Pavimentació de la Plaça de
l’Oli de Peratallada”, redactada pels tècnics JMAM, 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.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província de Girona, Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis municipal i seu electrònica de
l’ajuntament.
9.- CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “PROJECTE
DE REFORÇ DEL PAVIMENT DELS CARRERS DEL NUCLI PUIG DE SANT
RAMON (FASE 3)” (Exp. 1.4.2.1-7/2016).- Atès que la Junta de Govern Local en
aquesta sessió ha aprovat definitivament el projecte “Reforç del paviment dels carrers
del nucli Puig de Sant Ramon (fase 3)”, redactat pels tècnics JMAM, amb un pressupost
d’execució per contracta de 45.229,12 €.
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
per R.D.leg. 3/2011, de 14 de novembre.
Vista l’oferta per a l’execució de les obres, presentada per l’empresa Aglomerats
Girona, SA, per un import de 37.314,04 €, IVA exclòs.
Vista la certificació de la secretària interventora d’existència de crèdit a l’aplicació
pressupostària 16.155.61903 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, 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 les obres “Reforç del
paviment dels carrers del nucli Puig de Sant Ramon (fase 3)”.
Segon.- Adjudicar l’execució de les obres a l’empresa Aglomerats Girona, SA, amb NIF
A-XXXX168 i domicili social al paratge Bufaganyes, s/n 17246-Santa Cristina d’Aro,
pel preu tancat de trenta-set mil tres-cents catorze euros amb quatre cèntims (37.314,04
€), IVA exclòs (tipus aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
16.155.61903 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Determinar que les obres hauran de ser finalitzades en el termini màxim de dos
mesos comptats des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Quart.- Designar com a directors facultatius de les obres els tècnics JMAM, 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 les obres.
10.- CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “REFORÇ
DEL PAVIMENT DELS CARRERS SANTA BASILISSA I SANT JOAN” (Exp.
1.4.2.1-5/2016).- Atès que la Junta de Govern Local en aquesta sessió ha aprovat
definitivament la memòria valorada de les obres “Reforç del paviment dels carrers Santa
Basilissa i Sant Joan”, redactada pels tècnics JMAM, amb un pressupost d’execució per
contracta de 15.160,61 €.
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
per R.D.leg. 3/2011, de 14 de novembre.

Vista l’oferta per a l’execució de les obres, presentada per l’empresa Aglomerats
Girona, SA, per un import de 12.479,34 €, IVA exclòs.
Vista la certificació de la secretària interventora d’existència de crèdit a l’aplicació
pressupostària 16.155.61902 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, 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 les obres “Reforç del
paviment dels carrers Santa Basilissa i Sant Joan”.
Segon.- Adjudicar l’execució de les obres a l’empresa Aglomerats Girona, SA, amb NIF
A-XXXX168 i domicili social al paratge Bufaganyes, s/n 17246-Santa Cristina d’Aro,
pel preu tancat de dotze mil quatre-cents setanta-nou euros amb trenta-quatre cèntims
(12.479,34 €), IVA exclòs (tipus aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 16.155.61902 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Determinar que les obres hauran de ser finalitzades en el termini màxim de dos
mesos comptats des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Quart.- Designar com a directors facultatius de les obres els tècnics JMAM, 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 les obres.
11.-CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
“PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE L’OLI DE PERATALLADA” (Exp.
1.4.2.1-6/2016).- Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data d’avui ha aprovat
definitivament la memòria valorada de les obres de “Pavimentació de la Plaça de l’Oli
de Peratallada”, redactada pels tècnics JMAM, amb un pressupost d’execució per
contracta de 13.001,06 €.
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
per R.D.leg. 3/2011, de 14 de novembre.
Vista l’oferta per a l’execució de les obres, presentada per l’empresa Massachs obres i
paisatge, SLU, per un import de 10.742,41 €, IVA exclòs.
Vista la certificació de la secretària interventora d’existència de crèdit a l’aplicació
pressupostària 16.155.61905 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, 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 les obres “Pavimentació de
la Plaça de l’Oli de Peratallada”.
Segon.- Adjudicar l’execució de les obres a l’empresa Massachs obres i paisatge, SLU,
amb NIF B-XXXX093 i domicili social al carrer Teulera, 78, 17246-Santa Cristina
d’Aro, pel preu tancat de deu mil set-cents quaranta-dos euros amb quaranta-un cèntims
(10.742,41€), IVA exclòs (tipus aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 16.155.61905 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Determinar que les obres hauran de ser finalitzades en el termini màxim de dos

mesos comptats des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Quart.- Designar com a directors facultatius de les obres els tècnics JMAM, 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 les obres.
12.-SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’UNA SUBVENCIÓ
EXTRAORDINARIA PEL FINANÇAMENT PARCIAL DE LES OBRES DE
REFORMA DE LA RECTORIA DE FITOR (Exp. 1.4.4-24/2016).- Atès que la
Generalitat de Catalunya va resoldre cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Forallac l’ús
per un període de 30 anys de la finca procedent del complex parroquial de Fitor, per tal
que fos destinada al suport, acolliment i promoció d’activitats vinculades amb el
patrimoni natural i cultural de les Gavarres.
Atès que actualment l’edifici que acull la Rectoria no disposa ni de subministrament
elèctric ni d’aigua potable i precisa que s’executin obres d’adequació per tal que es
pugui destinar als usos previstos.
Vista la Memòria valorada titulada “Reforma de la rectoria de Fitor”, redactada per
l’arquitecta tècnica municipal, amb un pressupost d’execució per contracte per import
de 66.022,48 €, (IVA inclòs).
Atès que l’ajuntament no pot fer front a la totalitat de la despesa.
S’acorda per unanimitat:
Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció extraordinària de vint-i-cinc mil
euros (25.000,00 €) per cobrir part de les despeses d’execució de les obres de Reforma
de la Rectoria de Fitor, amb un pressupost d’execució per contracte de 66.022,48 €,
IVA inclòs.
13.- FACTURES.- S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació núm. 13/16, de factures de despeses per treballs i materials
realitzats i subministrats per compte de l’ajuntament, per import de vuitanta-tres mil
nou-cents setanta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims.
Segon.- Ratificar la relació núm. DA 13/16, de despeses aprovades per l’alcaldia del 25
de novembre al 12 de desembre de 2016, per import de seixanta-dos mil dos-cents vinti-vuit euros amb deu cèntims.
I essent les 20:35 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.

