Ajuntament de Forallac

No assisteix amb excusa la regidora senyora Marta Chicot Salgas.
ORDRE DEL DIA
PROPOSTES ORDINÀRIES:
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de gener de 2022.
2.-Expedient 1160/2021.- Llicències urbanístiques.
4.- Expedient 1040/2021.- Llicències urbanístiques.
5.- Expedient 1446/2021.- Llicències urbanístiques.
6.- Expedient 449/2021.- Llicències urbanístiques.
7.- Expedient 120/2022.- Contractacions - Pròrroga del contracte del servei de manteniment,
desbrossada, sega dels marges i neteja de camins rurals de Forallac.
8.- Expedient 114/2022.- Contractacions – Pròrroga del contracte del servei de comunicació
institucional i butlletí municipal.
PROPOSTES URGENTS:
10.- Expedient 125/2022.- Aprovació despeses i liquidacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE
GENER DE 2022.El senyor Alcalde cedeix la paraula a la senyora Secretària - Interventora, que dona lectura de
l’Acta i pregunta si algun membre de la Junta de Govern Local hi ha de formular alguna
observació.
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Josep Sala Leal (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/03/2022
HASH: 50f3f77852914e560109a31af62501db

3.- Expedient 1410/2021.- Llicències urbanístiques.

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

A Forallac, essent les 18:00 hores del dia 10 de febrer de dos mil vint-i-dos, 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, Jaume Mont Poch i Carles Frigola Doblado,
assistits per la secretària de la corporació Àngela Sáez Torres a l’objecte de celebrar sessió
ordinària de primera convocatòria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Àngela Sáez Torres (1 de 2)
Secretaria interventora
Data Signatura: 04/03/2022
HASH: d439753b2bef563182f521d30d5cf60c

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA DEU DE FEBRER DE DOS MIL VINT-I-DOS.

Ajuntament de Forallac
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 2 de febrer de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 03/02/2022.
De conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 3 de juny de 2020, 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 la llicència d’obres següent, 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. La llicència aprovada és la següent:

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància de sol·licitud de llicència
urbanística amb registre d’entrada núm. 2021-E-RE-974 de 4 d’octubre de 2021, la senyora
Tània Coll García, en representació del senyor Esteve Bosch Torres, sol·licita llicència
urbanística d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a la parcel·la situada al
carrer Empordà 12, parcel·la B de Fonteta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 1160/2021

Llicència urbanística d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
d’ús privat a la parcel·la B, procedent de la reparcel·lació de la UA-F1 de Fonteta, situada al
carrer Empordà, 12 de Fonteta (referència cadastral 4745202EG0444N0001RP).
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1) Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
a) Projecte executiu signat electrònicament pel tècnic redactor i visat pel seu col·legi
professional.
b) Informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació del
projecte executiu al projecte autoritzat.
c) Nomenament, si s’escau, del coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres,
signat electrònicament.
d) Nomenament del tècnic de seguiment del programa de control de qualitat de
l’execució de l’obra, signat electrònicament i visat pel seu col·legi professional.
e) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible al web municipal https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/modelsurbanisme).
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(EXP. 1160/2021)

Ajuntament de Forallac

4)

5)

Segon.- Acreditar davant de l’Ajuntament de Forallac mitjançant l’aportació de còpia simple
de les escriptures i nota simple de domini i càrregues del Registre de la Propietat que la
condició de l’apartat 4) del punt primer s’ha fet constar en les escriptures públiques de
declaració d’obra nova en construcció autoritzades així com en la inscripció corresponent del
Registre de la Propietat d’acord amb la normativa aplicable.
Tercer.- Termini d’inici de les obres: 1 any. Termini d’acabament: 3 anys.
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Secretària Interventora.
Quart. Notificar el contingut del present acord a l’interessat.”

3. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 1410/2021

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

3)
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2)

Fotografies d’estat actual dels elements urbans de la via pública (carrer Empordà,
12 de Fonteta) que puguin resultat afectats per les obres.
g) Document d’acceptació dels residus de la construcció i enderroc generats per l’obra,
signat per un gestor de residus autoritzat.
Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar en el termini de 10 dies, l’acta d’inici de les
obres signada electrònicament per la Direcció facultativa.
Una vegada finalitzades les obres s’haurà de:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació, en el termini màxim d’un mes:
- Còpia del certificat final d’obres i habitabilitat expedit per la direcció facultativa
signat digitalment i visat pels respectius col·legis professionals.
- Certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus
lliurats, 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 modificat per la DA 1ª del RD 210/2018, de 6 d’abril. En cas que
durant l’execució de les obres es prevegi la reutilització de terres i pedres no
contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, caldrà
acreditar la seva correcta gestió mitjançant una empresa acreditada externa. El cost
d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residu.
La primera ocupació i utilització de les edificacions autoritzades resten condicionades a
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució de la Unitat d’Actuació F1
de Fonteta així com de la seva recepció per part de l’Ajuntament de Forallac, de
conformitat amb el que estableix l’article 41 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Qualsevol modificació del projecte autoritzat durant l’execució de les obres, haurà de
donar compliment al que disposa l’article 76 i concordants del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

f)

Ajuntament de Forallac
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància de sol·licitud de llicència
urbanística amb registre d’entrada núm. 2021-E-RE-1227 de 30/11/2021, la senyora Tània
Coll García, en representació del senyor Jordi Camps Banqué, sol·licita llicència urbanística
d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a la parcel·la situada al carrer Empordà
12, parcel·la D de Fonteta.

Primer.- Aprovar la llicència d’obres següent, 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. La llicència aprovada és la següent:
(EXP. 1410/2021)
Llicència urbanística d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
d’ús privat a la parcel·la D, procedent de la reparcel·lació de la UA-F1 de Fonteta, situada al
carrer Empordà, 12 de Fonteta (referència cadastral 4745202EG0444N0001RP).
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1)

Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’Ajuntament la següent documentació:
a) Projecte executiu signat electrònicament pel tècnic redactor i visat pel seu col·legi
professional.
b) Informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació del
projecte executiu al projecte autoritzat.
c) Nomenament, si s’escau, del coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres,
signat electrònicament.
d) Nomenament del tècnic de seguiment del programa de control de qualitat de
l’execució de l’obra, signat electrònicament i visat pel seu col·legi professional.
e) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible al web municipal https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/modelsurbanisme).
f) Fotografies d’estat actual dels elements urbans de la via pública (carrer Empordà,
12 de Fonteta) que puguin resultat afectats per les obres.
g) Document d’acceptació dels residus de la construcció i enderroc generats per l’obra,
signat per un gestor de residus autoritzat.

2)

Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar en el termini de 10 dies, l’acta d’inici de les
obres signada electrònicament per la Direcció facultativa.

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

S’acorda per unanimitat:

Codi Validació: 3SKAXAZEGJMKXDZ5JGWYDXPGN | Verificació: https://forallac.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 15

De conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 3 de juny de 2020, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 3 de febrer de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
secretària interventora en data 03 de febrer de 2022.

Ajuntament de Forallac

4) La primera ocupació i utilització de les edificacions autoritzades resten condicionades a
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució de la Unitat d’Actuació F1
de Fonteta així com de la seva recepció per part de l’Ajuntament de Forallac, de
conformitat amb el que estableix l’article 41 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
5) Qualsevol modificació del projecte autoritzat durant l’execució de les obres, haurà de
donar compliment al que disposa l’article 76 i concordants del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Segon.- Acreditar davant de l’Ajuntament de Forallac mitjançant l’aportació de còpia simple
de les escriptures i nota simple de domini i càrregues del Registre de la Propietat que la
condició de l’apartat 4) del punt primer s’ha fet constar en les escriptures públiques de
declaració d’obra nova en construcció autoritzades així com en la inscripció corresponent del
Registre de la Propietat d’acord amb la normativa aplicable.
Tercer.- Termini d’inici de les obres: 1 any. Termini d’acabament: 3 anys.
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Secretària Interventora.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat. “
4. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 1040/2021
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància de sol·licitud de llicència
urbanística amb registre d’entrada núm. 2021-E-RE-875 de 9 de setembre de 2021, la senyora
Tània Coll García, en representació del senyor Julio Martí Almor, sol·licita llicència
urbanística d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a la parcel·la situada al
carrer Empordà 12, parcel·la C de Fonteta.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 2 de febrer de 2022, el qual es
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 Presentar a l’ajuntament la següent documentació, en el termini màxim d’un mes:
- Còpia del certificat final d’obres i habitabilitat expedit per la direcció facultativa
signat digitalment i visat pels respectius col·legis professionals.
- Certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus
lliurats, 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 modificat per la DA 1ª del RD 210/2018, de 6 d’abril. En cas que
durant l’execució de les obres es prevegi la reutilització de terres i pedres no
contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, caldrà
acreditar la seva correcta gestió mitjançant una empresa acreditada externa. El cost
d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residu.

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

Una vegada finalitzades les obres s’haurà de:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3)

Ajuntament de Forallac
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 07 de febrer de 2022.
De conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 3 de juny de 2020, 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.

Llicència urbanística d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
d’ús privat a la parcel·la C, procedent de la reparcel·lació de la UA-F1 de Fonteta, situada al
carrer Empordà, 12 de Fonteta (referència cadastral 4745202EG0444N0001RP).
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1) Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
a) Projecte executiu signat electrònicament pel tècnic redactor i visat pel seu col·legi
professional.
b) Informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació del
projecte executiu al projecte autoritzat.
c) Nomenament, si s’escau, del coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres,
signat electrònicament.
d) Nomenament del tècnic de seguiment del programa de control de qualitat de
l’execució de l’obra, signat electrònicament i visat pel seu col·legi professional.
e) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible al web municipal https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/modelsurbanisme).
f) Fotografies d’estat actual dels elements urbans de la via pública (carrer Empordà,
12 de Fonteta) que puguin resultat afectats per les obres.
g) Document d’acceptació dels residus de la construcció i enderroc generats per l’obra,
signat per un gestor de residus autoritzat.
2) Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar en el termini de 10 dies, l’acta d’inici de les
obres signada electrònicament per la Direcció facultativa.
3) Una vegada finalitzades les obres s’haurà de:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació, en el termini màxim d’un mes:
- Còpia del certificat final d’obres i habitabilitat expedit per la direcció facultativa
signat digitalment i visat pels respectius col·legis professionals.
- Certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus
lliurats, en compliment del que disposa l’article 15.2 del Decret 89/2010, de 29 de

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

(EXP. 1040/2021)
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Primer. Aprovar la llicència d’obres següent, 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. La llicència aprovada és la següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’acorda per unanimitat:

Segon.- Acreditar davant de l’Ajuntament de Forallac mitjançant l’aportació de còpia simple
de les escriptures i nota simple de domini i càrregues del Registre de la Propietat que la
condició de l’apartat 4) del punt primer s’ha fet constar en les escriptures públiques de
declaració d’obra nova en construcció autoritzades així com en la inscripció corresponent del
Registre de la Propietat d’acord amb la normativa aplicable.
Tercer.- Termini d’inici de les obres: 1 any. Termini d’acabament: 3 anys.
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Secretària Interventora

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

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 modificat per la DA 1ª del RD 210/2018, de 6 d’abril. En cas que
durant l’execució de les obres es prevegi la reutilització de terres i pedres no
contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, caldrà
acreditar la seva correcta gestió mitjançant una empresa acreditada externa. El cost
d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residu.
4) La primera ocupació i utilització de les edificacions autoritzades resten condicionades a
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució de la Unitat d’Actuació F1
de Fonteta així com de la seva recepció per part de l’Ajuntament de Forallac, de
conformitat amb el que estableix l’article 41 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
5) Qualsevol modificació del projecte autoritzat durant l’execució de les obres, haurà de
donar compliment al que disposa l’article 76 i concordants del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Forallac

5. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 1446/2021
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant escrit registrat d’entrada 2021-E-RE-1270
de data 14 de desembre de 2021, el senyor Àngel Simon Caballero, sol·licita llicència
urbanística d’obres per a la reforma del lavabo situat a l’immoble de la Plaça de l’Oli, 1 de
Peratallada.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 1 de febrer de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Tècnica jurídica en data 08 de febrer de 2021.
De conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 3 de juny de 2020, 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

Codi Validació: 3SKAXAZEGJMKXDZ5JGWYDXPGN | Verificació: https://forallac.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 15

Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.”

Ajuntament de Forallac
de la Llei d’urbanisme.
S’acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar la llicència d’obres següent, 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. La llicència aprovada és la següent:

Segon.- Advertir que no s’autoritzen actuacions per puguin afectar el subsol. Per a la
realització d’una afectació en el subsol requereix d’un seguiment d’intervenció arqueològic
que s’haurà de realitzar sota la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la
Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
Tercer.- Qualsevol modificació del projecte autoritzat durant l’execució de les obres, haurà
de donar compliment al que disposa l’article 76 i concordants del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Quart.- Termini d’inici de les obres: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Secretària Interventora.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.”

6. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 377/2021.

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1) Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
a) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible al web municipal https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/modelsurbanisme).
2) Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar declaració responsable d’inici d’obres
subscrita pel titular de la llicència urbanística.
3) Recordar que els residus que es generin a l’obra s’han de gestionar correctament portantlos a abocadors controlats o punts acreditats a tal efecte.
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Llicència urbanística d’obres de reforma i manteniment d’una cambra higiènica a l’habitatge
situat a la Plaça de l’Oli, 1 de Peratallada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

(EXP. 1446/2021)

Ajuntament de Forallac
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant escrit registrat d’entrada 2021-E-RE-919
de 18 d’abril de 2021, el senyor Miguel Pons Cornellà en representació de ERNESTO
VENTÓS, S.A, sol·licita llicència urbanística per a la instal·lació d’una línia de baixa tensió
(400V) subterrània per tal de proporcionar subministrament elèctric a la finca situada al
polígon 2, parcel·la 7 (paratge Salsà).

S’acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar la llicència d’obres següent, 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. La llicència aprovada és la següent:
(EXP. 377/2021)
Llicència urbanística d’obres per l’obertura i reposició de 100 metres lineals al camí del Celsà
per a l’estesa d’abastament elèctric soterrat i la creació d’un nou subministrament elèctric de
baixa tensió de 400V al polígon 2, parcel·la 7.
1. Abans de l’inici de les obres:
§ Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
a) Document d’acceptació de la correcta gestió dels residus d’enderrocs i de la
construcció signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió.
§ Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 2.450,00€ per respondre
dels danys i obligacions a què fa referència l’art. 9 de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
2. Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar declaració responsable d’inici d’obres
subscrita pel tècnic director de les obres i/o titular de la llicència urbanística.
3. Una vegada finalitzades les obres s’haurà de:
§ Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
a) En el termini d’un mes, el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats, en compliment del que disposa l’article 15.2 del

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

De conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 3 de juny de 2020, 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.
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A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 31 de gener de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Tècnica jurídica en data 09 de febrer de 2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió ordinària de data 26 de
gener de 2022, va acordar informar favorablement la sol·licitud per a un nou subministrament
elèctric al polígon 2, parcel·la 7 del municipi de Forallac.

Ajuntament de Forallac
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 modificat per la DA 1ª del RD 210/2018, de 6 d’abril.

Segon. Termini d’inici de les obres: 6 mesos. Termini d’acabament: 4 dies hàbils comptats a
partir de la data del certificat o declaració responsable d’inici d’obres.
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Secretària Interventora.

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

a) A les mesures incloses a l’Estudi d’impacte i integració paisatgística del projecte.
b) Atès que les actuacions afectaran el camí del Celsà, pavimentat amb terres, caldrà
que el material i acabat del paviment sigui el mateix que l’existent i s’executi el
reomplert de la rasa amb formigó en massa de manera que quedi compacte.
c) Complir amb allò que disposa el RD 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.
d) Donar compliment del que disposen els articles 140 i 141 del RD 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.
5. 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 així com, si s’escau que el Servei de Vigilància Municipal
pugui prendre les mesures adients en la circulació en el vial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. A les següents mesures constructives i d’acabats:

7. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, PRÒRROGA CONTRACTACIÓ SERVEI
DE MANTENIMENT, DESBROSSADA, SEGA DELS MARGES I NETEJA DE
CAMINS RURALS DEL MUNICIPI DE FORALLAC (EXP. 120/2022)
ANTECEDENTS
Vist que l’Ajuntament va tramitar per procediment obert amb una pluralitat de criteris la
licitació del servei de manteniment, desbrossada, sega de marges i neteja de camins rurals del
municipi de Forallac (Expedient 754/2019), el qual es va adjudicar a l’empresa
CREMAVERD, SL, amb NIF B55295463.
Atès que d’acord amb els PCAP i PPT, el contracte tenia una durada de dos anys amb
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Vist que la última signatura electrònica del contracte consta de data 30/04/2020, per tant, atès
que no consta cap incident ni cap expedient d’incompliment contractual o defectuós es
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Tercer. Notificar el contingut del present acord a l’interessat.”

Ajuntament de Forallac
considera procedent procedir a la pròrroga de la contractació abans que finalitzi el període de
dos any el 30/04/2022.

Tenint present els Plecs de Clàusules Administratives Particulars, així com el propi contracte
formalitzat que preveia dues pròrrogues d’un any cadascuna.
A tenor d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, la qual atorga la
competència a l’Alcaldia sempre que el valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost, i tenint en compte la delegació efectuada per l’Alcalde a la Junta de Govern
Local de data 03/06/2020, ES PROPOSA A LA JGL:
Acordar per unanimitat:
Primer. Aprovar la pròrroga per una anualitat del contracte del servei de manteniment,
desbrossada, sega de marges i neteja de camins rurals del municipi de Forallac, subscrit el
proppassat 30/04/2020 i que finalitza el proper 30/04/2022 a favor de la mercantil
CREMAVERD, SL, amb NIF B55295463, per un import anual de 13.080 € més 2.746,8 (21%
IVA), és a dir, un total 15.826,8 €.

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

De conformitat amb l'article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el contracte podrà
preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin
inalterables durant el període de durada d'aquestes, sense perjudici de les modificacions que
es puguin introduir de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 203 a 207 de la
present Llei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FONAMENTS DE DRET:

Segon. Aprovar i disposar la despesa corresponent de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'Informe d'Intervenció :
CONCEPTE
Conservació de camins rurals

APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
454 21000

IMPORT
(IVA inclòs)
15.826,8

Tercer. La present pròrroga tindrà efectes a partir de 01/05/2022, quan finalitzi la durada
vigent de dues anualitats.
Quart. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
Cinquè. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos
pertinents. “

Codi Validació: 3SKAXAZEGJMKXDZ5JGWYDXPGN | Verificació: https://forallac.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 15

Tot plegat d’acord amb el PCAP i el propi contracte formalitzat.

Ajuntament de Forallac

8. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, PRÒRROGA CONTRACTACIÓ SERVEI
DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ INSTITUCIONAL DEL MUNICIPI DE
FORALLAC, AIXÍ COM DEL SERVEI DE CONFECCIÓ, EDICIÓ I
MAQUETACIÓ DE LA REVISTA MUNICIPAL”EL RAMPÍ” (Exp. Núm.:
114/2022)

Que, en data 23.02.2021, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’efectuar una primera
pròrroga del contracte.
Atès que no consta cap incident ni cap expedient d’incompliment contractual o defectuós es
considera procedent procedir a efectuar una segona pròrroga de la contractació abans de que
finalitzi el període de la primera pròrroga el 02.03.2022.
FONAMENTS DE DRET:
De conformitat amb l'article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el contracte podrà
preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin
inalterables durant el període de durada d'aquestes, sense perjudici de les modificacions que
es puguin introduir de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 203 a 207 de la
present Llei.
Tenint present els Plecs de Clàusules Administratives Particulars, així com el propi contracte
formalitzat que preveia tres prorrogues d’una anualitat cadascuna.
A tenor d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, la qual atorga la
competència a l’Alcaldia sempre que el valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost, i tenint en compte la delegació efectuada per l’Alcalde a la Junta de Govern
Local de data 03.06.2020, ES PROPOSA A LA JGL:
Acordar per unanimitat:
Primer. Aprovar la segona pròrroga per una anualitat del contracte del servei de comunicació
i difusió institucional del municipi de Forallac, així com del servei de confecció, edició i
maquetació de la revista municipal “El Rampí”, subscrit en data 02.03.2020 a favor del Sr.
JORDI GAMERO AGUILERA, sense variació de les condicions i pel mateix preu de
26.602,00 € (VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS DOS EUROS), desglossat de la manera següent:

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

Atès que el contracte tenia una durada d’un amb possibilitat de tres prorrogues també anuals.
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“Vist que l’Ajuntament va tramitar per procediment obert la licitació del servei de
comunicació i difusió institucional del municipi el qual consta a l’Expedient 734/2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS

Ajuntament de Forallac

-

Butlletí municipal: 5.800,00 + 232 en concepte d’IVA.
Servei de comunicació i difusió: 17.000,00 € + 3.570,00 € en concepte d’IVA.

Tot plegat d’acord amb el PCAP i el propi contracte formalitzat.

IMPORT
(IVA inclòs)
6.032,00
20.570,00

Tercer. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
Quart. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos
pertinents.”
9. PROPOSTA, SI S’ESCAU, D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR
SERVEI ESTERILITZACIÓ GATS FERALS COLÒNIES DEL MUNICIPI DE
FORALLAC.
Exp. Núm.: 87/2022
Procediment: Contractació menor serveis veterinaris
Objecte: control colònies felines del municipi- esterilitzacions i castracions
“Vist l’informe emès per l’alcaldia en el qual es justifica la necessitat de procedir a la
contractació del servei d’esterilització d’uns quants gats ferals de les colònies del municipi a
fi de controlar progressivament la població.
Vist el pressupost presentat per SERVEIS VETERINARIS, CB, amb CIF E17100678,
domiciliat al carrer Jaume II, 12, 17100- La Bisbal d’Empordà, on consta els següents imports
per animal i sexe:
Gats Femelles: 70,25 € més 14,75 € en concepte del 21% d’IVA
Gats Mascles: 41,32 € més 8,68 € en concepte del 21% d’IVA
Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 410.22706 del pressupost municipal vigent.
Atès que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació i que consultades les dades que figuren a l’Ajuntament, no consta que en
l’exercici pressupostari 2022, hagi subscrit més contractes menors pel mateix objecte que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000,00 euros (IVA exclòs).

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

Butlletí municipal Rampí
Servei de Comunicació

APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
925 22602
334 22799
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CONCEPTE

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar i disposar la despesa corresponent de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'Informe d'Intervenció :

Ajuntament de Forallac

Vista la resolució de l’alcaldia de 03 de juny de 2020, de delegació de competències en
matèria de contractació a la Junta de Govern Local.
De conformitat amb el que disposen els articles 116, 117 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en quan a l’inici, contingut i aprovació de
l’expedient administratiu.

Segon.- Adjudicar aquest contracte a SERVEIS VETERINARIS, CB, amb CIF E17100678,
domiciliat
al
carrer
Jaume
II,
12,
17100La
Bisbal
d’Empordà,
serveisveterinaris24h@gmail.com, per import màxim de MIL SIS- CENTS TRENTA SET
EUROS (1637 €) IVA inclòs per a dur a terme durant l’any 2022 les esterilitzacions i
castracions dels gats ferals del municipi a raó del pressupost següent:
-

Gats Femelles: 70,25 € més 14,75 € en concepte del 21% d’IVA
Gats Mascles: 41,32 € més 8,68 € en concepte del 21% d’IVA

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 410.22706
del pressupost municipal vigent.
Quart.- Totes les notificacions es faran per via telemàtica. La factura a presentar s’haurà de
fer mitjanant factura electrònica. Per a qualsevol consulta es poden adreçar al portal AOC,
https://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/.

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de servei d’esterilització de gats
ferals de les colònies del municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’acorda per unanimitat:

PROPOSTES URGENTS:
En compliment d’allò disposat a l’art. 103.3 Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, la presidència proposa la inclusió en l’ordre del dia
dels següents punts:
10.- Expedient 125/2022.- Aprovació despeses i liquidacions.
Sotmesa la urgència a criteri d ela Junta de Govern Local, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
10. PROPOSTA D’ACORD, APROVACIÓ DESPESES JUNTA DE GOVERN
LOCAL
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària.”

Ajuntament de Forallac

La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- CONVALIDAR totes aquelles obligacions que no superen els límits del menor però
que no han seguit ni el sistema de pagaments menors establert a les bases d’execució ni
l’expedient de contractació menor de l’art. 118 LCSP.
Dites obligacions deriven de necessitats ordinàries vinculades amb el funcionament normal de
l’Ajuntament i els serveis que es presten: brigada, oficina, etc.
Segon.- APROVAR l’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I OBLIGACIÓ de les obligacions
que consten en les següents relacions:
-

Relació O/2022/1 - relació taxes i liquidacions 1-2022 per import de 30.380,41 € (import
brut).
Relació F/2021/13 - relació de factures per import de 20.468,30 € (import brut).
Relació F/2022/1 - relació de factures per import de 59.053,76 € (import brut).
Tercer.- Procedir a realitzar els corresponents assentaments comptables.”
I essent les 18:30 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.
Signada electrònicament

Número: 2022-0002 Data: 04/03/2022

Vists els informes de data 10/2/2022 de Secretària i tenint en compte les observacions que
s’efectuen en el mateix i tenint en compte el RD 424/2017.
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“A tenor de les delegacions efectuades per l’Alcalde en virtut de Decret d’Alcaldia,
concretament en relació amb les facultats “El desenvolupament de la gestió econòmica
d’acord amb el Pressupost aprovat, disposant despeses dins dels límits de la seva
competència, és a dir, sense que superi el 10% de recursos ordinaris del Pressupost. No
s’inclou dins de la delegació les despeses derivades del personal de l’Ajuntament ni les
assistències als regidors.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient: 125/2022
Procediment: Aprovació Despeses Junta de Govern Local 10-02-2022. Factures 13/2021
(F/2021/13) i Fres 1/2022 (F/2020/1) Taxes i Liquidacions 1/2022 (O/2022/1)

