Ajuntament de Forallac

Excusa la seva absència el regidor Carles Frigola Doblado,
Assisteixen convidades per l’alcalde les regidores Olga Galceran Llenas i Clara Ruiz
Delgado.
ORDRE DEL DIA
PROPOSTES ORDINÀRIES:

2.- Expedient 265/2022.- Llicències urbanístiques.
3.- Expedient 177/2022.- Aprovació definitiva projecte modificat del Parc de l’U d’Otubre de
2017, primera fase.
4.- Expedient 569/2019.- Inadmissió recurs de reposició contra l’atorgament d’una llicència
urbanística.
5.- Expedient 1471/2021.- Llicències urbanístiques.
6.- Expedient 326/2022.- Llicències urbanístiques.
7.- Expedient 193/2022.- Llicències urbanístiques.
8.- Expedient 228/2022.- Llicències urbanístiques.
9.- Expedient 481/2022.- Llicències urbanístiques.
10.- Expedient 407/2022.- Contractacions – Adjudicació del contracte menor pels treballs
d’enginyeria d’assessorament i documentació per a la implantació d’una instal.lació
fotovoltaica per la comunitat local del polígon industrial.
11.- Expedient 1233/2021.- Contractacions – Ratificació resolució de l’alcaldia núm. 141 de 4
de març de 2022.
12.- Expedient 531/2021.- Aprovació certificació 3 de les obres d’urbanització del sistema
general vinculat al sector PA-V2 i urbanització del sector PA-V3, a Vulpellac.
13.-Expedient 531/2021.- Aprovació ampliació termini d’execució de les obres d’urbanització
del sistema general vinculat al sector PA-V2 i urbanització del sector PA-V3, a
Vulpellac.
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Josep Sala Leal (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/05/2022
HASH: 50f3f77852914e560109a31af62501db

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 21 d’abril de 2022.

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

A Forallac, essent les 18:45 hores del dia deu de maig 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, Marta Chicot Salgas, Jaume Mont Poch i
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: 25/05/2022
HASH: d439753b2bef563182f521d30d5cf60c

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

Ajuntament de Forallac
14.- Expedient 409/2022.- Contractacions – Aprovació incoació expedient de licitació de
subministrament i instal·lació lluminàries del Parc de l’U d’Octubre de 2017- Primera
fase.
15.- Expedient 480/2022.- Subvencions – Autorització i disposició subvenció nominativa
ADF Gavarres NORD.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 d’ABRIL
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.
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
2. PROPOSTA D’ACORD, D’ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE
GOVERN LOCAL EXP. 265/2022.
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància general amb registre d’entrada
núm. 2022-E-RE-237 de 7 de març de 2022, el senyor Pedro Hors Alvarez en representació
del senyor Carles Marull Marull, sol·licita llicència d’obres per a realitzar feines de
conservació i manteniment i en el seu cas de substitució de la tanca perimetral de la finca
ubicada a la parcel·la 23 del polígon 4 de cadastre del municipi de Forallac.
Vist que posteriorment, es requereix mitjançant registre de sortida núm. 2022-S-242,
l’acreditació de la representació.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 1 d’abril de 2022, i del
corresponent Informe de procediment subscrit per la TAE jurídica en data 27 d’abril de 2022.
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:

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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16.- Aprovació despeses Junta de Govern Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTES URGENTS:

Ajuntament de Forallac
Primer.- DENEGAR l’atorgament de la llicència d’obres següent:
Exp. Núm. 265/2022

Segon.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.”
3. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, D’APROVACIÓ DEFINITIVA
PROJECTE MODIFICAT D’ORDENACIÓ DEL PARC DE L’U D’OCTUBRE
DE 2017- PRIMERA FASE (EXP. 177/2022).
ANTECEDENTS
“Vist que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 11 de març de 2021 es va
aprovar inicial el document “Projecte d’ordenació del Parc de l’U d’octubre de 2017”,
redactat per l’equip d’arquitectes REVERENDO-GINESTA ASSOCIATS, SLP, amb un
pressupost total per contracta de 455.766,55 €, IVA inclòs. (Exp. 209/2021).
Atès que el projecte va ser aprovat definitivament mitjançant acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 13 de juliol de 2021, excepte pel que respecte a la proposta de
les lluminàries, ja que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, va acordar no
aprovar aquesta proposta.
Que atenent a l’entitat de l’actuació del projecte, es va preveure la realització de dues fases
totalment independents, la primera de les quals el seu pressupost ascendia a 184.671,76€ IVA
inclòs.
Que mitjançant procediment de contractació, en data 26 d’octubre de 2021, es va adjudicar les
obres a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU, es va formalitzar el contracte el
29 de novembre de 2021 per un import de 178.762,27 € IVA inclòs i en data 10 de gener de
2022 es va signar l’acta de comprovació del replanteig.
Que durant l’execució de les obres d’urbanització s’han constatat diferències d’amidaments
així com l’aparició d’un dipòsit de gasoil soterrat del qual no es tenia constància.
Que la direcció facultativa de l’obra ha redactat un modificat del projecte per tal d’incorporar
tant els elements sobrevinguts com les diferencies aparegudes en l’execució de l’obra.
Atès que les modificacions introduïdes es consideren no substancials i no requereixen als
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Les actuacions per a les quals es sol·licita llicència urbanística es troben subjectes al
seu enderroc, d’acord amb la resolució de l’alcaldia de data 19/03/2020 de l’expedient
de protecció de la legalitat urbanística 651/2019 per obres executades sense llicència i
usos de taller mecànic en curs sense títol habilitant.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Obres per a realitzar feines de conservació i manteniment i en el seu cas de substitució de la
tanca perimetral de la finca pel següent motiu:

Ajuntament de Forallac
efectes d’aprovació del modificat de projecte, de l’acord favorable de la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ja que
aquestes són soterrades i no tenen cap afectació en la visual exterior de l’actuació.

S’acorda per unanimitat:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el document Modificació del projecte d’ordenació
del Parc de l’U d’octubre de 2017- fase 1“, redactat per Reverendo-Ginesta arquitectes
associats, SLU i promogut per l’Ajuntament de Forallac, amb un pressupost total per
contracte de 227.739,24€ IVA inclòs.
Segon.- PUBLICAR el present acord al BOP de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i a la seu electrònica de la Corporació www.forallac.cat. “
4. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, RECURS CONTRA LA LLICÈNCIA
URBANÍSTICA ATORGADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
08.10.2020 I LA PRORROGA 01.03.2022 (Exp. núm. 569/2019)
ANTECEDENTS:
“En data 08.10.2020, la Junta de Govern Local va adoptar, entre altres, l’Acord d’atorgament
de llicència d’obres per a la construcció d’una nau de porcs d’engreix a favor de la mercantil
AGRO-ARMADÀ SL, subjecta a una sèrie de condicions especials que a la mateixa
s’especifiquen. Aquesta Llicència fou concedida previ informe favorable de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona (emès en data 24.07.2020), del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (emès en data 06.04.2020),
Informe tècnic de l’Arquitecte i Enginyer municipals (emès en data 01.10.2020) i l’Informe
jurídic de la Secretària-Interventora municipal (emès en data 05.10.2020). La Llicència d’obra
es va notificar a l’interessat en data 21.10.2020.
En data 15.10.2021, el Sr. Aleix Perearnau Morera, actuant en representació de la mercantil
AGRO-ARMADÀ SL, va registrar d’entrada amb núm. 2021-E-RE-1015, una instància per la
que aportava documentació i demanava una pròrroga per aportar la resta de la documentació
sol·licitada.

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, i a la vista
de les delegacions efectuades per l’Alcalde a la Junta de Govern Local,
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Que es va exposar a informació pública per un termini de trenta dies, publicant-se al BOP
Girona núm. 49 de data 11/03/2022 i al taulell d’edictes municipal del 14 de març al 25
d’abril de 2022, sense que consti cap al·legació al respecte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que mitjançant acord de la Junta de Govern de data 1 de març de 2022 es va aprovar
inicialment el projecte modificat d’ordenació del Parc de l’U d’Octubre de 2017 – primera
fase.

Ajuntament de Forallac

En data 22.02.2022, es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 106/2022 pel que es resolia
desestimar íntegrament les al·legacions formulades pel Sr. Carles Mallol Nabot per mitjà
d’instància de data 04.02.2022 amb registre d’entrada núm. 2022-E-RE-111 i autoritzar
l’accés al Sr. Eduard de Ribot de la documentació sol·licitada. Aquest Decret, junt amb la
documentació, foren notificats al Sr. De Ribot en data 07.03.2022 (Exp. 40/2022).
Posteriorment, en data 06.04.2022, el Sr. Eduard de Ribot, actuant en representació del Sr.
MIQUEL ARPA, va registrar d’entrada amb núm. 2022-E-RE-387 una denúncia urbanística i
recurs potestatiu de reposició contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 8.10.2020
pel que s’atorgava llicència d’obres a favor d’AGRO-ARMADA SL.
FONAMENTS JURÍDICS:
Respecte al recurs de reposició, l’art. 116 Llei 39/2015, de 1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú estableix:

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

En data 20.10.2021, el Sr. Eduard de Ribot Molinet, actuant en representació del Sr. MIQUEL
ARPA VILALLONGA, va registrar d’entrada amb núm. 2021-E-RE-1296, una instància
genèrica per la que sol·licitava una còpia de la llicència d’obres, de la modificació i ampliació
de la llicència ambiental atorgada, del Projecte d’obres, del nou Projecte d’activitat que
pogués emparar les obres en curs d’execució, dels Informes Tècnics emesos i es donés vista i
audiència dels expedients tramitats en relació a les obres indicades (Exp. 40/2022).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 01.03.2022, la Junta de Govern Local va adoptar, entre altres, l’acord de concedir una
pròrroga d’inici de les obres fins al 22.04.2022, d’acord amb l’art. 37.1 del Decret 64/2014, de
13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Respecte a la denúncia urbanística, l’art. 12 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix:
“1. Qualsevol ciutadà o ciutadana, en exercici de l’acció pública en matèria d’urbanisme, pot
exigir davant els òrgans administratius i davant la jurisdicció contenciosa administrativa el
compliment de la legislació i del planejament urbanístics, exercici que s’ha d’ajustar al que
estableix la legislació aplicable.”
A tenor de les competències delegades a la Junta en data 3 de juny de 2020, l’Alcalde
PROPOSA A LA JUNTA, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- INADMETRE A TRÀMIT el recurs potestatiu de reposició interposat pel Sr.
Eduard de Ribot, actuant en representació del Sr. MIQUEL ARPA VILALLONGA, en data
06.04.2022 amb registre d’entrada núm. 2022-E-RE-387, contra l’Acord de la Junta de
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“Seran causes d’inadmissió les següents:
... d) Haver transcorregut el termini per la interposició del recus.”

Ajuntament de Forallac
Govern Local de data 08.10.2020, de conformitat amb el que es disposa a l’art. 116.d) de la
Llei 39/2015 i en tractar-se l’esmentat Acord d’un acte ferm en via administrativa.
Segon.- Donar trasllat als Serveis Tècnics Municipals de la Denúncia urbanística presentada,
a fi de que actuïn segons procedeixi. “

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:
(EXP. 1471/2021)
Llicència d’obres per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats i dues piscines
descobertes d’ús privat a les parcel·les núm. 17 i 18 de la Unitat d’actuació UAP1 “Els horts
de Peratallada” de Peratallada.
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1) A l’execució simultània dels dos habitatges.
2) 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) Estudi de seguretat i salut signat electrònicament per tècnic competent i visat pel seu
col·legi professional.

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 25 d’abril de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 28 d’abril de 2022.
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“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància de sol·licitud de llicència
urbanística amb registre d’entrada núm. 2021-E-RE-1321 de 27 de desembre de 2021
formulada pel senyor Damián Ribas Malagrida, en representació de ARC HOMES
PERATALLADA, SL de sol·licitud de llicència urbanística d’obres per a la construcció de
dos habitatges unifamiliars adossats amb piscina a les parcel·les 17 i 18 de la Unitat
d’actuació Els Horts de Peratallada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 1471/2021

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022
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c) Informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació del
projecte executiu al projecte autoritzat.
d) Nomenament del director de les obres, signat electrònicament i visat pel seu col·legi
professional.
e) Nomenament del director d’execució de les obres, signat electrònicament i visat pel
seu col·legi professional.
f) Nomenament, si s’escau, del coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres,
signat electrònicament i visat pel seu col·legi professional.
g) Designació del tècnic del seguiment del control de qualitat de l’obra, signat
electrònicament i visat pel seu col·legi professional.
h) Qüestionari estadístic de la construcció, signat electrònicament pel tècnic redactor
del projecte.
i) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible al web municipal https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/modelsurbanisme).
j) Fotografies d’estat actual dels elements urbans de la via pública que puguin resultat
afectats per les obres.
k) Document d’acceptació dels residus de la construcció i enderroc generats per l’obra,
signat per un gestor de residus autoritzat.
l) Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 7.045,34€€ per
respondre dels danys a què fa referència l’art. 9 de l’Ordenança fiscal núm. 3,
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, pels danys que
l'obra pugui ocasionar en el paviment de la via pública, o en qualsevol servei
municipal d’infraestructura urbanística, jardineria o mobiliari urbà durant el temps
que duri aquesta
3) A les següents mesures constructives i d’acabats:
 L’acabat del revestiment interior de ceràmica vitrificada de la piscina sigui amb
tonalitats més terroses i no amb color dins la gamma dels blancs o blaus, als efectes de
la seva integració paisatgística.
 El paviment exterior de l’habitatge i la piscina sigui amb colors dins la gamma dels
terrosos, ocres, mangres o sienes als efectes de la seva integració paisatgística.
 El color dels paraments de façanes, fusteries i serralleria s’ajustaran als que determina
l’annex del Text refós del Pla Especial del Conjunt Històric de Peratallada.
4) Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar en el termini de 10 dies, l’acta d’inici de les
obres subscrita per la Direcció facultativa signada electrònicament.
5) Una vegada finalitzades les obres s’haurà de:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació, en el termini màxim d’un mes:
- Certificat final d’obres i habitabilitat expedit per la direcció facultativa i signat
electrònicament.
- 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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Forallac

Ajuntament de Forallac
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.

Quart.- 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.
Cinquè.- En el cas que durant l’execució de les obres es detectin restes arqueològiques, caldrà
efectuar un control arqueològic del subsol, d’acord amb la normativa vigent, 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.
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Secretària Interventora
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Tercer.- Advertir que no es podran ocupar els habitatges fins que es formuli i sigui eficaç la
Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació per part del promotor, d’acord amb el
que estableixen els articles 187bis b) del Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 75 del
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística. Informar que en el cas que la primera ocupació i utilització d’edificis sigui
parcial, es troba subjecte a llicència urbanística.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Termini d’inici de les obres: 1 any. Termini d’acabament: 3 anys.

6. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 326/2022
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància general amb registre d’entrada
núm. 2022-E-RC-603 de 17 de març de 2022, el senyor Narcís Oriol Regencós, sol·licita
llicència urbanística d’obres per a fer treballs de sanejat i arrebossat de la façana de
l’habitatge situat al carrer de Santa Basilissa, 16 de Vulpellac.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 8 d’abril de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 26 d’abril 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.
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Sisè.- Notificar el contingut del present acord als interessats.”

Ajuntament de Forallac

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:

La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1) Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar declaració responsable d’inici d’obres
subscrita pel titular de la llicència urbanística.
Recordar que els residus que es generin a l’obra s’han de gestionar correctament portant-los a
abocadors controlats o punts acreditats a tal efecte.
Segon.- Termini d’inici de les obres: 1 mes. Termini d’acabament: 3 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.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.”

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

Llicència d’obres d’arranjament puntual de la façana mitjançant sanejat i substitució de
paviment exterior a l’habitatge situat al carrer de Santa Basilissa, 16 de Vulpellac.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

(EXP. 326/2022)

“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant escrit registrat d’entrada 2022-E-RE-171
de 21 de febrer de 2022, el senyor David Carrés Solvas sol·licita llicència urbanística per a la
formació d’una rasa de 26 metres per canalització d’instal·lació de telecomunicacions a la
vorera del carrer de la Riera de Peratallada per donar servei a l’immoble de la parcel·la 9-11.
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 195/2022 de 22 de març de 2022 es va resoldre
requerir, en base a l’informe de l’arquitecte municipal de data 17 de març de 2022, l’aportació
de més documentació per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient.
Vist que mitjançant escrit registrat d’entrada 2022-E-RE-377 de 5 d’abril de 2022, el senyor
David Carrés Solvas aporta documentació per tal de donar compliment al requeriment
efectuat.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 26 d’abril de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 28 d’abril de 2022.
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7. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 193/2022

Ajuntament de Forallac
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 l’obertura i reposició d’una rasa de 25 metres lineals per a
la connexió de nova escomesa a la xarxa de distribució de fibra òptica de la parcel·la situada
al carrer de la Riera, s/n de Peratallada (ref. cadastral 7774107EG0477S0001MS).
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1. 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.
2. 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
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.
3. A les següents mesures constructives i d’acabats:
a) Atès que les actuacions afectaran el paviment de llamborda del carrer de la Riera de
Peratallada, 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.
b) 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.
c) 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.
4. 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.
Segon.- Termini d’inici de les obres: 6 mesos. Termini d’acabament: 5 dies hàbils comptats a
partir de la data inici obres.

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

(EXP. 193/2022)
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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:

Ajuntament de Forallac
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Secretària Interventora.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.”

Atès que mitjançant instàncies generals amb registre d’entrada número 2022-E-RE-434 de 14
d’abril de 2022 i 2022-E-RE-491 de 29 d’abril de 2022, el senyor Josep Maria Fortià Rius, en
representació de Barcelona Decimonónico, S.L. aporta documentació per tal de donar
compliment al requeriment efectuat.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 3 de maig de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Tècnica jurídica en data 05 de maig 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.
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. 228/2022)
Llicència urbanística d’obres per a la construcció d’una piscina descoberta d’ús privat i la
pavimentació perimetral de l’espai lliure a la parcel·la situada a la Plaça de les Voltes, 15 de
Peratallada (referència cadastral 7574402EG0477S0001YS).
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1) Abans de l’inici de les obres s’haurà de:

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 218/2022 de 30 de març de 2022 es resol
requerir a l’interessat per tal que aporti nova documentació per tal de continuar amb la
tramitació de l’expedient.
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“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instàncies amb registre d’entrada número
2022-E-RE-210 de 28 de febrer de 2022 i 2022-E-RE-217 de 1 de març de 2022, el senyor
Josep Maria Fortià Rius en representació de DECIMONONICO S.L, sol·licita llicència
urbanística per a la construcció d’una piscina d’ús privat a la finca de la Plaça de les Voltes,
15 de Peratallada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 228/2022

Segon.- Termini d’inici de les obres: 6 mesos. Termini d’acabament: 18 mesos.
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.- En el cas que calgui ocupar la via pública, caldrà sol·licitar la corresponent llicència
d’ocupació de via pública.”

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022
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§ Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
a) Nomenament del director de les obres, signat electrònicament.
b) Nomenament, si s’escau, del coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres,
signat electrònicament.
c) Qüestionari estadístic de la construcció, signat electrònicament pel tècnic redactor
del projecte.
d) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible al web municipal https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/modelsurbanisme).
e) Fotografies d’estat actual dels elements urbans de la via pública que puguin resultat
afectats per les obres.
f) Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 1.207,52€ per
respondre dels danys a què fa referència l’art. 9 de l’Ordenança fiscal núm. 3,
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, pels danys que
l'obra pugui ocasionar en el paviment de la via pública, o en qualsevol servei
municipal d’infraestructura urbanística, jardineria o mobiliari urbà durant el temps
que duri aquesta.
2) A efectuar un control arqueològic del subsol durant l’execució de les obres, d’acord amb
la normativa vigent, 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.
3) Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar en el termini de 10 dies, l’acta d’inici de les
obres subscrita per la Direcció facultativa signada electrònicament.
4) Una vegada finalitzades les obres s’haurà de:

Presentar a l’ajuntament la següent documentació, en el termini màxim d’un mes:
- Certificat final d’obres expedit per la direcció facultativa i signat electrònicament.
- 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Forallac

Ajuntament de Forallac
9. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 481/2022.

“Vist l’informe emès per l’alcaldia en el qual es justifica la necessitat de procedir a la
contractació dels treballs d’enginyeria d’assessorament i documentació per a la implantació
d’una instal·lació fotovoltaica per a la comunitat local del polígon industrial.
Atès que consta a l’expedient que s’han sol·licitat tres pressuposts a les empreses:
-

Enginyeria BTF 2016 SL, presenta pressupost pels treballs requerits per un import
total de 7.804,50 € IVA inclòs
Electrofluxe, SL, presenta pressupost pels treballs requerits per un import total de
2.692,98 € IVA inclòs.
SHB Enginyeria, presenta pressupost pels treballs requerits per un import total de
3.920,40 € IVA inclòs.

Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 920.22706 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).
Vista la resolució de l’alcaldia de 3 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.
S’acorda per unanimitat:

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

Exp. Núm.: 407/2022
Procediment: Contractació menor de serveis
Objecte: Contractació dels treballs d’enginyeria d’assessorament i documentació per a la
implantació d’una instal·lació fotovoltaica per a la comunitat local del polígon industrial.
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10. PROPOSTA D’ACORD, D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SERVEIS PELS TREBALLS D’ENGINYERIA D’ASSESSORAMENT I
DOCUMENTACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA PER A LA COMUNITAT LOCAL DEL POLÍGON
INDUSTRIAL.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’alcalde retira aquest punt de l’Ordre del dia.

Ajuntament de Forallac

Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs d’enginyeria
d’assessorament i documentació per a la implantació d’una instal·lació fotovoltaica per a la
comunitat local del polígon industrial.

Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatària.”
11. PROPOSTA D’ACORD, RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCADIA
NÚM. 141 DE 4 DE MARÇ DE 2022.
Es proposa a la Junta de Govern Local, ratificar la següent resolució de l’alcaldia:
“DECRET DE L’ALCALDIA
Exp. Núm. 1233/2021
Procediment: Aprovació factura
Vista la factura núm. 032-22, presentada per CHROMA Restauració del Patrimoni
Arquitectònic, SL, corresponent a la certificació número 2 de les obres de Rehabilitació del
Portal de la Verge a Peratallada.
Atès que és necessari dur a terme la seva aprovació per a poder justificar de forma correcta
la subvenció de monuments atorgada per la Diputació de Girona.
A tenor de la 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.”
Vist l’informe de data 04/03/2022 de Secretària tenint en compte el RD 424/2017
L’Alcalde de la corporació, en virtut de les competències atorgades a l’art. 21.1.f Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local, ACORDA:

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

Quart.- Totes les notificacions es faran per via telemàtica. La factura a presentar s’haurà de
fer mitjançant factura electrònica. Per a qualsevol consulta es poden adreçar al portal AOC,
https://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/.
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Tercer.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.22706
del pressupost municipal vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Adjudicar aquest contracte a ELECTROFLUXE, SL, amb NIF B55361018, i
domicili social al Mas Gay, s/n 17468-ORFES pau@electrofluxe.com, pel preu tancat de
2.225,60,00 € més 467,38 € en concepte d’IVA, és a dir, un total de 2.692,98 €.

Ajuntament de Forallac

Primer.- Aprovar la factura número 032-22 de data 28 de febrer de 2022, lliurada per
CHROMA Restauració del Patrimoni Arquitectònic, SL, corresponent a la certificació
número 2 de les obres de Rehabilitació del Portal de la Verge a Peratallada, per un import de
22.300,78 € (de vint-i-dos mil tres-cents euros amb setanta-vuit cèntims) IVA inclòs.

12. PROPOSTA
D’ACORD, SI S’ESCAU, D’APROVACIÓ DE LA
CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DEL
SISTEMA GENERAL VINCULAT AL SECTOR PA-V2 I URBANITZACIÓ
DEL SECTOR PA-V3, A VULPELLAC” (Exp. 531/2021).
“Presentada la certificació número 3 de les obres d’Urbanització del sistema general vinculat
al sector PA-V2 i urbanització del sector PA-V3, a Vulpellac. (Exp. 531/2021).
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 de les obres d’Urbanització del sistema general
vinculat al sector PA-V2 i urbanització del sector PA-V3, a Vulpellac, emesa pels seus
director PLIKUM, SL i executades per RUBAU TARRES, SAU, per un import total de
113.066,46 € (cent tretze mil seixanta-sis euros amb quaranta-sis cèntims ) IVA inclòs.

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

Tercer.- Ratificar el contingut de la present resolució en la propera sessió de la Junta de
Govern Local.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 336.61901 del
pressupost municipal vigent.

Tercer.- Notificar el contingut del present acord als interessats.”
13. PROPOSTA D’ACORD, APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SISTEMA GENERAL VINCULAT AL
SECTOR PA-V2 I URBANITZACIÓ DEL SECTOR PA-V3, A VULPELLAC
(Exp. 531/2021)
ANTECEDENTS
“En data 29 de juliol de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local es van adjudicar
les obres d’urbanització del sistema general vinculat al sector PA-V2 i urbanització del sector
PA-V3, a Vulpellac, a la mercantil RUBAU TARRÉS, SAU, amb CIF- A17018813 i segons
les condicions previstes en el plecs de clàusules administratives particulars, a la proposició
econòmica i a les millores ofertades, per un import total de 648,883,76 € (IVA inclòs) i un
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Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 1532.60907 i
1532.60908 del pressupost municipal vigent.

Ajuntament de Forallac
termini d’execució de 4 mesos, comptats a partir de l’endemà de la formalització de l’Acta de
comprovació del replanteig.
En aquesta mateixa data i el mateix òrgan va adjudicar la direcció facultativa de les obres i la
coordinació de seguretat i salut a la mercantil PLIKUM, SL, amb CIF B66393661.

Vista la resolució de l’alcaldia de 3 de juny de 2020, de delegació de competències en matèria
de contractació a la Junta de Govern Local.
De conformitat amb el que disposa l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en quan a l’ampliació del termini d’execució dels contractes per
motius no imputables al contractista,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- APROVAR, de conformitat amb l’informe emès per la direcció facultativa de data
29 d’abril de 2022, l’ampliació del termini d’execució de les obres d’urbanització del sistema
general vinculat al sector PA-V2 i urbanització del sector PA-V3, a Vulpellac, peticionada per
l’adjudicatària RUBAU TARRÉS, SAU, essent el dia 17 de juny de 2022, la data límit per
finalitzar les obres.

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

En data 29 d’abril de 2022, la direcció facultativa, a petició de l’empresa constructora emet
informe favorable justificatiu de l’ampliació extraordinària del termini d’execució del
contracte en 34 dies, fins al dia 17 de juny de 2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 3 de gener de 2022, es va procedir a signar l’Acta de comprovació del replanteig
començant el dia 4 de gener de 2022 a comptar el termini d’execució.

14. PROPOSTA
D’ACORD,
D’INCOACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ MIXTA DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
ENLLUMENAT PARC U D’OCTUBRE DE 2017 (EXP. 409/2022)
“Atès que en data 13.07.2021, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el
“Projecte d’ordenació del Parc de l’U d’octubre de 2017”, redactat per l’equip d’arquitectes
REVERENDO-GINESTA ASSOCIATS, SLP, amb un pressupost total per contracte de
455.766,55 €, IVA inclòs, excepte pel que feia referència a la proposta de les lluminàries.
El motiu fou que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, del Departament
de Cultura, en sessió de data 04.06.2021, va acordar per unanimitat, autoritzar la intervenció
d’ordenació del Parc de l’U d’Octubre de 2017 de Vulpellac excepte pel que feia a la proposta
de les lluminàries, ja que es necessitava tota una anàlisi de quines són les existents al Conjunt
Històric i entorn, per assegurar una homogeneïtzació en models i directrius generals a tot
l’àmbit.
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Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa.”

Ajuntament de Forallac
En data 29.11.2021, es va formalitzar amb l’empresa adjudicatària MASSACHS OBRES I
PAISATGE, SLU el contracte corresponent a la fase primera del Projecte, per un import de
178.762,27 € IVA inclòs i, actualment, encara s’estan executant les obres.

Atès que, donada les característiques i de l’import del contracte, es proposa l’adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un únic criteri d’adjudicació (preu).
Vist l’informe emès per la secretària interventora, on es constata que l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el present contracte és l’Alcalde de la corporació, atès que el valor estimat
supera el 10% de recursos ordinaris del pressupost, si bé aquesta facultat es va delegar a la
Junta de Govern Local en data 03 de juny de 2020.
Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient de contractació els corresponents Plecs de
clàusules administratives i tècniques particulars, que han de regir l’adjudicació del contracte.
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona 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 Directrius del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

Per tant, per a garantir el correcte ús de la ciutadania de la Fase 1 del Parc de l’U d’Octubre de
2017 és necessari el subministrament i instal·lació de les lluminàries corresponents, d’acord
amb la memòria justificativa, havent de procedir a la seva contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que amb posterioritat a l’adjudicació de les obres la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona va autoritzar la proposta de lluminàries que l’Ajuntament de Forallac va
presentar en compliment del requeriment efectuat a tenor del seu acord de data 04.06.2021.

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació mixta, mitjançant tramitació ordinària,
procediment obert simplificat abreujat amb un únic criteri d’adjudicació (preu), de
subministrament i instal·lació d’enllumenat Parc U d’Octubre de 2017.
El pressupost base de licitació és de 21.036,16 € més 4.417,59 € en concepte d’IVA, és a dir,
25.453,75 €.
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de 21.036,16 €.
Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars.
Tercer.- L’aplicació pressupostària on s’haurà d’imputar dites despeses és 165.60904, estirant
de bossa de vinculació.
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S’acorda per unanimitat:

Ajuntament de Forallac

15. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, D’APROVACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA
SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE ADF LES GAVARRES NORD
(Exp. 480/2022)
“Atès el que preveu l’article 22.2 de la Llei 38/203, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es poden concedir de manera directa les subvencions que estiguin previstes
nominativament en els pressupostos de les entitats locals.
Atès que en el pressupost municipal d'enguany hi consta a l’aplicació pressupostària del
Pressupost de despeses 130.48000 consignació suficient per poder abonar la suma de vuitcents cinquanta euros (850 €) com a subvenció nominativa a favor de l’ADF GAVARRES
NORD.
Vista la sol·licitud de subvenció de data 19 i 24 d’abril de 2022 (R/E. 2022-E-RE-442 i 481)
presentada pel senyor Enric Mateu Pou, actuant en nom i representació de l’ADF Gavarres
Nord, per contribuir al finançament de les tasques de prevenció d’incendis forestals en els
municipis que la formen, any 2022.
Atès que la sol·licitud ve acompanyada de la Memòria d’activitats 2022, que contempla les
activitats executades l’any 2021 i les previstes per a l’any 2022.
Vist l’Informe emès per la secretària interventora en data 05 de maig de 2022.
Per tot el que s’ha exposat, es PROPOSA aprovar per unanimitat:
Primer.- Atorgar a l’ADF GAVARRES NORD una subvenció nominativa prevista al
pressupost municipal de vuit-cents cinquanta-euros (850,00 €) per contribuir a les tasques de
prevenció d’incendis forestals en els municipis que la formen, l’any 2022.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 130.48000 del
pressupost municipal vigent.
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Sisè.- Publicar el contingut de la present resolució al Perfil de contractant. “
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Cinquè.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l’article 159.6 de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, la convocatòria del procés de licitació mitjançant anunci que es
publicarà al perfil del contractant de l’Ajuntament de Forallac (que s’allotja a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya) per tal que es puguin
presentar ofertes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la seva
publicació, no obstant, si l’últim dia del termini és inhàbil s’entendrà prorrogat al dia hàbil
següent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Atès que es tracta d’un procediment obert simplificat abreujat l’òrgan de contractació
considera No necessari constituir Mesa de contractació art. 326.1 en relació amb l’art. 159.6
LCSP.

Ajuntament de Forallac
Tercer.- Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, sempre i quan la suma de les
subvencions compatibles amb la del Ajuntament de Forallac no pot superar el cost total de
l’activitat subvencionada.

Sisè.- L’Ajuntament de Forallac podrà revocar total o parcialment la subvenció en els casos
següents:
a) Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliments previstos pel present acord.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Setè.- L’Ajuntament de Forallac té la facultat de verificar, pels mitjans que estimi
convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat d’acord amb el títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vuitè.- El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Novè.- Notificar el contingut de la present resolució a l’interessat. “
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:
16.- Expedient 587/2022.- Aprovació despeses i liquidacions.

Número: 2022-0007 Data: 25/05/2022

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de l’Ajuntament de Forallac.
c) Comunicar a l’Ajuntament de Forallac la recepció d’altres ajuts amb les mateixes
finalitats.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions que li siguin aplicables per la normativa corresponent.
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Cinquè.-Obligacions del beneficiari:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari accepta la subvenció, així
com les condicions fixades per aplicar-la estipulades en el present acord, si no manifesta el
contrari en el termini de 5 dies.

Ajuntament de Forallac

Sotmesa la urgència a criteri de la Junta de Govern Local, s’aprova per unanimitat dels
assistents.

“A tenor de la 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.”
Vists els informes de data 6/5/2022 de Secretària i tenint en compte les observacions que
s’efectuen en el mateix i tenint en compte el RD 424/2017.
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.
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Expedient: 587/2022
Procediment: Aprovació Despeses Junta de Govern Local 10-05-2022. Factures 5/2022
(F/2022/5) i Taxes i Liquidacions 5/2022 (O/2022/10).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

16. PROPOSTA APROVACIÓ DESPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL

Segon.- APROVAR l’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I OBLIGACIÓ de les obligacions
que consten en les següents relacions:
- Relació O/2022/10 - relació taxes i liquidacions 5-2022 per import de 13.167,68 € (import
brut).
- Relació F/2022/5 - relació de factures per import de 168.876,55 € (import brut).
Tercer.- Procedir a realitzar els corresponents assentaments comptables.”
I essent les 19:15 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
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Dites obligacions deriven de necessitats ordinàries vinculades amb el funcionament normal de
l’ajuntament i els serveis que es presten: brigada, oficina, etc.
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