Ajuntament de Forallac

Excusa la seva presència la regidora Marta Chicot Salgas,
Assisteixen convidades per l’alcalde les regidores Olga Galceran Flores i clara Ruiz Delgado.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 16 de juny de 2022.

3.- Expedient 749/20212.- Contractacions – Adjudicació del contracte menor per a l’actuació
del grup musical la Masovera Barbuda a la Festa Major de Fonteta.
4.- Expedient 748/2022.- Contractacions – Adjudicació del contracte menor per a l’actuació
del grup musical Despit a la Festa Major de Fonteta.
5.- Expedient 754/2022.- Contractacions – Adjudicació del contracte menor per a l’actuació
del grup musical Miquel Abras a la Festa Major de Fonteta.
6.- Expedient 558/2022.- Llicències urbanístiques.
7.- Expedient 292/2022.- Llicències urbanístiques.
8.- Expedient 680/2022.- Llicències urbanístiques.
9.- Expedient 1397/2021.- Llicències urbanístiques.
10.- Expedient 74/2022.- Llicències urbanístiques.
11.- Expedient 1238/2021.- Aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona.
12.- Expedient 230/2021.- Aprovació pròrroga del conveni Dual amb l’Institut INS la Bisbal.
13.- Expedient 531/2021.- Aprovació certificació núm. 6 de les obres d’urbanització del
sistema general vinculat al PA-V2 i urbanització del sector PA-V3, a Vulpellac.
PROPOSTES URGENTS:
14.- Expedient 802/2022.- Contractacions – Adjudicació del contracte menor per a l’actuació
de la Cobla Baix Empordà a la Festa Major de Fonteta.
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Josep Sala Leal (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 15/07/2022
HASH: 50f3f77852914e560109a31af62501db

2.- Expedient 750/2022.- Contractacions – Adjudicació del contracte menor del servei de
suport als serveis socials especialitzats -Espai Respir- i tallers de memòria.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

A Forallac, essent les 17:00 hores del dia vint-i-vuit de juny 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: 14/07/2022
HASH: d439753b2bef563182f521d30d5cf60c

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

Ajuntament de Forallac
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE
JUNY DE 2022.

Exp. Núm.: 750/2022
Procediment: Contractació menor de serveis
Objecte: Serveis de suport als serveis socials especialitzats i tallers de memòria.
Vist l’informe emès per l’alcaldia en el qual es justifica la necessitat de contractar una
empresa que ofereixi un programa de suport als serveis socials especialitzats -Espai respir- i
tallers de memòria.
Atès que consta a l’expedient que s’ha demanat pressupost a les mercantils JUBILUS
GERONTOLOGIA, SL, per un import de 12.256,98 € IVA inclòs i Núria Díaz Llop, per un
import de 14.750,00 € 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 data 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: 2022-0010 Data: 14/07/2022

2. PROPOSTA D’ACORD, ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL
SERVEI DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS- ESPAI
RESPIR- I TALLERS DE MÈMORIA.
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Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Forallac
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor d’un programa de suport als serveis
socials especialitzats - Espai Respir - i un taller pel manteniment de la memòria.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària.”
3. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, PER A L’APROVACIÓ DEL
CONTRACTE MENOR DE L’ACTUACIÓ DE LA MASOVERA BARBUDA LA
NIT DEL 9 AL 10 DE JULIOL A FONTETA (Exp. 754/2022)
Vist l’informe emès per la tècnica de cultura i turisme de l’Ajuntament de Forallac, on es
justifica la necessitat de procedir a la contractació de l’actuació de La Masovera Barbuda la
nit del 9 al 10 de juliol, en motiu de la Festa Major de Fonteta.
Atès que consta a l’expedient que s’ha sol·licitat oferta a ACTURA 12, SL amb NIF
48036417C i per import de 700,00 € + 147,00 € (21% IVA) = 847,00€.
Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 338.22609 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).
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, ES PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de l’actuació La Masovera Barbuda
la nit del 9 al 10 de juliol, en motiu de la Festa Major de Fonteta.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a ACTURA 12, SL amb NIF 48036417C i per import de
700,00 € + 147,00 € (21% IVA) = 847,00€.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

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/.
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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 el contracte a la mercantil JUBILUS GERONTOLOGIA, SL, identificada
amb CIF B17825688, amb domicili a la plaça Maria Auxiliadora, 5 local 1, 17007-Girona,
jubilus@jubilus.cat per un import de 11.369,57 € més 887,41 € en concepte d’IVA, és a dir,
un total de 12.256,98 €.

Ajuntament de Forallac
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609
del pressupost municipal vigent.
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/.

Atès que consta a l’expedient que s’ha sol·licitat oferta a ACTURA 12, SL amb NIF
48036417C i per un import de 1.200,00 € + 252,00 € (21% IVA) = 1.452,00 €.
Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 338.22609 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).
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, ES PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de l’actuació del grup Despit la nit
del 9 al 10 de juliol, en motiu de la Festa Major de Fonteta.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a ACTURA 12, SL amb NIF 48036417C i per un import
de 1.200,00 € + 252,00 € (21% IVA) = 1.452,00 €.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609
del pressupost municipal vigent.
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/.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

“Vist l’informe emès per la tècnica de cultura i turisme de l’Ajuntament de Forallac, on es
justifica la necessitat de procedir a la contractació de l’actuació del grup Despit la nit del 9 al
10 de juliol, en motiu de la Festa Major de Fonteta.
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4. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, PER A L’APROVACIÓ DEL
CONTRACTE MENOR DE L’ACTUACIÓ DEL GRUP DESPIT LA NIT DEL 9
AL 10 DE JULIOL A FONTETA (Exp. 748/2022)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.“

Ajuntament de Forallac
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari. “

Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 338.22609 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).
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, ES PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de l’actuació de Miquel Abras el
diumenge 10 de juliol de 2022 a partir de les 19 hores, en motiu de la Festa Major de Fonteta.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a SPEED MUSIC MANAGEMENT. S.L, amb NIF:
B16986523 i per un import tancat de 900,00 € + 189,00 € (21% IVA) = 1.089 €.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609
del pressupost municipal vigent.
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/.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari. “
6. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 558/2022

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

Atès que consta a l’expedient que s’ha sol·licitat oferta a SPEED MUSIC MANAGEMENT.
S.L, amb NIF: B16986523 i per un import de 900,00 € + 189,00 € (21% IVA) = 1.089 €.
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“Vist l’informe emès per la tècnica de cultura i turisme de l’Ajuntament de Forallac, on es
justifica la necessitat de procedir a la contractació de l’actuació de Miquel Abras el diumenge
10 de juliol de 2022 a partir de les 19 hores, en motiu de la Festa Major de Fonteta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, PER A L’APROVACIÓ DEL
CONTRACTE MENOR DE L’ACTUACIÓ MUSICAL DE MIQUEL ABRAS
DATA 10 DE JULIOL ED 2022 A FONTETA (Exp. 754/2022)

Ajuntament de Forallac
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància general amb registre d’entrada
núm. 2022-E-RE-485 de 28/07/2022 formulada per Alejandro Juve Ruiz de sol·licitud de
llicència d’obres d’adequació dels paviments interiors existents de l’immoble situat al carrer
Nou, 2 de Vulpellac.

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. 558/2022)
Llicència urbanística per a l’arranjament de paviments de l’habitatge situat al carrer Nou, 2 de
Vulpellac (ref. cadastral 4655105EG0445N0001QR).
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Aportar declaració responsable del promotor conforme s’han iniciat les obres.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 23 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretaria Interventora en data 23 de juny de 2022.

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.
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.”
7. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 292/2022
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona en sessió de data 3 de juny de 2022 acorda PER UNANIMITAT, AUTORITZAR
l’actuació de construcció d’una piscina a la finca del carrer de Miquel de Sarriera, 6 de
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Segon.- Termini d’inici de les obres: 6 mesos. Termini d’acabament: 2 anys.

Ajuntament de Forallac
Vulpellac per entendre que no malmet els valors de l’entorn de protecció del conjunt històric
amb les següents recomanacions:
-

Evitar blaus estridents o clars, i l’ús de materials més característics i propers de la zona.
Col·locar la maquinària de la piscina sense visibilitat en aquest espai naturalitzat.

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. 292/2022)
Llicència urbanística d’obres per a la construcció d’una piscina descoberta d’ús privat a la
parcel·la situada al carrer de Miquel de Sarriera, 6 de Vulpellac (referència cadastral
4554209EG0445S0001ZS).
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1)

A donar compliment, si s’escau, a les recomanacions de l’acord adoptat per la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en sessió de data 03/06/2022 (del qual se li
haurà d’adjuntar còpia al promotor):
- Evitar blaus estridents o clars, i l’ús de materials més característics i propers de la
zona.
- Col·locar la maquinària de la piscina sense visibilitat en aquest espai naturalitzat.

2)

Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’Ajuntament la següent documentació:
a) Qüestionari estadístic de la construcció, signat electrònicament pel tècnic redactor
del projecte.
b) Fotografies d’estat actual dels elements urbans de la via pública davant del carrer
de Miquel de Sarriera, 6 de Vulpellac que puguin resultat afectats per les obres.
c) Document d’acceptació dels residus de la construcció i enderroc generats per
l’obra, signat per un gestor de residus autoritzat. 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.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

S’acorda per unanimitat:

Codi Validació: 4MJMXY3TMY2HRT7HK26QND96E | Verificació: https://forallac.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 19

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 15 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 27 de juny de 2022.

Ajuntament de Forallac

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.

4)

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.
- 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.

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.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

3)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 3.402,00€ 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

Tercer.-. En el cas que es detectin restes arqueològiques durant els moviments de terres que
derivin de l’obra, s’haurà de realitzar un control arqueològic 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
Quart.- De conformitat amb el que disposa l’article 5.5 del Decret 276/2005, de les
comissions territorials del patrimoni cultural, caldrà notificar l’acord adoptat de concessió o
denegació de la llicència de forma simultània al sol·licitant i a la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona.
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.”
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Segon.- Termini d’inici de les obres: 6 mesos. Termini d’acabament: 2 anys.

Ajuntament de Forallac
8. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 680/2022.

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. 680/2022)
Llicència urbanística d’obres per a la reforma de la tanca al carrer de la parcel·la situada al
carrer de la Riera, 16 de Peratallada (ref. cadastral 7772105EG0477S0001KS).

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 20 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 27 de juny de 2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància de sol·licitud de llicència
urbanística amb registre d’entrada núm. 2022-E-RE-620 de 27 de maig de 2022, el senyor
Jordi Orra Serra en representació de la senyora Liten Winther, sol·licita llicència urbanística
d’obres per a la reforma d’una tanca existent de la parcel·la situada al carrer de la Riera, 16 de
Peratallada.

La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de:

 Presentar a l’Ajuntament la següent documentació:
a) Nomenament del director de les obres, signat electrònicament i visat pel seu col·legi
professional.
b) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible al web municipal https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/modelsurbanisme).
2. A les següents mesures constructives i acabats:
 La part vegetal de la tanca haurà de tenir una alçada màxima total de 1,80 metres
comptats des de la rasant del carrer.
 La porta de vehicles tindrà una alçada màxima de 1,80 metres i serà de fusta pintada
segons la carta de colors del Text refós del Pla Especial Urbanístic del Conjunt
Històric de Peratallada.
3. Un cop iniciades les obres, en el termini màxim de 10 dies, el promotor ho haurà de
comunicar a l’Ajuntament.
Segon.- Termini d’inici de les obres: 3 mesos. Termini d’acabament: 1 any.
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1.

Ajuntament de Forallac
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.
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Secretària Interventora.

Vist que mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2022-E-RE-607 de 25 de maig de
2022, el senyor Jordi Orra Serra en representació de Liten Winther, presenta modificació del
projecte consistent en la col·locació de claraboies a la coberta i sol·licita llicència.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 10 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 23 de juny 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 sol·licitud de modificació de llicència urbanística per a la reforma i canvi
d’ús d’una edificació existent per a destinar-la a habitatge unifamiliar aïllat i la construcció
d’una piscina d’us privat a la parcel·la situada al carrer Riera, 6 de Peratallada (ref. cadastral
7772105EG0477S0001KS) consistent en la formació de lluernes a la coberta.
No procedeix modificar el termini d’inici i acabament de les 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.
Segon.- Notificar el contingut del present acord a la interessada.”

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 8 de març de 2022 es concedeix llicència urbanística per a la
reforma i canvi d’ús d’una edificació existent per a destinar-la a habitatge unifamiliar aïllat i
la construcció d’una piscina d’ús privat.
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9. PROPOSTA MODIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 1397/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Forallac
10. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 74/2022

També es recomana:
- Que s’eviti l’ús de ciment pòrtland, per no ser tipològic.
- Que es valori incorporar els pigments de coloració directament a la capa d’acabat
arrebossat.
- Que, a la planta baixa, s’omplin els junts del paredat, almenys fins a cobrir-lo parcialment,
amb la mateixa textura i morfologia que l’acabat de la planta pis, per donar a l’edifici un
acabat homogeni en alçada.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 15 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 27 de juny 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.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

- Que el repicat extensiu no malmeti morters originals, en el cas que n’existeixin.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona en sessió de data 03/06/2022 acorda PER UNANIMITAT, AUTORITZAR la
intervenció de repicat i substitució de l'arrebossat, i pintat, de la façana de l'edifici del c/ Santa
Basilissa 13 de Vulpellac, per entendre que s’integrarà degudament en l’àmbit del conjunt
històric, sempre que es compleixi la condició següent:

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. 74/2022)
Llicència urbanística d’obres per al repicat d’arrebossat de façana, sanejat i nou arrebossat i
pintat de la planta primera de l’habitatge situat al carrer de Santa Basilissa, 13 de Vulpellac
(referència cadastral 4656309EG0445N0001RR).
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1)

A donar compliment a les condicions i, si s’escau, a les recomanacions de l’acord adoptat
per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en sessió de data 03/06/2022
(del qual se li haurà d’adjuntar còpia al promotor):
- La condició que el repicat extensiu no malmeti morters originals, en el cas que
n’existeixin.
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S’acorda per unanimitat:

Ajuntament de Forallac

Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’Ajuntament la següent documentació:
a) Document d’acceptació dels residus de la construcció i enderroc generats per
l’obra, signat per un gestor de residus autoritzat. 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.

3)

Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar en el termini de 10 dies, declaració
responsable del promotor conforme s’han iniciat les obres.

4)

Una vegada finalitzades les obres s’haurà de:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació, en el termini màxim d’un mes:
- 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.

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.- Termini d’inici de les obres: 6 mesos. Termini d’acabament: 2 anys.
Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 5.5 del Decret 276/2005, de les
comissions territorials del patrimoni cultural, caldrà notificar l’acord adoptat de concessió o
denegació de la llicència de forma simultània al sol·licitant i a la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona.
Quart.- Per tal de continuar amb la tramitació de la llicència d’ocupació de via pública per a
la instal·lació de la bastida per executar les obres, caldrà que una vegada la llicència sigui
efectiva, l’interessat comuniqui els dies que s’instal·larà la bastida.
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2)

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

Les recomanacions:
a) Que s’eviti l’ús de ciment pòrtland, per no ser tipològic.
b) Que es valori incorporar els pigments de coloració directament a la capa
d’acabat arrebossat.
c) Que, a la planta baixa, s’omplin els junts del paredat, almenys fins a cobrir-lo
parcialment, amb la mateixa textura i morfologia que l’acabat de la planta pis,
per donar a l’edifici un acabat homogeni en alçada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

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

“ANTECEDENTS
Diversos camins del municipi de Forallac necessiten treballs de reparació o renovació del seu
acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per
la inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial.
La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, especialment els
més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, sense detriment de la tasca
principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a
treballs d’aquesta naturalesa.
En data 26 d’octubre de 2021, es va sol·licitar a la Diputació de Girona la redacció d’un
conveni de col·laboració per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic als camins
de: Ramades: 2.025 m2 i de Canapost a Castell d’Empordà: 3000 m2.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

11. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT
DE FORALLAC PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE TRACTAMENT
SUPERFICIAL ASFÀLTIC A DIVERSOS CAMINS MUNICIPALS (Exp.
1238/2021).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

En data 22 d’abril de 2022, la Diputació de Girona tramet a l’Ajuntament de Forallac
l’esborrany del conveni per a la seva aprovació.
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de regim local (LRBRL); els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
regim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya (LRJPAPC); i
dels articles 303 a 311 dels Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de Forallac, per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic als camins de Ramades
i de Canapost a Castell d’Empordà, que s’adjunta com annex I.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 11.004,75 € derivada del conveni de
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El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 11.004,75 euros

Ajuntament de Forallac
col·laboració amb càrrec de l’aplicació pressupostària 454.60901 del pressupost municipal
vigent.
Tercer.- Facultar l’alcalde, per a la signatura del conveni i dels documents necessaris per
portar a terme aquest acord.

Annex
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Forallac per a
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic als camins de Ramades i de
Canapost a Castell d’Empordà.
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la
Junta de Govern de --------------------.
Ajuntament de Forallac, representat pel seu alcalde president, Josep Sala i Leal, assistit per la
secretària de la corporació, Àngela Sáez i Torres, en virtut de les facultats conferides per
------------------------------------------------.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

Cinquè.- 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 publica i bon govern; i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Publiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona.

1. Els camins de Ramades i de Canapost a Castell d’Empordà del municipi de Forallac
necessiten treballs de reparació o renovació del seu acabat superficial, tasques que són
difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la inexistència d’empreses
especialitzades en tractament superficial.
2. La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que,
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.
3.

Els treballs a realitzar en aquests carrers s’han avaluat principalment en les unitats
següents:
- Doble tractament superficial acabat en negre:
- Camí Ramades: 2.025 m2
- Camí de Canapost a Castell d’Empordà: 3.000 m2
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Ajuntament de Forallac
4. El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 11.004,75 euros.
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
PACTES

- Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament de Forallac:
- Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a prop l’obra per descarregar les graves.
- Poda d’arbres que permeti el pas del camió més bolquet a 6 metres d’alçada.
- Sanejament de flonjall i restitució amb material no plàstic.
- Anivellar la rasant de la plataforma i donar pendents transversals per afavorir el desguàs del
camí.
- En el camí de Ramades: eliminació de la mota d’herba del centre de la calçada i formació de
gual de formigó a l’entorn de la riera de Fonteta.
- Restitució de cunetes i drenatges.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

A càrrec de la Diputació de Girona:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Forallac realitzaran les obres de tractament
superficial asfàltic als camins de Ramades i de Canapost a Castell d’Empordà amb la
participació següent:

- Escombrada de l’àrid sobrant al cap de tres dies de l’execució del tractament superficial.
Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
2. L’import de l’aportació econòmica es determinarà en base als amidaments i als materials
efectivament utilitzats en les obres i als preus per metre quadrat de subministrament de la
Diputació de Girona.
Un cop finalitzades les obres la Diputació determinarà l’import de l’aportació econòmica i
aprovarà per resolució de Presidència l’import de la liquidació que serà notificada a
l’Ajuntament.
L’Ajuntament haurà de fer efectiu l’import de la liquidació en els terminis establerts per
l’article 62 de la Llei general tributària. En cas d’impagament en el període voluntari se
seguirà la via de constrenyiment.
3. La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària que
consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l’enginyer tècnic Bernat
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- Aportació d’una capa de tot-ú artificial de 20 cm, regada i compactada, com a mínim al 98
% del que determina l’assaig Pròctor modificat.

Ajuntament de Forallac
Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves tasques de conservació de
carreteres.
4. Els danys i perjudicis que es puguin produir a tercers derivats de les obres executades seran
íntegrament assumits per l’Ajuntament.

La normativa reguladora d’aquest sistema educatiu el trobem al Reial Decret 1147/2011, de
29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema
educatiu, Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la
formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual, la
Resolució EDU/3339/2020, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el contingut del
conveni marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el Departament d'Educació, i l'entitat corresponent, per desenvolupar, en règim d'alternança i
amb formació dual, el cicle formatiu i/o el programa formatiu a l'institut corresponent i es
delega en les persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat del Departament
d'Educació la competència per a la signatura del conveni i de les seves addendes.
En el present cas l’Institut INS La Bisbal, de la Bisbal d’Empordà imparteix els cicles
formatius de grau mitjà en règim d’alternança i amb formació dual en floristeria i jardineria i
en gestió administrativa i que ha ofert a aquest Ajuntament la possibilitat d’oferir alumnes en
pràctiques que cursin aquests cicles.
Que per Junta Govern Local de data 11 de març es va aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Forallac per
desenvolupar amb l’Institut INS La Bisbal el conveni dual.
A tenor de l’esmentat conveni es va subscriure acord individual amb l’alumne BRIAN
PADILLA ARROYO, per a realitzar pràctiques de gestió administrativa a l’Ajuntament de
Forallac.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

“Que el Departament d’Educació promou la formació en règim d’alternança i formació dual
en els programes formatius on es combinen classes teòriques amb períodes de pràctiques en
empreses i altres institucions.
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12. PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE FORALLAC, PER
DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D’ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL,
ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FLORISTERIA I
JARDINERIA I DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA, A L’INSTITUT INS LA
BISBAL, DE LA BISBAL D’EMPORDÀ. (Exp. 230/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el pacte 1 i no
podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.”

Ajuntament de Forallac
Atès que no ha finalitzat les hores de pràctiques es considera procedent prorrogar el conveni
subscrit.

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR que la despesa econòmica es generi del present
conveni anirà a càrrec de l’aplicació 920.14300.
TERCER.- Facultar l’alcalde, per a la signatura del conveni i dels documents necessaris per
portar a terme aquest acord.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’Institut INS La Bisbal.”
13. PROPOSTA
D’ACORD, SI S’ESCAU, D’APROVACIÓ DE LA
CERTIFICACIÓ NÚMERO 6 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 6 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. 6 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
25.012,56 € (vint-i-cinc mil dotze euros amb cinquanta-sis cèntims.) IVA inclòs.
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 1532.60907 i
1532.60908 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord als interessats.”

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

PRIMER.- APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Forallac,
per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, els cicles formatius de gestió
administrativa, a l’Institut INS La Bisbal, de la Bisbal d’Empordà, concretament prorrogant
l’acord individual amb l’alumne BRIAN PADILLA ARROYO.
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De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL); els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); i
dels articles 303 a 311 dels Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Ajuntament de Forallac

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:

14. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, PER A L’APROVACIÓ DEL
CONTRACTE MENOR DE L’ACTUACIÓ MUSICAL DE LA COBLA BAIX
EMPORDÀ 10 DE JULIOL DE 2022 A FONTETA (Exp. 802/2022)
“Vist l’informe emès per la tècnica de cultura i turisme de l’Ajuntament de Forallac, on es
justifica la necessitat de procedir a la contractació de l’actuació la cobra del Baix Empordà el
diumenge 10 de juliol de 2022 a partir de les 18 hores, en motiu de la Festa Major de Fonteta.
Atès que consta a l’expedient que s’ha sol·licitat oferta a ASSOCIACIÓ TIBLE PICAT, amb
NIF: G55370803 i per un import total de 850 € (pressupost exempt d´IVA segons Art.
20.14.C de la Llei 37/1992 de l´IVA).

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

14.- Expedient 802/2022.- Contractacions.- Adjudicació del contracte menor de l’actuació de
la Cobla Baix Empordà.

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).
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, ES PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de l’actuació de La Cobla del Baix
Empordà el diumenge 10 de juliol de 2022 a partir de les 18hores, en motiu de la Festa Major
de Fonteta.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a l’ASSOCIACIÓ TIBLE PICAT, amb NIF: G55370803 i
per un import de total de 850 € (pressupost exempt d´IVA segons Art. 20.14.C de la Llei
37/1992 de l´IVA).
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Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 338.22609 del pressupost municipal vigent.

Ajuntament de Forallac
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609
del pressupost municipal vigent.
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/.

Número: 2022-0010 Data: 14/07/2022

Signada electrònicament
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I essent les 17:30 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari.”

