Ajuntament de Forallac

ORDRE DEL DIA
PROPOSTES ORDINÀRIES:
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 24 de maig de 2022.

Josep Sala Leal (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 01/07/2022
HASH: 50f3f77852914e560109a31af62501db

2.- Expedient 722/2022.- Contractacions – Incoació procediment resolució de mutu acord
contracte de prestació del servei de casal d’estiu.
3.- Expedient 380/2022.- Llicències urbanístiques.
4.- Expedient 146/2022.- Contractacions – Adjudicació del contracte de concessió demanial
de la Rectoria de Fitor.
5.- Expedient 424/2022.- Contractacions – Adjudicació del contracte de subministrament de
carburant per als vehicles i maquinària de l’Ajuntament de Forallac.
6.-Expedient 740/2022.- Contractacions – Adjudicació del contracte menor pel
subministrament i instal.lació d’un control d’aforament per a la Torre de les Hores de
Peratallada.
7.- Expedient 732/2022.- Ratificació resolució de l’alcaldia núm. 458/2022, d’extinció del
contracte amb la mercantil Centre psicopedagògic Tangram, SCP.
8.- Expedient 733/2022.- Convalidació de la factura núm 19 de data 30/04/2022, emesa per
Centre psicopedagògic Tangram, SCP.
9.- Expedient 739/2022.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.
10.- Expedient 250/2022.- Llicències urbanístiques.
11.- Expedient 368/2022.- Llicències urbanístiques.
12.- Expedient 416/2022.- Llicències urbanístiques.
13.- Expedient 450/2022.- Llicències urbanístiques.
14.- Expedient 482/2022.- Llicències urbanístiques.
15.- Expedient 517/2022.- Llicències urbanístiques.
16.- Expedient 604/2022.- Llicències urbanístiques.
17.- Expedient 620/2022.- Llicències urbanístiques.
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Assisteix convidada per l’alcalde la regidora Olga Galceran Flores.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

A Forallac, essent les 18:24 hores del dia setze 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, Marta Chicot Salgas, 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: 01/07/2022
HASH: d439753b2bef563182f521d30d5cf60c

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

Ajuntament de Forallac
18.- Expedient 651/2021.- Llicències urbanístiques.
19.- Expedient 721/2022.- Llicències urbanístiques.
20.- Expedient 1389/2021.- Llicències urbanístiques.
21.- Expedient 1163/2021.- Aprovació definitiva projecte instal.lació d’un sistema de captació
d’energia solar fotovoltaica.

24.- Expedient 751/2022.- Aprovació obligacions i liquidacions.
PROPOSTES URGENTS:
25.- Expedient 761/2022.- Convalidació factura 119 de data 31/05/2022- Jardineria Solivera,
SL.
26.- Expedient 766/2022.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE
MAIG DE 2022.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

23.- Expedient 531/2021.- Aprovació certificació 5 de les obres d’urbanització del sistema
general vinculat al PA-V2 i sector PA-V3.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

22.- Expedient 34/2022.- Sol.licitud puntual d’un bé municipal. Exposicions al Teatret de
Peratallada, estiu 2022.

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
2. PROPOSTA, SI S’ESCAU, INCOACIÓ PROCEDIMENT RESOLUCIÓ DE
MUTU ACORD CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI CASAL D’ESTIU (Exp.
722/2022)
ANTECEDENTS:
“Vist que en data 22 d’abril de 2021 la Junta de Govern Local, després de realitzar els tràmits
que estableix la Llei 9/2017de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, es va adjudicar
el contracte del Servei de Casal d’Estiu a la mercantil IDEHANT, SCP per un període de dues
anualitats prorrogables (Exp. 181/2021).
Que durant l’anualitat 2021 la prestació del servei es va realitzar amb normalitat.
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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
Que el període d’inscripció dels infants per al servei de casal d’estiu 2022 es va iniciar en data
16 de maig i va finalitzar en data 26 de maig de 2022.

FONAMENTS DE DRET:
-

Vist els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

D’acord amb la Disposició Adicional Segona Llei 9/2017, en relació amb l'article 114 del
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat pel Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril en concordança amb l'article 109 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de
12 d'octubre, ES PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- INCOAR el procediment per acordar la resolució de mutu acord del contracte del
Servei de Casal d’Estiu subscrit amb la mercantil IDEHANT, SCP, sense dret a indemnització
atès que es considera que no s’ha generat despesa en relació amb la preparació del Casal
2022, i amb el corresponent retorn de l’aval aportat com a garantia definitiva a l’Ajuntament
de Forallac en concepte de l’adjudicació de l’esmentat contracte.
Segon.- Notificar la present resolució i donar audiència al contractista pel termini de deu dies
hàbils per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.”
3. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 380/2022.
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància genèrica amb registre d’entrada
número 2022-E-RC-726 de 28 de març de 2022 es sol·licita llicència urbanística pel senyor
Roger Fernandez Girona, en representació de Maria Asunción Capilla Campins, per a la
instal·lació d’energia solar fotovoltaica per autoconsum a l’habitatge situat a la Plaça de
Santa Susanna, 2 de Santa Susanna de Peralta.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Vist l’informe emès per la Secretària Interventora de data 13 de juny de 2022.
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Que a tenor dels fets exposats la tècnica de joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà
la qual està adscrita a l’Ajuntament de Forallac ha emès informe de data 10 de juny de 2022
on conclou NO viable econòmicament ni per l’empresa adjudicatària ni per l’Ajuntament
continuar amb la prestació del servei, motiu pel qual es considera raonable procedir a la
resolució de mutu acord d’acord amb l’art. 211.1.c Llei 9/2017de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que únicament consta a l’Expedient 607/2022 una única inscripció fet que genera que
sigui inviable continuar prestant el servei.

Ajuntament de Forallac
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 3 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Tècnica jurídica en data 14 de juny de 2022.

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. 380/2022)
Llicència urbanística d’obres per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per
autoconsum a l’habitatge situat a la Plaça de Santa Susanna, 2 de Santa Susanna de Peralta
(referència cadastral 002300500EG04F0001HA).
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
Recordar que els residus que es puguin haver generat per la instal·lació s’han de gestionar en
una deixalleria o punt d’abocament de residus controlat.
Segon.- Termini d’inici de les obres: 3 mesos. Termini d’acabament: 1 any.
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Tècnica jurídica.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

S’acorda per unanimitat:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

4. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DE CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA RECTORIA DE FITOR (Exp. 146/2022).
“Atès que d’acord amb l’Acta de la Mesa de Contractació, el proppassat 6 de maig de 2022,
va tenir lloc l’acte d’obertura dels sobre 3 (criteris d’adjudicació susceptibles de ser valorats
mitjançant l’aplicació de fórmules), presentats pels següents licitadors:
-

SANTIAGO CAMBIL MALENO (R.E. 2022-E-RC-898 de 20/04/2022)
MIQUEL AIXARCH GIRONELLA (R.E. 2022-E-RC-934 de 24/04/2022)
LAURA FIGUERAS PAGÈS (R.E. 2022-E-RC-940 de 25/04/2022)

Atès que la Mesa va detectar en totes les proposicions presentades la necessitat de fer
aclariments motiu pel qual els hi va atorgar un termini de 5 dies naturals a comptar del
següent de rebre la notificació o a la publicació del respectiu requeriment.
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Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.”

Ajuntament de Forallac
Atès que en el termini atorgat les empreses van completar l’aclariment sol.licitat.

EXP.
PROF.

PROD.
PROXIMI
TAT

HORES
AMPLIADE
S

40

5

0

5

TOTAL
PUNTS
(MÀX. 55
PUNTS)
50

18,72

4

3

4,59

30,31

13,84

5

5

1,14

24,98

Atès que la puntuació final obtinguda (suma dels sobres 2 i 3) és la següent:
Empresa
SANTIAGO CAMBIL MALENO
MIQUEL AIXARCH GIRONELLA
LAURA FIGUERAS PAGÈS

SOBRE 2
27,5
25
22,5

SOBRE 3

TOTAL PUNTS
(MÀX.100)

50
30,31
24,98

77,5
55,31
47,48

Atès que l’oferta més avantatjosa és la presentada pel senyor SANTIAGO CAMBIL
MALENO.
Atès que el senyor CAMBIL MALENO ha aportat documentació que acredita la seva
capacitat d’obrar, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Administració Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social, compromís de presentar
abans de la signatura del contracte de concessió, una assegurança conforme l’establert a la
clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars, i document d’haver constituït la
garantia definitiva del contracte.
Atès el que disposen els articles 150 i 151 de la LCSP.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 i tenint en compte la
delegació de competències emesa per Decret d’Alcaldia de data 03/06/2020, s’acorda per
unanimitat:

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

SANTIAGO
CAMBIL
MALENO
MIQUEL
AIXARCH
GIRONELLA
LAURA
FIGUERAS
PAGÈS

INVERSIO
NS
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EMPRESA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que els membres de la Mesa de Contractació en sessió del dia 18 de maig de 2022, van
donar per degudament completat l’aclariment i van procedir a la valoració automàtica de les
ofertes presentades, amb el resultat següent:

Ajuntament de Forallac

B) El senyor SANTIAGO CAMBIL MALENO, ha formulat la millor oferta qualitat-preu
segons el detall de les puntuacions obtingudes (criteris d’adjudicació, aplicables mitjançant
un judici de valor més els criteris aplicables mitjançant fórmules):
Empresa
SANTIAGO CAMBIL MALENO
MIQUEL AIXARCH GIRONELLA
LAURA FIGUERAS PAGÈS

SOBRE 2
27,5
25
22,5

SOBRE 3

TOTAL PUNTS
(MÀX.100)

50
30,31
24,98

77,5
55,31
47,48

Segon.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte haurà de tenir lloc, atès
que no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’establert a
l’article 153.3 LCSP, en el termini màxim de 15 dies hàbils, des de la data en què es realitzi la
notificació de l’adjudicació als licitadors, d’acord amb allò que disposen els articles 153.3 i
159.4.h) de la LCSP.
Requerir a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte dins del termini indicat. Aquest
requeriment s’efectuarà mitjançant publicació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament (a la
seu electrònica http://forallac.eadministracio.cat) i es notificarà a través de mitjans electrònics
a traves del sistema de notificació e-NOTUM. En la notificació s’adjuntarà el document
contractual, en format electrònic tipus PDF, i haurà de ser signat per l’empresari mitjançant
signatura electrònica avançada basada en un certificat electrònic qualificat o reconegut de
signatura electrònica.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari perquè, d’acord amb l’establert a la clàusula 25. A. 2) del
Plec de clàusules administratives particulars, previ a la formalització del contracte aboni les
despeses de publicació dels Plecs de clàusules administratives particulars, al BOP de Girona
núm. 47 de 9 de març de 2022, per un import de 35 €.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

A) S’han presentat tres ofertes a la licitació: Santiago Cambil Maleno, Miquel Aixarch
Gironella i Laura Figueras Pagès. D’acord amb les previsions del plec de clàusules
administratives particulars, han estat declarades totes admeses, al haver presentat la
documentació establerta als Plecs.
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Als efectes de l’adequada motivació de la present decisió, tal i com estableix l’article 151.2
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), es fa constar el
següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Prendre en consideració que s’han complert els requisits exigits al requeriment que
es va dur a terme i, en conseqüència, efectuar l’adjudicació del contracte per a la Concessió
Demanial de la Rectoria de Fitor, a favor del senyor SANTIAGO CAMBIL MALENO, per
un termini de DEU ANYS, prorrogable fins a un màxim de tres pròrrogues bi-anuals
cadascuna, per acord exprés, amb una durada màxima, pròrrogues incloses de16 anys, amb
subjecció estricta a les determinacions del plec de clàusules administratives particulars i a la
seva proposició.

Ajuntament de Forallac
Quart.- Recordar a l’adjudicatari que abans de la formalització del contracte caldrà haver
presentat l’assegurança conforme l’establert a la clàusula 24 del PCA.
Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors i publicar-lo al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Forallac de manera simultània amb l’expedició de les notificacions.

“Atès que un cop tingué lloc l’obertura dels Sobres A-B presentats a la licitació del contracte
de subministrament de carburant per als vehicles i maquinària de l’Ajuntament de Forallac,
que contenien la declaració expressa responsable, el DEUC i la documentació corresponent
als criteris quantificables de forma automàtica, va resultar identificada com a proposició més
avantatjosa la presentada per l’empresa ESTACIÓ SERVEI CORÇÀ, SA.
Atès que es va requerir a ESTACIÓ SERVEI CORÇÀ, SA, per tal que en el termini de 10
dies hàbils comptats a partir de rebre el requeriment, presentés la documentació justificativa
de la capacitat d’obrar, de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de
l’oferta, els certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Administració Tributària i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, acreditació de la
solvència econòmica i tècnica i document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

5. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER ALS VEHICLES I
MAQUINARIA DE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC (Exp. 424/2022).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sisè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d’adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

Atès el que disposen els articles 150 i 151 de la LCSP.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 i tenint en compte la
delegació de competències emesa per Decret d’Alcaldia de data 03/06/2020, s’acorda per
unanimitat:
Primer. Prendre en consideració que s’han complert els requisits exigits al requeriment que
es va dur a terme i, en conseqüència, efectuar l’adjudicació del contracte de subministrament
de carburant per als vehicles i maquinària de l’Ajuntament de Forallac, a favor de ESTACIÓ
SERVEI CORÇA, SA, per un descompte de 2,1 % de descompte del preu/litre de
subministrament indicat a l’estació en el moment del subministrament (gasoil tipus A i
gasolina sense plom 95 octans i abans IVA), amb el límit d’un preu màxim de 31.404,96 €
més 6.595,04 € en concepte d’IVA, i per un termini de DOS ANYS, amb una pròrroga de
dues anualitats i amb subjecció estricta a les determinacions del plec de clàusules
administratives particulars i a la seva proposició.
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Atès que en data 15 de juny de 2022, ESTACIÓ SERVEI CORÇÀ, SA, ha presentat la
documentació requerida.

Ajuntament de Forallac
Als efectes de l’adequada motivació de la present decisió, tal i com estableix l’article 151.2
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), es fa constar el
següent:

Requerir a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte dins del termini indicat. Aquest
requeriment s’efectuarà mitjançant publicació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament (a la
seu electrònica http://forallac.eadministracio.cat) i es notificarà a través de mitjans electrònics
a traves del sistema de notificació e-NOTUM. En la notificació s’adjuntarà el document
contractual, en format electrònic tipus PDF, i haurà de ser signat per l’empresari mitjançant
signatura electrònica avançada basada en un certificat electrònic qualificat o reconegut de
signatura electrònica.
Quart.- Notificar el present acord al licitador i publicar-lo al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Forallac de manera simultània amb l’expedició de les notificacions.
Cinquè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d’adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”
6. PROPOSTA D’ACORD, ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTROL D’AFORAMENT PER
A LA TORRE DE LES HORES DE PERATALLADA.
Exp. Núm.: 740/2022
Procediment: Contractació menor de subministrament
Objecte: Subministrament i instal.lació control d’aforament per a la Torre de les Hores.
“Vist l’informe emès per l’alcaldia en el qual es justifica la necessitat de contractar el
subministrament i instal.lació d’un sistema de control d’aforament per a la Torre de les Hores
de Peratallada.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte haurà de tenir lloc, atès
que no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’establert a
l’article 153.3 LCSP, en el termini màxim de 15 dies hàbils, des de la data en què es realitzi la
notificació de l’adjudicació als licitadors, d’acord amb allò que disposen els articles 153.3 i
159.4.h) de la LCSP.
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Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’anualitat 2022, per import màxim de 19.000,00 €
(IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.22103 del pressupost municipal
vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) S’ha presentat una oferta a la licitació: ESTACIÓ SERVEI CORÇÀ, SL. D’acord amb les
previsions del plec de clàusules administratives particulars, ha estat declarada admesa, al
haver presentat la documentació establerta als Plecs.

Ajuntament de Forallac
Atès que consta a l’expedient que s’ha demanat pressupost a la mercantil ACCESOR
APLICATIONS AND SERVICES, SA, per un import de 2.130,00 € més 447,30 €, en
concepte d’IVA., és a dir un total de 2.577,30 €.

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:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor del subministrament i instal.lació
d’un control d’aforament per a la Torre de les Hores de Peratallada.
Segon.- Adjudicar el contracte a la mercantil ACCESOR APLICATIONS AND SERVICES,
SA, identificada amb CIF A 63296164, amb domicili al carrer Costa d’en Paratge, 6 A,
08500-VIC, info@accesor.com, per un import de 2.130,00 € més 447,30 € en concepte
d’IVA, és a dir, un total de 2.577,30 €.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.21300
del pressupost municipal vigent.
Quart.- Totes les notificacions es faran per via telemàtica. La factura a presentar s’haurà de
fer mitjanant factura electrònica. Per a qualsevol consulta es poden adreçar al portal AOC,
https://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona adjudicatària. “
7. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, DE RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM.
458/2022 DE DATA 13/06/2022 D’EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ MERCANTIL
AMB CENTRE PSICOPEDAGÒGIC TANGRAM, SCP
“Es proposa a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació efectuada per l’Alcalde de
13/06/2022, la ratificació per unanimitat de la següent resolució la qual es transcriu
literalment:

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

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.
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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).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 920.21300 del pressupost municipal vigent.

Ajuntament de Forallac
DECRET DE L’ALCALDIA
Exp. Núm.: 732/2022
Procediment: Servei Acompanyament a la vellesa- Centre Psicopedagògic Tangram, SCP

Com a conseqüència d’aquest fet l’Ajuntament ha licitat el servei en dues ocasions:
Expedients 97/2021 i 274/2022, quedant ambdues licitacions desertes.
Atès que en relació amb la segona licitació (Expedient 274/2022), l’Ajuntament per
deferència amb la mercantil que fins ara prestava el servei li va comunicar que la licitació es
trobava penjada al perfil del contractant. Tot i aquest fet, no van presentar oferta al·legant
que desconeixien que la licitació estava publicada, manifestació que no és certa atès, que
com ja hem dit, la corporació per deferència li va comunicar.
Vist l’informe emès per la Secretària Interventora de data 13/06/2022 en virtut del qual es
deixa constància que es tracta d’un menor recorrent que incompleix els articles 99.2 i 118
LCSP.
Davant la impossibilitat de regularitzar el servei la corporació ha optat per enfocar el tipus
de prestació que fins ara es prestava, motiu pel qual vol comunicar a la mercantil CENTRE
PSICOPEDAGÒGIC TANGRAM, SCP la finalització dels seus serveis amb efectes
30/06/2022.
FONAMENTS JURÍDICS:
-

Art. 99 i 118 Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, aquesta alcaldia presidència en virtut de la Disposició Addicional Segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, ACORDA:
PRIMER.- EXTINGIR la relació mercantil de prestació de serveis entre l’Ajuntament de
Forallac i la mercantil CENTRE PSICOPEDAGÒGIC TANGRAM, SCP que amb efectes
30/06/2022.
SEGON.- COMUNICAR l’acord anterior a l’interessat.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Que durant les anualitats següents, el servei s’ha anat consolidant i s’ha continuat prestant
sense l’existència de contracte formalitzat.
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Vist els arxius municipals, consta a l’Ajuntament de Forallac els Expedients de contracte
menor 228/2019 i 694/2019 en virtut del qual es va contractar a la mercantil CENTRE
PSICOPEDAGÒGIC TANGRAM, SCP per la prestació del taller d’intervenció cognitiva i
detecció de necessitats i taller d’acompanyament a les famílies.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS DE FET

Ajuntament de Forallac
TERCER.- RATIFICAR el present acord en la propera Junta de Govern Local. “
8. PROPOSTA CONVALIDACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FACTURA 19 DE DATA
30/04/2022 EMESA PER CENTRE PSICOPEDAGÒGIC TANGRAM, SCP
(Expedient 733/2022).

“Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit
preceptiu de funció interventora, que, d’acord amb l’article 47 de la Llei 39/2015, poden
qualificar l’acte com a nul, malgrat això, no procedeix instar la revisió d’ofici, en tant que
aquesta resultaria contrària a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis
d’acord amb l’article 110 de la Llei 39/2015.
En conseqüència, en detectar-se l’omissió de la preceptiva funció interventora i tenint en
compte que no procedeix instar la revisió d’ofici, es considera procedent:
- Convalidar l’omissió de la funció interventora.
- Continuar amb el procediment i amb la resta d’actuacions que, si s’escau,
procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les
obligacions corresponents mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), en
els termes establerts a les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022”
Vist que les prestacions han estat executades cal tenir present que en cas que no s’abonés la
prestació rebuda per part de la corporació es podria produir una situació d’enriquiment injust
a favor d’aquesta última i en perjudici del proveidor. Aquest enriquiment injust podria derivar
en la materialització d’una indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració per l’enriquiment.
Vist que l’Ajuntament ha intentat regularitzar aquest servei en dues ocasions (Expedients
Expedients 97/2021 i 274/2022, quedant ambdues licitacions desertes).
Davant la impossibilitat de regularitzar el servei la corporació ha optat per enfocar el tipus de
prestació que fins ara es prestava, motiu pel qual ha iniciat l’expedient 732/2022 per extingir
la relació mercantil de prestació de serveis amb CENTRE PSICOPEDAGÒGIC TANGRAM,
SCP amb efectes 30/06/2022.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Considerant el contingut de l’expedient i l’informe preceptiu d’intervenció emès de
conformitat amb el que estableix l’article 28 del RD 424/2017 en data 13/06/2022 en el que es
conclou:
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“Vist que s’ha tramitat la Factura 19 de data 30/04/2022 emesa per la mercantil Centre
Psicopedagògic Tangram, SCP per import de 3360 €, corresponent al servei
d’acompanyament a la vellesa amb demència, sense que hagi estat sotmesa a l’exercici de
funció interventora atès l’absència de contracte d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS

Ajuntament de Forallac
FONAMENTS DE DRET.

Primer.- Convalidar l’omissió de la funció interventora.
Segon.- Continuar amb el procediment i amb la resta d’actuacions que, si s’escau,
procedeixin, per tal que es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC).”
9. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, APROVACIÓ RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT (Exp. 739/2022)
ANTECEDENTS:
“Vist que s’ha tramitat la Factura 19 de data 30/04/2022 emesa per la mercantil Centre
Psicopedagògic Tangram, SCP per import de 3360 €, corresponent al servei
d’acompanyament a la vellesa amb demència, sense que hagi estat sotmesa a l’exercici de
funció interventora atès l’absència de contracte d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic.
Considerant el contingut de l’expedient i l’informe preceptiu d’intervenció emès de
conformitat amb el que estableix l’article 28 del RD 424/2017 en data 13/06/2022 en el que es
conclou:
“Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit
preceptiu de funció interventora, que, d’acord amb l’article 47 de la Llei 39/2015, poden
qualificar l’acte com a nul, malgrat això, no procedeix instar la revisió d’ofici, en tant que
aquesta resultaria contrària a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis
d’acord amb l’article 110 de la Llei 39/2015.
En conseqüència, en detectar-se l’omissió de la preceptiva funció interventora i tenint en
compte que no procedeix instar la revisió d’ofici, es considera procedent:
- Convalidar l’omissió de la funció interventora.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

RESOLC
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D’acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, en virtut dels articles 52 i 110 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i 28 del RD 424/2017, i fent ús de les potestats atribuïdes per l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases de règim local,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022
2. Articles 47, 48, 52, 106 i 110 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
3. Article 28 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de
control intern en les entitats del sector públic local.

Ajuntament de Forallac

Vist que l’Ajuntament ha intentat regularitzar aquest servei en dues ocasions (Expedients
Expedients 97/2021 i 274/2022, quedant ambdues licitacions desertes).
Davant la impossibilitat de regularitzar el servei la corporació ha optat per enfocar el tipus de
prestació que fins ara es prestava, motiu pel qual ha iniciat l’expedient 732/2022 per extingir
la relació mercantil de prestació de serveis amb CENTRE PSICOPEDAGÒGIC TANGRAM,
SCP amb efectes 30/06/2022.
Vist que es considera una obligació econòmica indegudament adquirida i a tenor de l’informe
emès per secretaria intervenció de data 13/06/2022 en relació amb el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
FONAMENTS DE DRET:
-

Bases d’Execució del pressupost corresponent a l’anualitat 2022
Informe Fiscalització nº 1415 del Tribunal de Comptes
Art. 28.2.e RD 424/2017 de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del Sector Públic Local
Art. 60.2 Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Art. 21 i 22 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local

De conformitat amb allò establert per l’art. 60.2 RD 500/1990, en relació amb l’art. 21 Llei
7/1985, ES PROPOSA l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar, a la vista dels informes emesos anteriorment, la liquidació de les quantitats
a satisfer derivades de la prestació referida pertanyent a l'exercici 2022, i la liquidació del qual
ascendeix a la quantitat de 3.360 euros derivada de la Factura 19 de data 30/04/2022 emès per
CENTRE PSICOPEDAGÒGIC TANGRAM, SCP, per considerar que hi ha raons d'interès
públic que aconsellen no acudir a la via de la revisió d'ofici pels greus perjudicis que això
podria ocasionar per als administrats [i/o] per al tercer que actua de bona fe.
Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits derivada de la Factura 19 de data
30/04/2022 emès per CENTRE PSICOPEDAGÒGIC TANGRAM, SCP, per import de 3.360
€
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Vist que les prestacions han estat executades cal tenir present que en cas que no s’abonés la
prestació rebuda per part de la corporació es podria produir una situació d’enriquiment injust
a favor d’aquesta última i en perjudici del proveidor. Aquest enriquiment injust podria derivar
en la materialització d’una indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració per l’enriquiment.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Continuar amb el procediment i amb la resta d’actuacions que, si s’escau,
procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les
obligacions corresponents mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), en
els termes establerts a les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Forallac

Tercer. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 202, els crèdits anteriorment
referenciats, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920.22706.”

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. 250/2022)
Llicència d’obres per a la substitució d’una coberta de fibrociment del cobert vinculat a
l’habitatge situat al camí de Sant Feliu de Boada, 11 de Peratallada (ref. cadastral
000400100EG04F0001UA), d’acord amb el següent:
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1) Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
a) Identificar als contractistes executors de les obres en el cas que no es
corresponguin amb els que figuren en els pressupostos (es recomana utilitzar el
model disponible al web municipal).
b) Document d’acceptació de la correcta gestió dels residus d’enderrocs i de la
construcció signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió.
2) A les següent mesures constructives i d’acabats:

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 31 de maig de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 09 de juny de 2022.
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“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància amb registre d’entrada número
2022-E-RE-224 de 3 de març de 2022, el Sr. Baldomer Aboy Pérez, sol·licita llicència
urbanística per a la retirada de plaques de fibrociment d’un cobert situat al camí de Sant Feliu
de Boada, 11 de Peratallada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

10. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 250/2022

Ajuntament de Forallac
La coberta serà amb teula ceràmica, àrab o plana, de color de la gamma dels terrossos,
amb un pendent màxim del 30%.
3) Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar en el termini de 10 dies, declaració
responsable d’inici de les obres per part del promotor.
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.

Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.”
11. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 368/2022.
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància amb registre d’entrada número
2022-E-RE-334 de 25 de març de 2022 formulada pel senyor Steven Anthony Richard
Skinner, en representació de Ben Millard, es va sol·licitar llicència urbanística per a la
instal·lació d’una nova fossa sèptica al Mas Sureda, 2 de Forallac.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 30 de maig de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Tècnica jurídica en data 13 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 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

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

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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Segon.- Termini d’inici de les obres: 6 mesos. Termini d’acabament: 2 anys.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Ajuntament de Forallac
especials que en cada cas s’especifiquen. La llicència aprovada és la següent:
(EXP. 368/2022)
Llicència urbanística d’obres per a la reparació del sistema de sanejament de les edificacions
situades a la parcel·la 39 del polígon 12 (ref. cadastral 001500100EG04D0001QH) de
cadastre del municipi, d’acord amb el següent:



2)

Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar la següent documentació:


3)

Document d’acceptació de la correcta gestió dels residus d’enderrocs i de la
construcció signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió.

Declaració responsable d’inici d’obres subscrita pel titular de la llicència urbanística.

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.

Segon.- Terminis d’inici de les obres: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
Tercer.- Informar a l’interessat que atenent no s’ha pogut acreditar la legal implantació de les
edificacions, s’incoarà d’ofici expedient als efectes de declarar-les en situació de fora
d’ordenació urbanística.
Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Tècnica jurídica.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat. “

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Abans d’iniciar les obres, s’haurà d’aportar la següent documentació:
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1)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:

Ajuntament de Forallac
12. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 416/2022.

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. 416/2022)
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 al carrer Nou, 4 de Vulpellac
(referència cadastral 4655106EG0445N0001PR).

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 14 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Tècnica jurídica en data 14 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 número 2022-E-RC-739 de 30 de març de 2022, el senyor
Alejandro Fradera Vilalta en representació de Maria Paz Peguero Rodríguez, sol·licita
llicència urbanística per a la construcció d’una piscina d’ús privat a la parcel·la situada al
carrer Nou, 4 de Vulpellac.

1)

A les condicions 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):
Que s’eviti un acabat amb un cromatisme blau o estrident, per tal que s’integri
visualment en aquest àmbit i tingui un caire de bassa tradicional.
- Que es realitzi un control arqueològic de les obres que afectin el subsol, atesa
l’expectativa arqueològica d’aquest indret.
I, si s’escau, la recomanació següent:
-

2)

Que, amb voluntat de mantenir les característiques originals més naturalitzades
d’aquests darreres amb ús d’hort, es redueixi l’àmbit de pavimentació.

Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’Ajuntament la següent documentació:
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La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:

Ajuntament de Forallac

Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 1.387,95€ 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) 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)

El control arqueològic dels moviments de terres que es derivin de l’obra s’ha 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.

5) 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.
6) 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: 2022-0009 Data: 01/07/2022
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Qüestionari estadístic de la construcció, signat electrònicament pel tècnic redactor
del projecte.
b) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible
al
web
municipal
https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/models-urbanisme).
c) Fotografies d’estat actual dels elements urbans de la via pública davant del carrer
Nou, 4 de Vulpellac que puguin resultat afectats per les obres.
d) 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a)

Ajuntament de Forallac
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.

“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància general amb registre d’entrada
número 2022-E-RE-392 de 7 d’abril de 2022, Pere de Prada Jaén en representació de Mercè
Quintana Coll, actuant com a representant de la mercantil MOIXERA, SA en la qual sol·licita
llicència urbanística d’obres de per a la reparació d’un sector de la coberta de l’edifici
anomenat Can Pau, situat a la carretera Gi-644 pk 2.7 de Canapost.
Vist que mitjançant instància general amb registre d’entrada número 2022-E-RE-460 de 21
d’abril de 2022, Pere de Prada Jaén en representació de Mercè Quintana Coll, d’acreditació de
representació.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 27 de maig de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Tècnica jurídica en data 09.06.2022.
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. 450/2022)
Llicència urbanística d’obres per a la rehabilitació estructural de 114,85m2 de coberta del
Mas Quintana de Canapost, situat a la parcel·la 84 del polígon 1 del municipi (ref. cadastral
situada al camí de la Rajoleria, 4 (referència cadastral 002100200EG04H0001WY).

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

13. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 450/2022
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Quart.- Notificar el contingut del present acord a la interessada.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Tècnica jurídica.

Ajuntament de Forallac
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:

3)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 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.
Segon.- Termini d’inici de les obres: 1 any. Termini d’acabament: 3 anys.
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 Tècnica jurídica de l’Ajuntament de
Forallac.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a la interessada.”
14. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

2)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.
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a) Projecte signat electrònicament pel tècnic redactor i visat pel seu col·legi professional.
b) Estudi bàsic de seguretat i salut signat electrònicament per tècnic competent i visat pel
seu col·legi professional.
c) Nomenament del director de les obres, signat electrònicament i visat pel seu col·legi
professional.
d) Nomenament, si s’escau, del coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres,
signat electrònicament i visat pel seu col·legi professional.
e) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible al web municipal https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/modelsurbanisme).
f) Document d’acceptació dels residus de la construcció i enderroc generats per l’obra,
signat per un gestor de residus autoritzat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1)Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’Ajuntament la següent documentació:

Ajuntament de Forallac
LOCAL EXP. 482/2022

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. 482/2022)
Llicència d’obres per a la reforma parcial interior sense afectació estructural del Mas Eusebi
de Fonteta, situat a la parcel·la 147 del polígon 8 del municipi (ref. cadastral
000600600EG04D0001HH).
La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1) Abans de l’inici de les obres s’haurà de:

Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
a) Nomenament del director d’execució de les obres, signat electrònicament per tècnic
competent.
b) Nomenament, si s’escau, del coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres,
signat electrònicament i visat pel seu col·legi professional.
c) Qüestionari estadístic de la construcció signat electrònicament pel tècnic redactor.
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) Document d’acceptació dels residus de la construcció i enderroc generats per l’obra,
signat per un gestor de residus autoritzat.
2) Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar en el termini de 10 dies, l’acta d’inici de les
obres subscrita per la Direcció facultativa signada electrònicament.
3)

Una vegada finalitzades les obres s’haurà de:

Presentar a l’ajuntament la següent documentació, en el termini màxim d’un mes:

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

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.
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A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 2 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 09 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 número 2022-E-RE-438 de 19 d’abril de 2022, formulada
per Jordi Franch Frigola en representació de Cristina Sabeña Sabater per a la reforma interior
parcial del Mas Eusebi.

Segon.- Termini d’inici de les obres: 1any. Termini d’acabament: 3 anys.
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 la interessada.”
15. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 517/2022.
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància de sol·licitud de llicència
urbanística amb registre d’entrada número 2022-E-RE-475 de 26 d’abril de 2022, formulada
per Antonio Quer Serrat en representació de Gerard Devesa Bartis per a la reforma interior
d’una nau al carrer Ponent 7B de Vulpellac.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 31 de maig de 2022, i del
corresponent Informe de procediment subscrit per la Secretària Interventora en data 09 de
juny 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:
Primer.- DENEGAR l’atorgament de la llicència d’obres següent:
Exp. Núm. 517/2022

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

-

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 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.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Forallac

Ajuntament de Forallac
Obres per a la reforma interior d’una nau industrial situada al carrer de Ponent, 7B de
Vulpellac per implantar un gimnàs esportiu pel següent motiu:
L’ús esportiu no és admissible en aquesta Zona industrial, d’acord amb el que determina
l’article 106 de la normativa urbanística del Text refós del Pla General d’Ordenació de
Forallac.

LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instàncies amb registre d’entrada número
2022-E-RE-529 de 10 de maig de 2022 i 2022-E-RE-581 de 19 de maig de 2022, el senyor
Joan Albert Adell Gisbert en representació de FOSAVI 2011, SL sol·licita llicència de divisió
en règim de propietat horitzontal de l’immoble situat al carrer Hospital, 5 de Peratallada.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 2 de juny de 2022, i del
corresponent Informe de procediment subscrit per la Tècnica Jurídica en data 10 de juny 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.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

16. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EXP. 604/2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

S’acorda per unanimitat:

Exp. Núm. 604/2022
Llicència urbanística de constitució d’un règim de propietat horitzontal a l’immoble situat al
carrer de l’Hospital, 5 de Peratallada pel següent motiu:
-Per a la constitució del règim de propietat horitzontal cal prèviament haver executat i
finalitzat les obres necessàries per a la creació de les dues entitats, les quals es troben
subjectes a títol administratiu habilitant de llicència urbanística.
Segon.- Notificar el contingut del present acord als interessats.”
17. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 620/2022
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Primer.- DENEGAR l’atorgament de la llicència urbanística següent:

Ajuntament de Forallac
“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant instància amb registre d’entrada número
2022-E-RE-543 de 13 de maig de 2022, la Sra. Mónica Delgado Boada, en representació de
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, sol·licita llicència municipal d’obres per a
portar a terme treballs a la via pública per a l’obertura d’una rasa per a efectuar un nou
subministrament elèctric a la parcel.la situada al carrer del Mas Bou, 4 de Peratallada.

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. 620/2022)
Llicència urbanística d’obres per a l’obertura i reposició d’una rasa de 6 metres lineals per un
nou subministrament elèctric a la parcel·la situada al carrer Mas Bou, 4 de Peratallada.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
- Document d’acceptació de la correcta gestió dels residus d’enderrocs i de la
construcció signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió.
2. Un cop iniciades les obres, s’haurà d’aportar declaració responsable d’inici d’obres
subscrita pel tècnic director de les obres i/o titular de la llicència urbanística.
3. Una vegada finalitzades les obres s’haurà de:
 Presentar a l’Ajuntament la següent documentació:
a) en el termini d’un mes, el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats, en compliment del que disposa l’article 15.2 del
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.
4. A les següents mesures constructives i d’acabats:
a) Atès que les actuacions afectaran el paviment de llamborda de pedra del carrer Mas
Bou de Peratallada, caldrà que el material i acabat del paviment sigui el mateix que

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

S’acorda per unanimitat:
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De conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 3 de juny de 2020, de delegació
a la Junta de Govern Local d’atorgament de les llicències urbanístiques per a les actuacions
relacionades a l’article 187 del D. Leg. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 3 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Secretària Interventora en data 09 de juny de 2022.

Tercer.- Advertir que en el cas que s’hagi de realitzar obres de formació o modificació
d’armari o caixa de comptadors a la tanca o la façana, caldrà sol·licitar la corresponent
llicència urbanística i aportar la documentació establerta a l’article 19 de la normativa
urbanística del Text refós del Pla Especial Urbanístic del Conjunt històric de Peratallada:
a) Plànol d’estat actual de la façana de tanca i plànol de proposta dibuixats amb precisió a
escala 1/50, amb detalls individualitzats dels elements a escala 1/20 en el cas d’elements
singulars.
b) Justificar la seva integració en el conjunt i en el cas que hi hagi més d’un armari a la finca,
integrar-los. El pla d’acabat de les portelles no sobresortirà del pla general de la façana, i
aquestes portelles tindran un acabat igual al parament general, de manera que quedin
integrades com a parament i no pas visibles com una nova obertura. Cal ser especialment
curosos en la tria d’ubicacions d’aquests armaris, seguir la premissa de mínima afectació
visual i física sobre el conjunt de façana i carrer, i evitar malmetre elements rellevants
d’aquestes façanes.
Quart.- En el cas que durant l’execució de les obres, es detectin restes arqueològiques en el
subsol, s’haurà d’efectuar un control arqueològic 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
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord als interessats.”

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Segon.- Termini d’inici de les obres: 9 mesos. Termini d’acabament: 10 dies hàbils comptats
a partir de la data del certificat o declaració responsable d’inici d’obres.
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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.
5. No es podran iniciar les obres sense haver-ho comunicat per escrit a
l’ajuntament amb
una antelació mínima de tres dies hàbils, per tal que els Serveis tècnics municipals
controlin l’execució de les mateixes així com, si s’escau que el Servei de Vigilància
Municipal pugui prendre les mesures adients en la circulació en el vial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Forallac

Ajuntament de Forallac
18. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 651/2021.

La Comissió també acorda per unanimitat no autoritzar la col·locació de plaques solars
fotovoltaiques a la coberta d’aquesta construcció, atès que la proposta presentada de folrar
pràcticament tota la superfícies de la vessant sud del volum de més alçada d’aquesta
edificació ubicada a l’anella més externa edificada d’aquest CH, n’altera excessivament la
tipologia, la morfologia i el cromatisme, malmet el caràcter arquitectònic i paisatgístic de
l’àrea, i pertorba la visualització del bé.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 30 de maig de 2022, i del
corresponent Informe de procediment subscrit per la Secretària Interventora en data 9 de juny
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:
Primer.- ATORGAR MODIFICACIÓ de la llicència atorgada en data 26/10/2021 en relació
amb la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina d’ús privat al carrer de
Miquel de Sarriera, 2 de Vulpellac, per incloure les modificacions introduïdes en el projecte
en relació amb l’acabat de façanes, canvis de colors dels volums de l’edificació, manteniment
del tractament del pilar del porxo i mur que recolza l’entrada amb obra de fàbrica manual de
recuperació, de l’acabat de la tanca de carrer, color de les fusteries i eliminació de l’òcul de

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Que la modificació ha estat remesa a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la qual en sessió de data
04/03/2022 va acordar per unanimitat autoritzar els canvis introduïts en el projecte de
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Miquel de Sarriera 2 de Vulpellac, atès
que no malmeten els valors del conjunt històric protegit excepte en allò que fa referència a la
col·locació de plaques fotovoltaiques a la coberta.
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Vist que mitjançant instància genèrica núm. 2022-E-RE-67 de 20 de gener de 2022, el senyor
Pere Comalada i Joli en representació de Rehabilitacions i Construccions Lagraña, SLU,
aporta modificació del projecte bàsic de construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat i sol·licita
es concedeixi llicència urbanística corresponent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2021, es va concedir llicència urbanística
municipal per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina d’ús privat al
carrer de Miquel de Sarriera, 2 de Vulpellac, previ acord d’autorització vinculant amb
condicions per part de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de data 8 d’octubre de 2021.

Ajuntament de Forallac
ventilació de l’espai de sotacoberta.
Segon.- DENEGAR l’atorgament de la llicència d’obres de llicència d’obres complementària
per a la instal·lació d’un sistema de captació solar mitjançant panells solars fotovoltaics per
autoconsum a la pendent sud de la coberta de l’habitatge atès l’acord en sentit desfavorable
adoptat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona del Departament de
Cultura, el qual és preceptiu i vinculant.

“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que mitjançant escrit registrat d’entrada número 2022-ERE-659 de 7 de juny de 2022, la Sra. Mónica Delgado Boada, en representació de
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, sol·licita llicència municipal d’obres per a
portar a terme treballs a la via pública per a l’obertura d’una rasa per a efectuar un nou
subministrament elèctric a la parcel.la situada al carrer de Sant Generós, 1 de Fonteta.
A tenor de l’Informe emès per l’arquitecte municipal en data 13 de juny de 2022, el qual es
favorable amb condicionants, i del corresponent Informe de procediment subscrit per la
Tècnica jurídica en data 15 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: 2022-0009 Data: 01/07/2022

19. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 721/2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Notificar el contingut del present acord als interessats.”

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. 721/2022)
Llicència urbanística d’obres per a l’obertura i reposició d’una rasa de 4 metres lineals per un
nou subministrament elèctric a la parcel·la situada al carrer de Sant Generós, 1 (ref. cadastral
4844301EG0444S0001OK)
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres:


Presentar a l’Ajuntament la següent documentació:
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S’acorda per unanimitat:

Ajuntament de Forallac
-

Document d’acceptació de la correcta gestió dels residus d’enderrocs i de la
construcció signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió.

 A efectuar un control arqueològic 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. 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.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

 A aportar declaració responsable d’inici d’obres subscrita pel tècnic director de les
obres i/o titular de la llicència urbanística.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Un cop iniciades les obres:

a) Atès que les actuacions afectaran el paviment de llamborda del carrer de Sant Generós
de Fonteta, 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.
5.

No es podran iniciar les obres sense haver-ho comunicat per escrit a l’Ajuntament amb
una antelació mínima de tres dies hàbils, per tal que els Serveis tècnics municipals
controlin l’execució de les mateixes així com, si s’escau que el Servei de Vigilància
Municipal pugui prendre les mesures adients en la circulació en el vial.
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4. A les següents mesures constructives i d’acabats:

Ajuntament de Forallac
Segon.- Termini d’inici de les obres: 9 mesos. Termini d’acabament: 10 dies hàbils comptats
a partir de la data del certificat o declaració responsable d’inici d’obres.
Tercer.- Advertir que en el cas que s’hagi de realitzar obres de formació o modificació
d’armari o caixa de comptadors a la tanca o la façana, caldrà sol·licitar el títol administratiu
habilitant en matèria urbanística.

“LLICÈNCIES D’OBRES.- Vist que amb registre d’entrada núm. 2021-E-RE-1212 de
25/11/2021; 2021-E-RE-1221 de 29/11/2021; 2022-E-RE-297 de 17/03/2022 i 2022-E-RE315 de 21/03/2022, el senyor Francesc Xavier Serra Llobet, en representació de PUIG RAL,
SL, sol·licita llicència urbanística d’obres per la implantació d’una explotació ramadera
agropecuària a la finca situada a la parcel·la 220 del polígon 4 (ref. cadastral
17077A004002200000FP) per a la implantació d’una explotació agropecuària de cabrum i
primera transformació de la llet per a formatges.
Que de conformitat amb el que disposa l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, consta exposat al públic
durant el termini de vint dies l’expedient de sol.licitud de llicència d’obres per a la
implantació d’una explotació agropecuària a la finca agrícola del Mas Ral de Vulpellac
(polígon 4 parcel.la 220), peticionada per PUIG RAL, SL, a tenor del BOP Girona Núm. 64
de data 01/04/2022.
Que durant el termini d’exposició pública no s’hi ha presentat cap al·legació i s’ha rebut la
següent documentació peticionada:
- Informe ambiental integrat del vector Medi Natural de data 30/03/2022 de la Tècnica
de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels SSTT a Girona del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- Informe sobre el projecte bàsic d’instal·lació d’edificacions agropecuàries a la finca
agrícola del Mas Ral de data 27/04/2022, emès per la Tècnica dels SSTT a Girona del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- Acord adoptat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona del
Departament de Cultura en sessió ordinària de data 6 de maig de 2022 .
Vist que en data 26/05/2022 i 30/06/2022 l’enginyer municipal assessor extern i l’arquitecte
municipal han emès informe favorable amb condicionants, així com del corresponent Informe
de procediment subscrit per la Secretària Interventora en data 15 de juny de 2022.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

20. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES JUNTA DE GOVERN
LOCAL EXP. 1389/2021
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Quart.- Notificar el contingut del present acord als interessats.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es concedeix d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. I del
corresponent Informe de Procediment subscrit per la Tècnica jurídica.

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.

La llicència resta subjecta a les condicions especials següents:
1) Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
 Presentar a l’ajuntament la següent documentació:
a) Projecte executiu (amb estudi d’impacte i integració paisatgístic) signat
electrònicament pel tècnic redactor i visat pel seu col·legi professional.
b) Estudi bàsic de seguretat i salut signat electrònicament per tècnic competent i visat
pel seu col·legi professional.
c) Informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació del
projecte executiu al projecte autoritzat així com de les condicions dimanants dels
Departaments i Organismes consultats durant el tràmit de l’expedient i si s’escau, de
les recomanacions, d’acord amb l’apartat 2) d’aquest acord.
d) Nomenament del director de les obres, signat electrònicament i visat pel seu col·legi
professional.
e) Nomenament, si s’escau, del coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres,
signat electrònicament i visat pel seu col·legi professional.
f) Qüestionari estadístic de la construcció, signat electrònicament pel tècnic redactor
del projecte.
g) Identificació del contractista executor de les obres (es recomana utilitzar el model
disponible al web municipal https://www.forallac.cat/ajuntament/urbanisme/modelsurbanisme).
h) Document d’acceptació dels residus de la construcció i enderroc generats per l’obra,
signat per un gestor de residus autoritzat.
2) Al compliment les condicions i recomanacions dimanants dels Departaments i
Organismes consultats durant el tràmit de l’expedient (que s’adjunti copia):
a) Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels SSTT a Girona del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de data 30/03/2022.
b) Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya en sessió de data 06/05/2022:
Realitzar control arqueològic de tots els moviments de terres que es derivin de
l’obra. En el cas que durant les tasques de control es localitzin restes, caldrà

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

(EXP. 1389/2021)
Llicència d’obres per a la construcció d’edificacions per a la implantació d’una explotació
agropecuària semi-intensiva de cabrum de llet amb primera transformació del producte al mas
Ral, de Vulpellac, situat a la parcel·la 220 del polígon 4 de cadastre del municipi.
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres següent, salvant el dret de propietat, sens perjudici del
de tercer i amb les condicions de caràcter general que figuren en l’imprès de notificació i les
especials que en cada cas s’especifiquen. La llicència aprovada és la següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’acorda per unanimitat:

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

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

excavar-les, documentar-les i proposar-se, si escau, el seu tractament. El control
arqueològic, d’acord amb la normativa vigent, 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 recomana que la coberta del nou volum que es planteja semisoterrat es
naturalitzi o s’integri cromàticament amb l’entorn.
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 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
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

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.
Cinquè.- Informar que un cop acabades les obres i instal·lacions, previ a l’inici de les
activitats, caldrà formular la corresponent comunicació prèvia d’activitat d’acord amb allò
que preveu la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, segons la tipologia i classificació de l’activitat, en aquest mateix tràmit caldrà
informar i certificar el vector incendis, inclòs aquells aspectes en matèria de seguretat passiva
que condicionen les construccions ara informats en fase d’autorització 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.
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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.

Ajuntament de Forallac
Sisè.- Notificar el contingut del present acord als interessats.”

“Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2022, s’aprovà
inicialment el document d’obres ordinàries titulat “Instal·lació d’un sistema de captació
d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici municipal de Forallac Progrés SAM”,
redactat per l’enginyer tècnic industrial Roger Valls Miró amb un pressupost total per
contracte de 17.856,29 €, IVA inclòs.
Atès que l’expedient va ser sotmès a informació pública pel termini de trenta dies hàbils
mitjançant anunci publicat en el BOP de Girona núm. 83 de 2 de maig de 2022 i en el Tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web municipal des del 3 de maig fins al dia 14 de juny, de
2022.
Atès que durant el termini d’informació pública no s’hi ha present al.legacions.
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 15 de juny de 2022, per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Exp. núm. 1163/2021
Tràmit: Aprovació definitiva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

21. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “INSTAL·LACIÓ D’UN
SISTEMA DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
D’AUTOCONSUM A L’EDIFICI MUNICIPAL DE FORALLAC PROGRÉS
SAM”.

S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obres ordinàries titulat “Instal·lació d’un
sistema de captació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici municipal de
Forallac Progrés SAM”, redactat per l’enginyer tècnic industrial Roger Valls Miró amb un
pressupost total per contracte de 17.856,29 €, IVA inclòs.
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva del projecte, mitjançant edicte que s’inserirà
al Butlletí oficial de la província de Girona, al DOGC, Tauler d’anuncis i a la seu electrònica
de la corporació www.forallac.cat.”
22. PROPOSTA D’ACORD, AUTORITZACIONS EXPOSICIONS AL TEATRET
DE PERATALLADA, ESTIU 2022.
Exp. Núm. 34/2022
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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,

Ajuntament de Forallac
Procediment: Autoritzacions exposicions al Teatret de Peratallada, estiu 2022.
“Vista la sol.licitud formulada per Jordina Diaz Ferrando (R/E 2022-E-RC-1222 de 7/6/2022)
per exposar les seves obres al Teatret de Peratallada, de l’1 al 15 de juliol de 2022.

Vista la sol.licitud formulada per Eugeni Penalva López, (R/E2021-E-RC-1255 de 13/6/2022)
en la qual demana poder exposar les seves obres del 16 al 30 de setembre de 2022.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar els peticionaris a exposar les seves obres al “Teatret de Peratallada”,
durant els dies que seguidament es detallen:
-

Jordina Diaz Ferrando
Jordi Alemany
Antònia Gallardo Mulero
Rosa Guàrdia
Eugeni Penalva López

De l’1 al 15 de juliol de 2022
Del 16 al 31 de juliol de 2022
De l’1 al 31 d’agost de 2022
De l’1 al 15 de setembre de 2022
Del 16 al 30 de setembre de 2022

Segon.- Comunicar als interessats que resta totalment prohibit realitzar qualsevol actuació que
comporti una modificació de l’estat actual del local, inclosa la pintura de les parets.
Tercer.- Advertir als interessats que seran responsables de qualsevol actuació que pugui
suposar menyscabament o deteriorament en parets, sòls o altres elements del local autoritzat, i
que estan obligats a deixar-lo en el mateix estat en què el van trobar i a reposar o reparar els
danys que, en el seu cas, hagi ocasionat.
Quart.- Advertir als interessats que les exposicions estaran sotmeses als protocols de
prevenció de la covid-19 i a les restriccions corresponents a les normatives vigents en cada
moment.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord als interessats. “
23.

PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, D’APROVACIÓ DE LA
CERTIFICACIÓ NÚMERO 5 DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DEL

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Vista la sol.licitud formulada per Rosa Maria Guardia Grau (R/E 2022-E-RC-463 de
9/3/2022) per exposar les seves obres al Teatret de Peratallada, de l’1 al 15 de setembre de
2022.
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Vista la sol.licitud formulada per Antonia Gallardo Mulero (R/E 2022-E-RC-29 de 13/1/2022)
per exposar les seves obres al Teatret de Peratallada, durant el mes d’agost 2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol.licitud formulada per Jordi Alemany Sabater (R/E 2022-E-RC-492 de 11/3/2022)
per exposar les seves obres al Teatret de Peratallada, del 16 al 31 de juliol de 2022.

Ajuntament de Forallac
SISTEMA GENERAL VINCULAT AL SECTOR PA-V2 I URBANITZACIÓ
DEL SECTOR PA-V3, A VULPELLAC” (Exp. 531/2021)
Presentada la certificació número 5 de les obres d’Urbanització del sistema general vinculat al
sector PA-V2 i urbanització del sector PA-V3, a Vulpellac. (Exp. 531/2021).

Tercer.- Notificar el contingut del present acord als interessats.”
24. PROPOSTA APROVACIÓ DESPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL
Expedient: 751/2022
Procediment: Aprovació despeses junta govern local
“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 els informes de data 15/06/2022 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.
Dites obligacions deriven de necessitats ordinàries vinculades amb el funcionament normal de
l’Ajuntament i els serveis que es presten: brigada, oficina, etc.
Segon.- APROVAR l’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I OBLIGACIÓ de les obligacions
que consten en les següents relacions:

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 1532.60907 i
1532.60908 del pressupost municipal vigent.
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Primer.- Aprovar la certificació núm. 5 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
84.925,10 € (vuitanta-quatre mil nou-cents vint-i-cinc euros amb deu cèntims.) IVA inclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’acorda per unanimitat:

Ajuntament de Forallac

-

Les factures següents són objecte del corresponent expedient d’omissió:
Factura 119, de data 31/05/2022 emesa per JARDINERIA SOLIVERA, SL per import de
7084,55 €
Factura 19 de data 30/04/2022 emesa per TANGRAM CENTRE PSICOPEDAGOGIC per
import de 3.360 €.
Tercer.- Procedir a realitzar els corresponents assentaments comptables.”
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:
25.- Expedient 761/2022.- Convalidació factura 119 de data 31/05/2022- Jardineria Solivera,
SL.
26.- Expedient 766/2022.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.
Sotmesa la urgència a criteri de la Junta de Govern Local, s’aprova per unanimitat dels
assistents.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

-

25. PROPOSTA CONVALIDACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FACTURA 119 DE
DATA 31/05/2022 EMESA PER JARDINERIA SOLIVERA, SL (Expedient
761/2022).
ANTECEDENTS
“Vist que s’ha tramitat la Factura 119 de data 31/05/2022 emesa per la mercantil
JARDINERIA SOLIVERA, SL per import de 7084,55 €, corresponent al servei de podrà de
l’arbrat, i detectant-sen que es tracta d’un contracte menor recorrent que no s’ajusta a la llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Considerant el contingut de l’expedient i l’informe preceptiu d’intervenció emès de
conformitat amb el que estableix l’article 28 del RD 424/2017 en data 13/06/2022 en el que es
conclou:
“Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit
preceptiu de funció interventora, que, d’acord amb l’article 47 de la Llei 39/2015, poden
qualificar l’acte com a nul, malgrat això, no procedeix instar la revisió d’ofici, en tant que
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-

Relació O/2022/12 - relació taxes i liquidacions 6-2022 per import de 21.859,49 € (import
brut).
Relació F/2022/6 - relació de factures per import de 415.593,58 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Forallac

Vist que el tècnic Carles Torró està elaborant els plecs de clàusules tècniques per executar la
licitació.
FONAMENTS DE DRET
1. Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022
2. Articles 47, 48, 52, 106 i 110 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
3. Article 28 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de
control intern en les entitats del sector públic local.
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, en virtut dels articles 52 i 110 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i 28 del RD 424/2017, i fent ús de les potestats atribuïdes per l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases de règim local,
S’acorda:
Primer.- Convalidar l’omissió de la funció interventora en relació amb la despesa
anteriorment referenciada, Factura 119 de data 31/05/2022, emesa per JARDINERIA
SOLIVERA, SL en relació amb la poda d’arbrat.
Segon.- Continuar amb el procediment i amb la resta d’actuacions que, si s’escau,
procedeixin, per tal que es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC).”

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Vist que les prestacions han estat executades cal tenir present que en cas que no s’abonés la
prestació rebuda per part de la corporació es podria produir una situació d’enriquiment injust
a favor d’aquesta última i en perjudici del proveidor. Aquest enriquiment injust podria derivar
en la materialització d’una indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració per l’enriquiment.
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En conseqüència, en detectar-se l’omissió de la preceptiva funció interventora i tenint en
compte que no procedeix instar la revisió d’ofici, es considera procedent:
- Convalidar l’omissió de la funció interventora.
- Continuar amb el procediment i amb la resta d’actuacions que, si s’escau,
procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les
obligacions corresponents mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), en
els termes establerts a les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

aquesta resultaria contrària a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis
d’acord amb l’article 110 de la Llei 39/2015.

Ajuntament de Forallac
26. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, APROVACIÓ RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT (Exp. 766/2022).
ANTECEDENTS:

En conseqüència, en detectar-se l’omissió de la preceptiva funció interventora i tenint en
compte que no procedeix instar la revisió d’ofici, es considera procedent:
- Convalidar l’omissió de la funció interventora.
- Continuar amb el procediment i amb la resta d’actuacions que, si s’escau, procedeixin,
per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions
corresponents mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), en els termes
establerts a les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022”.
Vist que les prestacions han estat executades cal tenir present que en cas que no s’abonés la
prestació rebuda per part de la corporació es podria produir una situació d’enriquiment injust
a favor d’aquesta última i en perjudici del proveidor. Aquest enriquiment injust podria derivar
en la materialització d’una indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració per l’enriquiment.
Vist que el tècnic Carles Torró està elaborant els plecs de clàusules tècniques per executar la
licitació.
Vist que es considera una obligació econòmica indegudament adquirida i a tenor de l’informe
emès per secretaria intervenció de data 16/06/2022 en relació amb el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
FONAMENTS DE DRET:
-

Bases d’Execució del pressupost corresponent a l’anualitat 2022.
Informe Fiscalització nº 1415 del Tribunal de Comptes
Art. 28.2.e RD 424/2017 de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del Sector Públic Local
Art. 60.2 Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

“Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit
preceptiu de funció interventora, que, d’acord amb l’article 47 de la Llei 39/2015, poden
qualificar l’acte com a nul, malgrat això, no procedeix instar la revisió d’ofici, en tant que
aquesta resultaria contrària a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis
d’acord amb l’article 110 de la Llei 39/2015.
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Considerant el contingut de l’expedient i l’informe preceptiu d’intervenció emès de
conformitat amb el que estableix l’article 28 del RD 424/2017 en data 13/06/2022 en el que es
conclou:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que s’ha tramitat la Factura 119 de data 31/05/2022 emesa per la mercantil
JARDINERIA SOLIVERA, SL per import de 7084,55 €, corresponent al servei de podrà de
l’arbrat, i detectant-sen que es tracta d’un contracte menor recorrent que no s’ajusta a la llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

Ajuntament de Forallac

Tercer. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2022, els crèdits anteriorment
referenciats, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 171.21000.”
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

Número: 2022-0009 Data: 01/07/2022

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits derivada de la Factura 119 de data
31/05/2022 emès JARDINERIA SOLIVERA, SL, per import de 7.084,55 €
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Primer. Aprovar, a la vista dels informes emesos anteriorment, la liquidació de les quantitats
a satisfer derivades de la prestació referida pertanyent a l'exercici 2022, i la liquidació del qual
ascendeix a la quantitat de 7084,55 euros derivada de la Factura 119 de data 31/05/2022 emès
JARDINERIA SOLIVERA, SL, per considerar que hi ha raons d'interès públic que aconsellen
no acudir a la via de la revisió d'ofici pels greus perjudicis que això podria ocasionar per als
administrats [i/o] per al tercer que actua de bona fe.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Art. 21 i 22 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local.
De conformitat amb allò establert per l’art. 60.2 RD 500/1990, en relació amb l’art. 21 Llei
7/1985, ES PROPOSA l’adopció dels següents ACORDS:

