ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA VINT-I-DOS D’ABRIL DE DOS MIL DEU.- (Pendent d’aprovació)

A Forallac, vint-i-dos d’abril de dos mil deu.
Essent les 21:10 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Jaume Teixidor
Casas, Santi Muní Maureta, Narcís Oriol Regencós, Salvi Ribas Font, Marta Chicot Salgas, Rosa
Figueras Pibernat, Carles Saló Madrenys i Josep Antoni Masuet Pagés, assistits per la secretària
de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària de primera
convocatòria.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE GENER DE
2010.- S’aprova per set vots a favor i dos en contra dels senyors Salo i Masuet.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES
CORRESPONENTS AL PREU PÚBLIC PER A L’ESTACIONAMENT VIGILAT DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA QUE APARQUIN ALS LLOCS DE
SUPERFICIE QUE EL MUNICIPI DESTINI A AQUEST FI.- Llegida per la secretària la
part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Essent necessari procedir a l’actualització de les tarifes corresponents al preu públic per
l’estacionament vigilat de vehicles de tracció mecànica que aparquin als llocs de superfície que el
municipi destini a aquest fi i, de conformitat amb el disposa l'art.47 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al
ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de la tarifa corresponent al preu
públic per l’estacionament vigilat de vehicles de tracció mecànica que aparquin als llocs de
superfície que el municipi destini a aquest fi, que figura a l’annex 1 de l‘Ordenança Reguladora
de Preus Públics, d’acord amb el següent:
1.- Tarifes:
1.1- Per cada estacionament amb reserva diària de plaça (IVA inclòs)…. 2,5 €/dia
1.2- Pels estacionaments rotatoris (IVA inclòs):
Primers 45 minuts............................................................................ gratuït
Següents seixanta minuts ................................................................ 0,035 €/ minut
A partir d’1 hora i 45 minuts........................................................... 0,028 €/ minut
La gratuïtat dels primers 45 minuts d’estacionament s’aplicarà una sola vegada al dia a menys
que hagi transcorregut un mínim de dues hores entre el moment de sortida del vehicle de
l’aparcament i el moment de la següent entrada.
Per a aquest tipus d’estacionament s’estableix un import màxim diari de 10 € (IVA inclòs).
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l’ajuntament, durant trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona. Durant aquest termini es podrà consultar l’expedient i presentar les
reclamacions i/o al·legacions que es creguin oportunes. Transcorregut aquest sense que se
n’hagin formulat, l’acord adoptat es considerarà aprovat definitivament i entrarà en vigor
l’endemà de la publicació del text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona, i fins que s’acordi la modificació o derogació.»
Finalitzada la lectura el Sr. Masuet diu que considera que en un moment de crisi els preus de

l’aparcament haurien de baixar i no de pujar. L’alcalde contesta que no pugen sinó que s’adeqüen
a l’increment previst d’IVA.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per set vots a favor i dos en contra dels senyors
Saló i Masuet.
3.- CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- És dóna compte succintament de
les resolucions dictades per l’alcaldia mitjançant el lliurament als regidors d’un document amb el
següent contingut:
25 de gener de 2010.- Acceptar el desistiment d’Habitatges Peratallada, SL, d’executar les obres
consistents en la construcció de dos habitatges aparellats amb piscina a les parcel·les 16 i 17 de
la Unitat d’Actuació P1 “Els Horts” de Peratallada, i, en conseqüència, anul·lar la corresponent
llicència d’obres atorgada. (Exp. O33/08).
25 de gener de 2010.- Acceptar el desistiment de Construccions Lagraña Bravo, SL, d’executar
les obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 3 de la
Unitat d’Actuació V1 de Vulpellac, i, en conseqüència, anul·lar la corresponent llicència d’obres
atorgada. (Exp. O119/06).
25 de gener de 2010.- Acceptar el desistiment de Construccions Lagraña Bravo, SL, d’executar
les obres consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 4 de la Unitat
d’Actuació V1 de Vulpellac, i, en conseqüència, anul·lar la corresponent llicència d’obres
atorgada. (Exp. O120/06).
26 de gener de 2010.- Gratificar els treballadors d’aquest ajuntament Narcís Bagué Subiranas i
Anna Molinas Marcó.
29 de gener de 2010.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia dels projectes i documentació complementària, per a la construcció de dos habitatges
aparellats a les parcel·les 14 i 15 de la UA P1 “Els Horts” de Peratallada, promoguts per la Sra.
Elena Bahí Planas i Habitatges Peratallada, SL (Expedients O9/10 i O10/10).
29 de gener de 2010.- Aprovació indemnitzacions per assistències als membres de la corporació,
compreses entre l’1 i el 29 de gener de 2010.
1 de febrer de 2010.- Concedir al Sr. Josep Masgrau Ponsatí una pròrroga fins al dia 14 de febrer
de 2011, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O29/08, concedida
per resolució de l’alcaldia de data 12 d’agost de 2008.
1 de febrer de 2010.- Aprovar el canvi de titularitat dels nínxols núm. 3 Nord, i 18 Sud, del
Cementiri municipal de Vulpellac.
2 de febrer de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1. Ma. Teresa Benaiges Lacoma, construcció d’un bany
2. Metall Bisbal, SL, instal·lació de plaques fotovoltaiques a la nau ubicada al C. del Oms, 3.
3. Ginlong, SL, canvi de traçat i pavimentació d’un tram del camí de Can Muní.

3 de febrer de 2010.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència municipal
(Exp. O151/07), per a la implantació d’una instal·lació solar fotovoltaica a la parcel·la 122 del
polígon 9, promoguda pel Sr. Josep Antoni Masuet Pagés.
3 de febrer de 2010.- Autoritzar el pas pel municipi de la prova “XVII Marxa Estada del
Cicloturisme Català, any 2010”, el dia 27 de febrer de 2010”, organitzada per la Delegació
territorial de Girona de la Federació Catalana de Ciclisme.
3 de febrer de 2010.- Alta al Padró municipal d’habitants.
4 de febrer de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
4 de febrer de 2010.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte d’arranjament d’un local
social a Fonteta, 2a. fase.
5 de febrer de 2010.- Atorgar llicència municipal a Construccions Lagraña Bravo, SL, per a la
instal·lació al carrer Nou, 11 bis de Vulpellac d’una bastida d’obra.
5 de febrer de 2010.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència municipal
(Exp. A-4/08), per a la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de la nau situada al carrer dels
Oms, 17 del sector industrial V-2, promogut per Velltrx Mil, SL.
9 de febrer de 2010.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 17/2010, interposat
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 2 de Girona, per l’advocat Sr. Joan Xifra Garcia, en
nom i representació dels senyors José Garcia Coca i Dolores Carrasquilla Labrador.
9 de febrer de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1.- Ginlong, SL, rehabilitació i ampliació del Mas Muní.
2.- Jovita Andreu Roura, reparació i manteniment a l’interior de l’habitatge.
10 de febrer de 2010.- Nomenar, amb efectes del dia 15 de febrer de 2010, el Sr. Daniel Pertejo
Castedo, amb DNI núm. XXX, perquè ocupi el càrrec de naturalesa eventual denominat Cap de
vigilància local i protecció civil, que consta a la plantilla de personal de l’ajuntament.
11 de febrer de 2010.- Atorgar llicència de constitució de règim de propietat horitzontal de la
finca ubicada al carrer Mas Bou, 11 de Peratallada (Ref. Cadastral 7574107EG0477S0001HS),
promoguda pel Sr. Reinhart Rath, amb subjecció al projecte tècnic presentat.
15 de febrer de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les obres
que s’estan executant a la parcel·la 36 del polígon 4, promogudes per l’entitat Ilax, Invest, SL,
sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal.
15 de febrer de 2010.- Aprovar l’expedient número 1/10 d’incorporació de romanents de crèdit
en el pressupost de 2010.
17 de febrer de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les obres
que s’estan executant sense llicència a la parcel·la 165 del polígon 12, promogudes per la Sra.
Ma. Isabel Chopo Sanz, i que tampoc s’ajusten a les emparades per la llicència atorgada per
resolució de l’alcaldia de data 22 de juliol de 2005 (Exp.O26/05).

17 de febrer de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1. Dolors Frigola Vinyes, construcció d’un porxo adossat a l’habitatge.
2. Adrian Mila Valcarcel, construcció d’una piscina
3. Gabriel Vilagines Camps, arranjament de 35 m2 de teulada
4. Francesc Feliu Vilanova, obrir una rasa de 28 m/l de rasa per a la instal·lació d’una línia
elèctrica.
22 de febrer de 2010.- Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Rafael Campins Figueras i
deixar sense efecte la resolució de l’alcaldia de 20 de gener de 2010, de declaració
d’improcedència de continuar amb la tramitació de l’expedient de sol.licitud de llicència Núm.
O49/08 per a la legalització de les obres de reforma i ampliació d’un habitatge ubicat a la
parcel·la 21 del polígon 2.
23 de febrer de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública
del projecte per a la construcció d’un magatzem agrícola a la parcel·la 195 del polígon 8,
promogut per Jolstone, SA.
24 de febrer de 2010.- Acceptar el desistiment de Veltex Mil, SL, d’executar les obres
consistents en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta de la nau industrial
situada al carrer dels Oms, 17 del sector industrial V-2, i, en conseqüència, anul·lar la
corresponent llicència d’obres atorgada. (Exp. O13/08).
24 de febrer de 2010.- Aprovar els padrons de l’impost de vehicles de tracció mecànica, taxa per
a la recollida d’escombraries i taxa de cementiris, per a l’exercici de 2010.
24 de febrer de 2010.- Estimar les al·legacions presentades per Construccions i Restauracions
Bahí, SL, en base als arguments recollits en la part expositiva i en conseqüència, declarar el
sobreseïment i l’arxiu de l’expedient. (PSU 1/2008).
25 de febrer de 2010.- Aprovació indemnitzacions per assistències als membres de la corporació,
compreses entre l’1 i el 25 de febrer de 2010.
26 de febrer de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte la
instal·lació d’uns mòduls prefabricats de fusta a la parcel·la 96 del polígon 7, promoguda per la
Sra. Ma. Àngels Vidal Estevez, sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal.
2 de març de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1. Treballs Barcons, SL, adequació interior i construcció d’una planta altell a la nau industrial.
2. Ma. Rosa Binefa Josa, enderroc d’una edificació al carrer del Trull de Fonteta.
3. Endesa Distribución Eléctrica, SL, substitució d’un tram de línia aèria per una línia
subterrània.
4. Pere Mercader Farrero, arranjament de la façana.
5. Joaquin Gonzalez Roquette, canviar dues balconeres de fusta
6. Ma. Rosa Binefa Josa, repicar la façana de l’habitatge
7. Endesa Distribución Eléctrica, SL, instal·lació subterrània línia elèctrica
4 de març de 2010.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 39/2010, interposat
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 2 de Girona, pel procurador Sr. Carlos Javier Sobrino
Cortés, en nom i representació de TOLOHAPOUBI, SL, contra la resolució de l’alcaldia de 18 de
novembre de 2009 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de

l’alcaldia de 28 de setembre de 2009 de denegació de llicència d’obres menors per la legalització
de la instal·lació d’una tanca en sòl no urbanitzable i s’ordena la seva retirada.
4 de març de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
5 de març de 2010.- Aprovació expedient de modificació de crèdits 2/2010.
5 de març de 2010.- Aprovar la realització de la XVIII edició de la Carbonera de Forallac, que es
celebrarà del 3 al 24 d’octubre de 2010.
16 de març de 2010.- Delegar l’assistència al Consell d’alcaldes que es celebrarà el proper 17 de
març de 2010, en la persona del primer tinent d’alcalde d’aquesta corporació Sr. Jaume Teixidor
Casas.
18 de març de 2010.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte de Distribució de la primera
planta i sectorització de protecció contra incendis de naus, del Viver d’empreses de Forallac.
18 de març de 2010.- Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiva de la
reparcel·lació voluntària de propietari únic de la unitat d’actuació B1 de Vulpellac que ascendeix
a la quantitat de 430.148,60 € (Iva exclòs).
18 de març de 2010.- Denegar, en base a l’informe emès per l’arquitecte municipal, l’atorgament
de llicència d’obres per a la construcció d’un magatzem de maquinària agrícola, forestal i de
jardineria a la parcel·la 177 del polígon 6, promoguda per Viuforest, SC (Exp. 52/09).
18 de març de 2010.- Aprovar la liquidació de la Taxa per a l’ocupació de via pública,
promoguda pel Sr. Adrià Milà Valcarcel.
18 de març de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1. Nuverot, SL, reforma i ampliació del Mas Nou.
2. Gas Natural Distribución SDG, SA, obertura rasa per a la connexió escomesa.
19 de març de 2010.- Informar favorablement la sol.licitud instada per la Sra. Ma. Dolors Cassé
Radresa, per a la venda de productes pirotècnics.
23 de març de 2010.- Desestimar la petició formulada pel Sr. Rafel Berga i Vayreda en
representació del Sr. Joan Ramon Baltà Pont, de reliquidar el deute tributari que el Sr. Baltà té
amb l’ajuntament per raó de la incoació de l’expedient de restauració de la realitat física alterada
(Exp. RRFA 2/07).
25 de març de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 437,53 € dipositada a
la caixa d’aquesta corporació pel Sr. Josep Seguí Serra, per respondre de les obligacions a què fa
referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres (Exp. O55/07).
25 de març de 2010.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia dipositada a la Caixa de la
corporació per Cepsa Esctaciones de Servicio, S.A., per respondre dels danys i obligacions a què
fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres (Exp. O96/09).

26 de març de 2010.- Sol.licitar al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya una subvenció de 15.000,00 €, per a la implantació d’una oficina de
turisme al nucli de Peratallada, integrat al Pla de desenvolupament turístic, 2010; programa 5;
creació i modernització oficines de turisme.
26 de març de 2010.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, una subvenció de 146.003,04 €, pel finançament de les obres
d’Ordenació d’accés a Peratallada.
26 de març de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 145,00 € dipositada a
la caixa d’aquesta corporació per la Sra. Maria Teresa Benaiges Lacoma, per respondre de les
obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal.lacions i Obres (Exp. O1/10).
26 de març de 2010.- Atorgar a la Sra. Carmen Bosch Guix, llicència per vacances des del 29 de
març a l’1 d’abril de 2010, ambdós inclosos, i nomenar durant aquest període com a secretària
accidental a la Sra. Anna Ma. Molinas Marcó.
26 de març de 2010.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. Joan Ribet
Català contra la resolució de l’alcaldia de data 17 de febrer de 2010, en base al contingut de
l’informe tècnic de data 12 de març de 2010.
30 de març de 2010.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre els nínxols núms.
139, 140 i ossera 70 (rodona 3era) del Cementiri municipal de Peratallada, als senyors, Antonio
Carlos, José Luís i Alejandro Rodríguez-Fuensalida Carcinero.
30 de març de 2010.- Aprovació indemnitzacions per assistències als membres de la corporació,
compreses entre l’1 i el 30 de març de 2010.
30 de març de 2010.- Autoritzar al Sr. Michel Meyer Giulini a col·locar el baixant de recollida
d’aigües de la façana del carrer Hospital, 10 de Peratallada. (Exp.O38/09).
30 de març de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 783,56 € dipositada a
la caixa d’aquesta corporació pel Sr. Gonzalo Rodríguez Morató, per respondre de les
obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (Exp. O38/09).
31 de març de 2010.- Aprovar la liquidació per a l’expedició d’informes urbanístics de diverses
finques, peticionats per Vèrtex Gestió, S.L.P.
6 d’abril de 2010.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia definitiva dipositada a la caixa de la
corporació per l’entitat Aglomerats Girona, SA, per respondre de l’execució de les obres
d’urbanització de la Unitat d’Actuació B1 de Vulpellac.
6 d’abril de 2010.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia definitiva dipositada a la caixa de la
corporació per l’entitat Aglomerats Girona, SA, per respondre de l’execució de les obres
complementàries de la urbanització de la Unitat d’Actuació B1 de Vulpellac.
6 d’abril de 2010.- Autoritzar el pas pel municipi del I Criterium de Llafranc, per a vehicles
històrics, el proper 10 d’abril de 2010, organitzat pel Club Rallyclassics.org,

6 d’abril de 2010.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes de
6 d’abril de 2010 en endavant, el Sr. Jordi Gispert Espadalé pot començar a exercir legítimament
l’activitat innòcua destinada a l’exposició de productes ortopèdics, ubicada al carrer Carme
Carles, 10 de Vulpellac.
7 d’abril de 2010.- Comunicar a Euroestruç Empordà, SL, que persisteix l’ordre de suspensió de
les obres decretada per resolució de l’alcaldia de data 24 de setembre de 2009 i que no es podran
iniciar les obres de restauració fins que l’ajuntament no aprovi el corresponent projecte. (Exp.
O136/05).
7 d’abril de 2010.- Atorgar llicència municipal al Sr. Adrià Milà Valcarcel per a l’ocupació de
via pública.
8 d’abril de 2010.- Atorgar al funcionari Sr. Pere Cerrillo Barberán, una bestreta reintegrable
sense interès per un import de mil dos-cents setanta euros (1.270,00 €), la qual li serà
descomptada de la paga corresponent al proper mes de juny.
9 d’abril de 2010.- “Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 2009,
d’acord amb el següent:
ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA
Existències a tresoreria 31.12.09....................................…….....
Restes per cobrar en la mateixa data..................................…….
Restes per pagar en la mateixa data....................................…….
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat.
Saldo de dubtós cobrament...........................................................
Superàvit a 31.12.09

588.383,41
1.353.408,82
- 474.507,97
- 1.408.270,51
- 20.342,53
38.671,22

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts nets............................................................…….
Obligacions reconegudes netes.............................................…….
Resultat Pressupostari................…………………………………
Desviacions positives de finançament.....................………….….
Desviacions negatives de finançament.....................…………….
Despeses finançades amb rom. líquid de tresoreria...............……
Resultat Pressupostari Ajustat

4.172.214,84
- 2.792.818,93
1.379.395,91
- 1.408.270,51
0,00
164.375,72
135.501,12

Segon.- Que es trameti còpia de la present liquidació pressupostària a l’Administració de l’Estat i
a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 193.5 del RDL 2/2004,
de 5 de març, de l’esmentat Text refós.
Tercer.- Que es doni compte al Ple de la corporació del contingut de la present resolució, de
conformitat amb el que disposa l’article 193.4 del mateix text legal.”

13 d’abril de 2010.- Ratificar la suspensió provisional decretada per resolució de l’alcaldia de
data 15 de febrer de 2010, dels actes d’edificació a la parcel.la 36 del Polígon 4, promoguts per
Ilax Invest, SL sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal. (Exp. PLU 1/10).
13 d’abril de 2010.- Requerir al Sr. Michel Meyer Giulini per tal que procedeixi a la reposició de
la realitat física alterada mitjançant l’adequació de les llosanes dels balcons del carrer Hospital,
al que determina l’art. 72.2 de la normativa del TRPGOF. (Exp. PLU 5/09).
13 d’abril de 2010.- Aprovar el pressupost per import de 609,70 € (IVA inclòs) dels treballs de
retirada del material que encara resta a la parcel·la 185 del polígon 5.
13 d’abril de 2010.a) Atorgament llicències d’obres:
1. Meritxell Tapies Martínez, arranjament de teules del porxo del C. Nou, 36.
2. Jaume Figueras Gerones, instal.lació d’un inodor al soterrani de l’habitatge de C. Unió, 2.
3. Endesa Distribución Eléctrica, SL, instal.lació línia elèctrica al C. Fitor, 7.
4. Carmen Castillón Pont, arranjament de la teulada de l’habitatge de la plaça Enric Sauch, 4.
b) Denegació llicències d’obres:
1. Ricardo Vivar Gonzalez, per a l’ampliació de l’habitatge ubicat a la parcel.la 77 del polígon 5.
13 d’abril de 2010.- Atorgar llicència d’ocupació d’espai públic per a la instal·lació d’una parada
a la Fira de les Herbes de Peratallada, promoguda per INCATIS, SL.
14 d’abril de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 360,00 € dipositada a la
caixa d’aquesta corporació per Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario, per respondre de
les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal.lacions i Obres (Exp. O54/09).
14 d’abril de 2010.- Denegar a la Sra. Maria Àngels Vidal Estevez., una pròrroga del termini
d’iniciació per a l’execució de les obres contemplades a la llicència d’obres, Exp. O61/08, de
conformitat amb el que disposa l’article 181.4 del D.L. 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme.
15 d’abril de 2010.- Deixar sense efecte la llicència d’obres concedida a Treballs Barcons, SL,
per a l’adequació interior i la construcció d’una planta altell de 25,97 m² a la nau ubicada al
carrer dels Roures, 19 (nau 6) del sector industrial V-2, per a la instal.lació d’una activitat
destinada a l’elaboració d’embotits. (Exp. O97/09 i A-15/09)
15 d’abril de 2010.- Atorgar llicència municipal a la Sra. Carmen Castillon Pont, per a la
instal.lació a la plaça Enric Sauch, 4 d’una bastida d’obra.
15 d’abril de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
15 d’abril de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
15 d’abril de 2010.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia definitiva dipositada a la caixa de la
corporació per l’empresa Proclub Empordà SL per respondre de les obligacions derivades de la
urbanització de la unitat d’actuació B1 a Vulpellac.

15 d’abril de 2010.- Atorgar llicència ambiental per a la instal.lació d’una xarxa Pre Wimax,
promoguda per l’Ajuntament de Forallac, condicionant-la al compliment de les mesures
correctores que figuren en el projecte tècnic i els seus annexes.
15 d’abril de 2010.- Concedir a Seguritec Costa Brava, SAL., llicència municipal d’obertura i
funcionament d’una activitat destinada a la instal.lació de sistemes de seguretat ubicada a
l’avinguda Puig Negre, 2 de la Bordeta.
15 d’abril de 2010.- Autoritzar el pas pel municipi de la prova de ciclisme corresponent al “X
Memorial Rafel Fabra - Torroella de Montgrí”, el proper dia 9 de maig de 2010, organitzada pel
Club Ciclista Montgrí.
4.- PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Masuet formula les següents preguntes:
PREGUNTES:
1. Perquè ha servit l’estació transformadora de Fonteta si en una situació de veritable emergència
amb motiu de la nevada, els ciutadans van quedar de dos a tres dies sense llum.
2. Trasllada a l’alcalde el cansament dels veïns amb motiu de les obres del carrer Fitor.
3. A la pàgina 9 de l’últim Rampí es publica l’article “L’Ajuntament redacta el Pla especial dels
conjunts històrics de Vulpellac i Peratallada” que, entre altres, diu: “El pla especial és un
document estrictament tècnic que permetrà l’Ajuntament desenvolupar amb més agilitat les
seves competències urbanístiques...”, “Els plans, són una eina per fer més còmode i àgil la
gestió urbanística i, per tant, serà una millora per a la població.”, “En aquests moments s’està
portant a terme un estudi històric i patrimonial dels nuclis. Perquè sigui complet cal conèixer
detalladament l’estat de cadascuna de les edificacions, tant a nivell d’estat dels murs, façanes,
cobertes, com altres elements constructius.”, “L’objectiu és aprofundir en el coneixement
històric,...”, i finalment es demana la col.laboració dels ciutadans per entrar a les cases.
Considera el Sr. Masuet que el Pla especial no ha de regular el que ja està construït sinó el que
encara està per construir i, per això, no entén perquè l’ajuntament demana col.laboració per
poder entrar a les cases. Afegeix que quan la gent vol fer obres demana permís i l’ajuntament
ja disposa de tota la documentació i sap com estan les cases. El Pla especial s’ha fet amb
motiu d’una sentència que obligava a establir una protecció. Això vol dir que a la persona que
no hagi permès l’entrada a casa seva l’alcalde li farà la vida impossible o farà els ulls
grossos?. En definitiva, diu el Sr. Masuet que no entén quin objectiu vol aconseguir l’alcalde
amb aquest escrit perquè, repeteix, el Pla es fa per regular les obres que s’han de fer no les que
ja estan fetes.
L’alcalde contesta:
A la tercera: l’han deixat sorprès la quantitat d’absurditats que ha dit el Sr. Masuet. El Pla
especial no té res a veure amb cap sentència i no serveix per res del que ell ha dit. No pot
contestar la pregunta quan el que la fa té tal desconeixement que no sap ni el que està preguntant.
A la segona: l’ajuntament està molt content de poder fer una obra tant necessària com la del
carrer Fitor que evidentment, com passa en totes les obres, comporta algunes molèsties als veïns.
Ell personalment va dues tardes per setmana a visitar l’obra i ningú s’ha queixat de que es
produeixin interrupcions en els serveis o de que no agradi el resultat. Es preveia que durant
l’execució la gent no podria entrar amb cotxe i finalment ha pogut fer-ho tothom perquè s’ha
considerat millor que en lloc de en quatre es faci en sis mesos i els veïns puguin fer una vida més

o menys normal.
A la primera: que el Sr. Masuet centri un tema tan important com la nevada que va afectar tan
greument a tothom, en “perquè l’ajuntament va deixar fer la subestació”, ho considera fora de
lloc.
El Sr. Masuet contesta que el projecte de la subestació es va recolzar en la necessitat de reforçar
el sòl industrial, Fonteta, Peratallada... i que la realitat és que ell va estar quinze dies sense llum i
el sòl industrial cinc.
PRECS:
El Sr. Saló diu que en el resum de les resolucions de l’alcaldia lliurat als regidors, hi consta en
dates 29 de gener, 25 de febrer i 30 de març, l’aprovació de les indemnitzacions per assistències
als membres de la corporació però sense especificar quins són els que les reben, la qual cosa
dóna lloc a que qualsevol que ho llegeixi interpreti que les reben tots i això no és així. Demana
que s’especifiquin.
L’alcalde contesta que de totes les resolucions se’n dóna conte resumidament perquè és el que
estableix la Llei i reproduir íntegrament una mitja de cent vint decrets seria molt extens.
El Sr. Saló contesta que considera que és una incongruència flagrant que en l’acta del ple en un
lloc consti que hi ha unes determinades persones i en l’apartat de coneixement de les resolucions
de l’alcaldia de la mateixa acta es digui que aquestes persones cobren quan no ho fan.
L’alcalde contesta que rebre les indemnitzacions no és obligatori ni aquí ni en lloc.
A continuació l’alcalde contesta als regidors, els següents escrits que li han adreçat:
•

Escrit del regidor Josep Antoni Masuet (Registre d’entrada núm. 1.081 de 15 d’abril de
2010):

Contesta: el Sr. Daniel Pertejo no ha hagut de passar per cap procés selectiu perquè és un càrrec
de confiança nomenat per l’alcalde.
El Sr. Masuet diu que tots els càrrecs de confiança que té l’alcalde han estat acomiadats de la
feina, concretament es refereix al presumpte estafador Sr. Ernest Pujol. Diu també que els
regidors del grup de govern estan en contra d’aquest càrrec de confiança.
La Sra. Rosa Figueras contesta al Sr. Masuet que no hauria de parlar per boca dels altres.
L’alcalde contesta al Sr. Masuet que el Sr. Pujol no és un càrrec de confiança i adverteix als
regidors de l’oposició que tot és legítim menys les faltes de respecte. Declara, així mateix, que
davant les absurditats i bestieses que arriben a dir, a partir d’ara es limitarà a donar únicament les
explicacions imprescindibles.
I essent les 21:50 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la que s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària que en dono fe.

