ACTA

DE

LA

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DE

L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EN DATA VINT-I-SET DE SETEMBRE DE DOS MIL ONZE.

PLE

A Forallac, a vint-i-set de setembre de dos mil onze.
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: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Rosa Figueras Pibernat, Jaime Teixidor Casas, Narcís Oriol
Regencós, Salvi Ribas Font i Núria Lagraña Font, assistits per la secretària de la corporació
Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària de primera
convocatòria. Excusa la seva absència per motius de salut el regidor Sr. José Antonio Masuet
Pagès.
1.-SOL·LICITUD CANVI DE DESTINACIÓ DE L’AJUT ATORGAT PER A
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA TITULADA “LOCAL POLIVALENT MUNICIPAL”,
INCLOSA INICIALMENT EN EL PUOSC, ANUALITAT 2012, PER A L’EXECUCIÓ
DE LES OBRES: “ORDENACIÓ DE L’ACCÉS A PERATALLADA PEL CAMÍ DE LA
RIERA” I “CONSTRUCCIÓ D’UNA DEIXALLERIA”.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que per acord de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya de data 30 de juny de
2008, es va aprovar definitivament la planificació quinquenal del PUOSC per a les anualitats
2008-2012, el qual va incloure en l’anualitat 2012, l’obra titulada “Local polivalent municipal”
en els programes “Específic de municipis petits i nuclis i àrees residencials de baixa densitat”
amb una subvenció de 60.000,00 € i “Específic de cooperació municipal de la Diputació de
Girona” amb una subvenció de 120.000,00 €.
Atès que mitjançant edicte de 9 de juny de 2011, s’ha sotmès la formulació del PUOSC, any
2012, al tràmit d’informació pública des del dia 1 de juliol fins el 30 de setembre, de 2011.
Atès que la crisi econòmica ha comportat la necessitat de racionalitzar la despesa i posposar
l’execució d’aquells projectes que no essent absolutament prioritaris, prevegin una elevada
aportació de fons propis municipals, per la qual cosa es considera necessari sol.licitar el canvi de
destí de la subvenció inicialment atorgada.
Vist el document titulat “Sol.licitud de canvi de destí de l’ajut atorgat per a l’execució de l’obra
titulada ‘Local polivalent municipal’, inclosa inicialment en l’anualitat 2012 del PUOSC”,
redactat pels serveis tècnics jurídics municipals, en el qual es justifica l’acompliment dels
requisits normatius previstos.
De conformitat amb el procediment previst a la Base quarta de l’Annex I de les d’execució del
PUOSC, per al quadrienni 2008-2012, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
acord:
Primer.- Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya el canvi de destí de la subvenció inicialment
atorgada, d’acord amb la següent proposta:
1. Que la subvenció de 120.000,00 € inclosa en el “Programa específic de cooperació
municipal de la Diputació de Girona”, anualitat 2012, destinada a l’execució de l’obra
“Local polivalent municipal”, sigui destinada a l’execució de l’obra:
Títol del projecte: “Ordenació de l’accés a Peratallada pel camí de la Riera”.
Pressupost d’execució per contracta: 292.006,80 €
Anualitat sol.licitada: 2012

2.

Que la subvenció de 60.000,00 € inclosa en el “Programa específic de municipis petits i
nuclis i àrees residencials de baixa densitat”, anualitat 2012, per a l’execució de l’obra
“Local polivalent municipal”, sigui destinada a l’execució de l’obra:
Títol del projecte: “Construcció d’una deixalleria”
Pressupost d’execució per contracta: 86.917,88 €
Anualitat sol.licitada: 2012
Segon.- Aprovar el document titulat “Sol.licitud de canvi de destí de l’ajut atorgat per a
l’execució de l’obra titulada ‘Local polivalent municipal’, inclosa inicialment en l’anualitat 2012
del PUOSC”, redactat pels serveis tècnics jurídics municipals i la documentació que estableix la
convocatòria del PUOSC en relació a les noves actuacions, i adjuntar-los a les sol.licituds.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
2.- SOL.LICITUD PRÒRROGA DE SIS MESOS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA
TITULADA “ORDENACIÓ DE L’ACCÉS A PERATALLADA“, INCLOSA EN EL
PUOSC 2011 AMB EL NÚM. 337/2011.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet
a aprovació la següent proposta:
«Atès que l’Ajuntament de Forallac té inclosa en l’anualitat 2011 del PUOSC l’obra titulada
‘Ordenació de l’accés a Peratallada’.
Atès que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona de data 2 de juliol de 2010, va
acordar no aprovar el projecte adduint l’existència d’una sèrie d’intervencions que no
s’integraven prou amb el conjunt immediat i característiques rurals de l’entorn.
Atès que la dita Comissió en sessió de 3 de juny de 2011, va acordar no aprovar tampoc el
projecte, tot i l’annex complementari tramés per l’ajuntament.
Atès que als efectes d’obtenir-ne l’aprovació, l’ajuntament en data 29 d’agost de 2011 va
trametre a la Comissió Territorial un nou annex adaptat a les prescripcions imposades, respecte
el qual encara no ha obtingut resposta.
Vista la resolució de 14 de juny de 2011, de la consellera del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la qual s’amplia el termini de
licitació de les actuacions del PUOSC, anualitat 2010, fins al 31 de desembre de 2011.
Atès que tal i com estableix l’article 3.1 de la base tercera del Decret 101/2008, de 6 de maig, pel
qual s’aproven les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, els
ens locals beneficiaris podran sol.licitar al director general d’Administració Local una pròrroga
per a l’adjudicació de les obres dins el termini d’un any a comptar de l’endemà de la publicació
al DOGC de l’aprovació del programa del PUOSC de l’anualitat corresponent, en aquest cas el
dia 29.10.2011.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Sol.licitar al director general d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, una pròrroga pel termini de sis mesos, per a
l’adjudicació de l’obra núm. 337/2011, inclosa al PUOSC 2011, titulada ‘Ordenació de l’accés a
Peratallada ‘.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS.- Llegida
per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:

«Essent necessari procedir a l’actualització de determinades ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals i de conformitat amb el procediment establert a l’article 15 i següents del RDL
2/2004, de 5 de març, que 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 dels articles 7 i 11 de l’ordenança
fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles, d’acord amb el següent:
1.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 que queda redactat en els termes següents:
1.- Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Pels béns de naturalesa urbana el 0,76 per 100.
b) Pels béns de naturalesa rústica el 0,62 per 100.

2.

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 11, amb el contingut següent:
3.- L’àmbit al que s’estén el procediment de comunicació a que fa referència l’apartat
anterior, tindrà per objecte els següents fets, actes o negocis:
a. La realització de noves construccions.
b. L’ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja sigui parcial
o total.
c. La demolició o enderroc de les construccions.
d. La modificació d’ús o destí d’edificis i instal.lacions.

Segon.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’apartat 1 de l’article 5 de
l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que
queda redactat en els termes següents:
1.- L'impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes anuals:
Potència i classe de vehicle
Euros
A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals..........................................………
23,30
De 8 a 11,99 cavalls fiscals.............................................………
62,80
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals............................…………..
132,80
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals....................................….….
165,60
De més de 20 cavalls fiscals....................................….……….
202,80
B) Autobusos:
De menys de 21 places...................................................………
De 21 a 50 places...........................................................………
De més de 50 places.......................................................………

153,30
218,80
273,30

C) Camions:
De menys de 1.000 quilos de càrrega útil......................………
De 1.000 a 2.999 quilos de càrrega útil........................……….
De més de 2.999 fins a 9.999 quilos de càrrega útil.....……….
De més de 9.999 quilos de càrrega útil.........................………

78,30
153,40
218,90
273,30

D) Tractors:

De menys de 16 cavalls fiscals......................................……….
De 16 a 25 cavalls fiscals..............................................……….
De més de 25 cavalls fiscals........................................………

32,75
51,15
153,35

E) Remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De 750 a 1.000 quilos de càrrega útil.....................……….…….
32,75
De 1.000 a 2.999 quilos de càrrega útil......................…………..
51,15
De més de 2.999 quilos de càrrega útil.......................…………
153,35
F) Altres vehicles:
Ciclomotors...................................................................…………
Motocicletes fins a 125 c.c.......................................……………
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c..................………….
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c..................…………
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c...............…………
Motocicletes de més de 1.000 c.c...............................…………

8,60
8,60
14,50
27,80
56,70
111,65

Tercer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 7 de l’ordenança fiscal
núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, que queda redactat
en els termes següents:
Article 7.- GARANTIA PER DANYS A BÉNS PÚBLICS I PER COMPLIMENT
D’OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR I POSSEÏDOR DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ.
1.- En el moment d’obtenir la llicència, en els casos en que així ho justifiqui i expliciti l’informe
dels serveis tècnics municipals, la persona sol.licitant de la llicència haurà de dipositar fiança per
respondre:
a) Dels 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.
b) De l’obligació de la persona sol.licitant de la llicència de que els residus de la construcció
i/o demolició generats a l’obra seran gestionats d’acord amb la normativa vigent, i del
pagament de les sancions imposades per l’incompliment d’aquesta obligació.
L’import de la fiança que s'ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipals, d’acord amb
el següent:
-

-

Respecte als danys que l’obra pugui ocasionar, s’haurà de tenir en compte la superfície de
la via pública que s’utilitza, l’entitat dels serveis tècnics municipals que puguin resultar
afectats i els preus de mercat vigents per a la reposició del paviment i de les
instal.lacions.
Respecte els residus de la construcció i demolició:
11,00 euros/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
Aquesta quantitat s’adequarà a les actualitzacions aprovades, en funció de l’evolució de
l’IPC, pel conseller competent en matèria de medi ambient.
Les obres menors de construcció o reparació domiciliaria, la base imposable de les quals
no superi la quantitat de 6.000 euros, estaran exemptes de prestació de fiança per aquest
concepte.

2.- Finalitzada l'obra, el promotor en donarà compte a l’ajuntament, el qual prèvia inspecció
municipal, acordarà, si procedeix, la devolució de les fiances dipositades, o bé, acreditat que
s’hagin produït els danys i/o l’incompliment de l’obligació a que es refereixen els apartats a) i b)
de l’apartat 1 anterior, s’atorgarà un termini de quinze dies al promotor per tal que procedeixi a
reparar els defectes observats i/o a presentar els certificats emesos pel gestor, acreditatius de la
gestió dels residus en quant a la quantitat i tipus de residus lliurats amb l’advertiment de que
transcorregut aquest termini sense que s’hagin reparat els danys i/o s’hagi acreditat la correcta
gestió dels residus, l’ajuntament acordarà la incautació de la/es corresponent/s fiança/es i
l’execució subsidiària a càrrec del promotor, sens perjudici de l’obertura del corresponent
expedient sancionador, si fos el cas.
En cas d’impossibilitat material de gestionar els residus, l’import de la fiança incautada es
destinarà a l’acompliment de les finalitats que en matèria de gestió de residus atribueix a
l’ajuntament la normativa vigent.
Quart.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 10 de l’ordenança fiscal
núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, que queda redactat en els termes següents:
La quota de l'impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de 28,5 %.
Cinquè.- Aprovar, amb caràcter provisional, la supressió de l’apartat 18 i la modificació dels
apartats 17, 19 i 23, de l’Epígraf III. LLICÈNCIES D’OBERTURA de l’article 8 de l’ordenança
fiscal núm. 5 reguladora de la Taxa per a realització d’activitats jurídic administratives de
competència local, que queden redactats en els termes següents:
17. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental
de les activitats incloses a l’Annex II de la Llei 20/2009, de
4 de desembre
50% de l’import que correspondria
per la tramitació de la corresponent
llicència d’obertura. Quota mínima
563,15 €
19. Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex
II i III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
30% de l’import que correspondria
per la tramitació de la corresponent
llicència d’obertura. Quota mínima
300,51 €
23. Les ampliacions d’activitats adequades a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, realitzades pel
mateix titular que comportin alteració de l’ordre físic i/o ampliació de superfície, sense
variació del règim amb el que van ser autoritzades, tributaran d’acord amb el següent:
- Ampliacions inferiors o iguals al 30% de la superfície de l’activitat inicial, el 50%.
- Ampliacions superiors al 30% de la superfície de l’activitat inicial, el 100%.
Aquests percentatges s’aplicaran respecte el deute que es generaria mitjançant el
procediment general de liquidació.
Es considera ampliació de l’activitat sempre que es faci efectiva estrictament en el mateix
domicili en el que va ser autoritzada.
Les ampliacions d’activitats realitzades pel mateix titular dins d’un mateix local, amb
llicència d’obertura concedida amb anterioritat, sense ampliar els metres útils, tributaran

d’acord amb el següent:
La segona activitat tributarà el 25 per cent.
La tercera activitat tributarà el 15 per cent
La quarta activitat tributarà el 10 per cent.
Aquests percentatges s’aplicaran respecte al deute que es generaria mitjançant el
procediment general de liquidació.
Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, que es portin a terme per via legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes,
automàticament incorporades al contingut de la present ordenança i, així mateix, el contingut i
àmbit d’aplicació dels annexos a què aquesta es remet o fa referència.
-

Sisè.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’ordenança fiscal número 11
reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, d’acord amb el següent:
1. Es modifiquen els apartats a), b) i c) de l’article 5 que queden redactats en els termes
següents:
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents
de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2012 és de 38,38 €.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el municipi, a l’any 2010, que és de 953.
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el municipi. El 2010:1.662.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a mòbil. El
seu import per a 2012 és de 256,76 €.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
QB= 1,4% s/ BI
Quota tributària/operador= CE * QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2012 és de 6.484,74 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2012 els valors de CE per cada operador són els següents:

Movistar
Vodafone
Orange

CE
47,02 %
30,45 %
17,65 %

Yoigo
Altres

2,40 %
2,48 %

2. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 8 que queden redactats en els termes següents:
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva
declaració, en base als paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en compte el període de
prestació efectiva dels serveis durant l’any.
3. Un cop conclòs l’exercici, els subjectes passius que provessin, en base a dades oficials,
que la seva participació en aquest període hagués diferit del percentatge aplicat a efectes
dels còmput de la taxa regulada en la present ordenança, podran sol·licitar la
regularització procedent.
Setè.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de l’ajuntament, durant trenta
dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al 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 l’esmentat termini sense
que se n’hagin formulat, els acords adoptats es consideraran aprovats definitivament i es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el text íntegre de les
modificacions aprovades, les quals entraran en vigor a partir del primer de gener de 2012 i fins
que se n’acordi la modificació o derogació.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
4.- EXAMEN DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER DE FORALLAC PROGRÉS,
SAM, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010.- Llegida per la secretària la part resolutiva,
es sotmet a aprovació la següent proposta:
«D’acord amb el que disposa l’article 220 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’informa al ple de la corporació que el Consell d’Administració de l’empresa
FORALLAC PROGRÉS, SAM en sessió de data 29 de juliol de 2011 va acordar donar la seva
conformitat sense al·legacions a l’informe de control financer de la societat, corresponent a
l’exercici 2010.
Examinat l’informe i tenint en compte que s’han complert els objectius previstos, es proposa al
ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Donar-se per assabentat i conforme amb el contingut de l’informe de control financer de
l’empresa FORALLAC PROGRÉS, SAM, corresponent a l’exercici 2010.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
5.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE
CATALUNYA.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un termini màxim de dos mesos a la
Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular, juntament amb el català, als col.legis
de Catalunya.

Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema d’educació català a
la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que
considera segons aquesta resolució el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a
Catalunya juntament amb el català.
Considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia Sentència del Tribunal
Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara inconstitucional el sistema
d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, de 1994 i 2010, que avalen el model
català.
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües oficials
han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat del sistema educatiu
a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a llengua d’ensenyament.
A més, el model educatiu català ha de garantir la igualtat, la cohesió social, i les competències
lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català com en castellà.
Pel que s’ha exposat, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que porti a
terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota la
comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un model d’èxit i
cohesió social.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans i a la Generalitat de
Catalunya.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
6.- RATIFICACIONS RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Es proposa al ple de la
corporació l’adopció del següent acord:
«Primer.- Ratificar les següents resolucions de l’alcaldia:
1. Resolució de 28 de juliol de 2011:
«Vist l’escrit tramès pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, referent a la
fixació de les festes locals del municipi per a l’any 2012, aquesta Alcaldia en virtut de les
facultats que té atorgades per la Llei 7/85 del Règim Local, HE RESOLT:
Primer.- Proposar al Conseller de Treball que per a l’any 2012, fixi les següents festes locals
per al municipi de Forallac.
- Canapost: 28 de maig i 8 de setembre
- Fonteta: 28 de maig i 7 de juliol
- Peratallada: 28 de maig i 6 d’agost
- St. Climent de Peralta: 28 de maig i 1 de setembre
- Vulpellac: 28 de maig i 20 d’agost
Segon.- Donar trasllat de la present resolució al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació del contingut de la present resolució als efectes
de la seva ratificació.»
2. Resolució de 13 de setembre de 2011:
«Atès que el Ple de la corporació en sessió de 15 de febrer de 2007, va aprovar el Pla de
protecció civil de Forallac, integrat, entre altres documents, pel manual d’actuació per risc

d’incendis forestals (INFOCAT), pel manual d’actuació per a inundacions (INUNCAT) i pel
manual d’actuació per risc en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), el quals van
ser homologats per la Comissió de Protecció civil de Catalunya en sessió de 26 d’abril de 2007.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 24 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
Protecció civil de Catalunya i 3 del Decret 210,1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil de
Catalunya, el Pla s’ha de revisar cada quatre anys.
Atès que els treballs de revisió i actualització, encarregats als serveis tècnics del Consell
Comarcal del Baix Empordà, han finalitzat i ja han estat lliurats a l’ajuntament.
Vist l’informe favorable emès en data 12 de setembre de 2011, per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora, HE RESOLT:
Primer.- Aprovat inicialment la revisió del Pla de protecció civil de Forallac i, concretament, la
dels següents documents que l’integren:
- Document bàsic.
- Programa d’implantació i manteniment del Pla municipal.
- Revisió manual d’actuació bàsic.
- Annexes generals.
- Manual d’actuació per a incendis forestals (INFOCAT)
Segon.- Aprovat inicialment l’actualització de càrrecs prevista a l’apartat 4 “Estructura i
organització”, dels manuals d’actuació:
- Manual d’actuació per a accidents en el transport de mercaderies perilloses
(TRANSCAT).
- Manual d’actuació per a inundacions (INUNCAT).
Tercer.- De conformitat amb el que disposen els articles 17.2 i 18.4 de la Llei 4/1987, de 20 de
maig i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, sotmetre el Pla i els manuals d’actuació a
informació pública pel període de 30 dies hàbils mitjançant edicte que es publicarà al BOP de
Girona i al tauler d’anuncis.
Quart.- Donar compte al Ple de la Corporació del contingut de la present resolució, als efectes
de la seva ratificació.»
Segon.- Ratificar la designació dictada per resolució de l’alcaldia de. data 4 d’agost de 2011, del
tècnic municipal senyor Carlos Torró Bañeras, com a vocal de la Junta Pericial Municipal del
Cadastre.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
7.- CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Seguidament es dóna compte de les
següents resolucions dictades per l’alcaldia:
Resolució de 14 de juny de 2011:
«Atès que el dia 22 de maig de 2011 es van celebrar eleccions municipals.
Vist que en aquest moment a la plantilla de personal de l’ Ajuntament de Forallac hi consta
diferent personal amb la condició de personal eventual a l’empara d’allò que estableixen els
articles 9 i 10 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, concretament els senyors Jordi Gamero Aguilera i Daniel Pertejo
Castedo, segons es desprèn dels decrets d’alcaldia de dates 29 de juny de 2007 i 10 de febrer de
2010, respectivament.
Vist allò que disposa l’ article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’ estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, en relació amb l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual

s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, quant al cessament del
personal eventual.
Atès allò establert a l’ article 304.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, quant a la competència de l’
Alcalde o del President de l’ ens local corresponent per al cessament d’aquest tipus de personal
eventual, HE RESOLT:
Primer.- Cessar al personal que ostenta la condició de personal eventual, concretament els
senyors Jordi Gamero Aguilera i Daniel Pertejo Castedo, amb efectes del dia 10 de juny de
2011.
Segon.- Donar compte al ple de la corporació en la primera sessió que es celebri.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.»
Resolució de 21 de juny de 2011:
«Atès que properament entrarà en funcionament l’Oficina de Turisme de Peratallada, la qual
cosa fa necessària la contractació urgent d’una persona que s’encarregui de les tasques
d’informació i atenció al públic.
Atès que l’ajuntament havia previst que aquest lloc de treball fos ocupat per un estudiant en
pràctiques de la Facultat de Turisme de la UDG, mitjançant la formalització d’un conveni de
col.laboració per a la formació pràctica en centres de treball, la qual cosa no ha estat possible
perquè no hi ha hagut cap persona interessada.
Atès que existeix consignació suficient en el pressupost de 2011.
Vist el que disposen els articles 53.1.i) i u) i 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 55.f) i 94 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les
entitats locals i altres disposicions aplicables, aquesta alcaldia, en virtut de les atribucions que
li confereixen les disposicions esmentades, HA RESOLT:
Primer.- Contractar, per motius de màxima urgència i de conformitat amb el que determina
l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, al Sr. Juan José Velez Duserm amb DNI XXX,
mitjançant contracte laboral temporal per a obra o servei determinat pel termini comprès entre
el 22 de juny i l’11 de setembre de 2011, ambdós inclosos, amb una jornada laboral de 40 hores
setmanals repartides de dimecres a diumenge amb horari de 12:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00
hores i els dilluns amb horari de 12:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores; com a auxiliar
administratiu de l’Oficina de Turisme de Peratallada. La retribució bruta mensual serà de
1.104,57€. Aquest contracte tindrà efectes a partir del dia 22 de juny de 2011.
Segon.- Notificar-ho a l’interessat.
Terer.- Donar-lo d’alta en el Règim General de la Seguretat Social.
Quart.- Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Donar compte al ple de la corporació de la present resolució en la primera sessió que
celebri.»
Resolució d’ 1 de juliol de 2011:
«Atès que l’ajuntament ple en sessió de data 30 de juny de 2011, va crear una plaça reservada a
funcionaris eventuals o de confiança amb la denominació “Cap de vigilància local i protecció
civil” per dur a terme funcions pròpies d’un cap de vigilància local i de protecció civil, d’acord
amb el que preveuen l’art. 304 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 9 i següents del Decret 214/1990,

de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals i, que
correspon a l’alcalde efectuar el nomenament de la persona que ha d’ocupar l’esmentat càrrec.
Atès que aquesta alcaldia vol nomenar al Sr. Daniel Pertejo Castedo per ocupar aquest càrrec.
De conformitat amb les competències a mi atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, HE RESOLT:
Primer.- Nomenar amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, al Sr. Daniel Pertejo Castedo, amb
DNI núm. XXX, perquè ocupi el càrrec de confiança de naturalesa eventual denominat “Cap de
vigilància local i protecció civil”, creat per l’ajuntament ple en sessió de data 30 de juny de
2011.
Segon.- Les característiques bàsiques (funcions, dedicació i retribució) de l’esmentada plaça
són les expressades a l’esmentat acord plenari, i són les següents:
Funcions:
Els propis d’un cap de vigilància local i protecció civil.
Grup:
C2
Dedicació:
40 hores setmanals.
Retribució bruta anual :
25.909,66 €
Tercer.- Publicar l’anterior nomenament, junt amb el règim retributiu i dedicacional, al Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauló d’anuncis.
Quart.- Donar compte al ple de l’anterior nomenament en la primera sessió que celebri.»
Resolució d’ 1 de juliol de 2011:
«Atès que l’ajuntament ple en sessió de data 30 de juny de 2011, va crear una plaça reservada a
funcionaris eventuals o de confiança amb la denominació “Assessor en matèria de
comunicació” per dur a terme funcions d’assistència, col.laboració immediata i assessorament
en matèria de comunicació, encomanades directament per l’alcalde, d’acord amb el que
preveuen l’art. 304 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, que aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals i, que correspon a
l’alcalde efectuar el nomenament de la persona que ha d’ocupar l’esmentat càrrec.
Atès que aquesta alcaldia vol nomenar al Sr. Jordi Gamero i Aguilera per ocupar aquest càrrec.
De conformitat amb les competències a mi atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, HE RESOLT:
Primer.- Nomenar amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, al Sr. Jordi Gamero i Aguilera, amb
DNI núm. XXX, perquè ocupi el càrrec de confiança de naturalesa eventual denominat
“Assessor adjunt en matèria de comunicació”, creat per l’ajuntament ple en sessió de data 30
de juny de 2011.
Segon.- Les característiques bàsiques (funcions, dedicació i retribució) de l’esmentada plaça
són les expressades a l’esmentat acord plenari, i són les següents:
Funcions:
Assistència, col.laboració immediata i assessorament en matèria
de comunicació, encomanades directament per l’alcalde.
Grup:
A
Dedicació:
Parcial de 18 hores setmanals.
Retribució bruta anual:
18.610,56 €
Tercer.- Publicar l’anterior nomenament, junt amb el règim retributiu i dedicacional, al Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauló d’anuncis.
Quart.- Donar compte al ple de l’anterior nomenament en la primera sessió que celebri.»
Resolució de 13 de juliol de 2011:

«Vist el recurs contenciós administratiu núm. 247/2011, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Girona, pel procurador Carlos Javier Sobrino Cortés, en nom i representació
de Pepe Cortés Asociados, SL, contra la Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Forallac de
data 29 de març de 2011 per la que es desestima el recurs de reposició interposat contra la
resolució d’alcaldia de data 17 de gener de 2011 de desestimació de les al.legacions
presentades contra la incoació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte
l’ús no autoritzat de magatzem domèstic a la parcel·la 160 del polígon 6, Resolució d’alcaldia
en la que també es formula un requeriment per tal de que en el termini de 2 mesos es sol·liciti
llicència de legalització del magatzem domèstic com a ús d’habitatge, aporti 7 còpies del
Projecte, estudi d’integració paisatgística i demés requisits aplicables per a les noves
edificacions en sòl no urbanitzable.
Vist el que disposen l’article 447.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial, i
els articles 24, 38.1, 48.3, 49 i 50.1 i 2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Atès que el ple de la corporació en sessió de 30 de juny de 2011, va delegar a l’alcaldia les
competències enunciades en el número 2, lletra j) de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
HE RESOLT:
Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 247/2011, interposat davant el
Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, pel procurador Carlos Javier Sobrino Cortés, en
nom i representació de Pepe Cortés Asociados, SL, contra la Resolució de l’Alcaldia de
l’Ajuntament de Forallac de data 29 de març de 2011 per la que es desestima el recurs de
reposició interposat contra la resolució d’alcaldia de data 17 de gener de 2011 de desestimació
de les al.legacions presentades contra la incoació de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística respecte l’ús no autoritzat de magatzem domèstic a la parcel·la 160 del polígon 6,
Resolució d’alcaldia en la que també es formula un requeriment per tal de que en el termini de 2
mesos es sol·liciti llicència de legalització del magatzem domèstic com a ús d’habitatge, aporti 7
còpies del Projecte, estudi d’integració paisatgística i demés requisits aplicables per a les noves
edificacions en sòl no urbanitzable.
Segon.- Designar l’advocat i els procuradors següents per a la representació de la corporació:
- Advocat : Xavier Hors i Presas
- Procuradors de Barcelona: Elisa Rodés Casas i Jordi Bassedas Ballus
- Procuradors de Madrid: Adolfo Morales Hernández Sanjuan
Tercer.- Trametre l’expedient per fotocòpia autenticada, complet, foliat i acompanyat d’un
índex, també autenticat al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona i, notificar la present
resolució a tots els que apareguin com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se i
comparèixer a les actuacions en el termini de 9 dies, d’acord amb el que determina l’article 49
de la LJCA.
Quart.- Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona que:
a) Als efectes previstos a l’article 38 de la Llei jurisdiccional, que l’Ajuntament no té
coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos-administratius contra el
mateix acte.
b) La comunicació judicial ha estat registrada d’entrada el dia 12 de juliol de 2011 (R.E.
núm. 1663).
Cinquè.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució.»
Resolució de 3 d’agost de 2011:
«Vist el recurs contenciós administratiu núm. 222/2011, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Girona, pel lletrat Juan José Llamas Romay, en nom i representació del Sr.
José Antonio Raya Vera, contra la Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Forallac,

notificada al Sr. José Antonio Raya Vera en data 4/4/2011, que li imposa una sanció de 16 dies
de suspensió de sou i feina per la comissió d’una falta greu.
Vist el que disposen l’article 447.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial, i
els articles 24, 38.1, 48.3, 49 i 50.1 i 2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Atès que el ple de la corporació en sessió de 30 de juny de 2011, va delegar a l’alcaldia les
competències enunciades en el número 2, lletra j) de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
HE RESOLT:
Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 222/2011, interposat davant el
Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, pel lletrat Juan José LLamas Romay, en nom i
representació del Sr. José Antonio Raya Vera, contra la Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament
de Forallac, notificada en data 4/4/2011, que li imposa una sanció de 16 dies de suspensió de
sou i feina per la comissió d’una falta greu.
Segon.- Designar l’advocat Sr. Ernest Pujol Palomer per a la representació de la corporació.
Tercer.- Trametre l’expedient per fotocòpia autenticada, complet, foliat i acompanyat d’un
índex, també autenticat al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona i, notificar la present
resolució a tots els que apareguin com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se i
comparèixer a les actuacions en el termini de 9 dies, d’acord amb el que determina l’article 49
de la LJCA.
Quart.- Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona que:
a) Als efectes previstos a l’article 38 de la Llei jurisdiccional, que l’Ajuntament no té
coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos-administratius contra el
mateix acte.
b) La comunicació judicial ha estat registrada d’entrada el dia 26 de juliol de 2011 (R.E.
núm. 1761).
Cinquè.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució.»
Abans de finalitzar l’alcalde desitja al Sr. Masuet que recuperi la salut i que es pugui
reincorporar aviat i ordena que se li faci arribar una còpia de les propostes.
I essent les 21:30 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.

