ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA DEU DE NOVEMBRE DE DOS MIL ONZE.
A Forallac, deu de novembre de dos mil onze.
Essent les 21:00 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, Rosa Figueras Pibernat, Jaime Teixidor Casas, Narcís Oriol Regencós, Salvi Ribas Font,
Núria Lagraña Font i José Antonio Masuet Pagès, assistits per la secretària de la corporació
Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària de primera convocatòria.
Excusa la seva absència el regidor Santiago Muní Maureta.
1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
EXTRAORDINÀRIES DE DATES 30 DE JUNY I 27 DE SETEMBRE, DE 2011.S’aproven per set vots a favor i una abstenció del senyor Masuet.
2.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE DESAFECTACIÓ D’UN TRAM DEL
CAMÍ D’ÚS PÚBLIC ANOMENAT “CAMÍ DE CA L’AMETLLER”.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist l’expedient de sol.licitud de desafectació d’un tram del camí d’ús públic anomenat “Camí
de ca l’Ametller” (codi Inventari Camins: 1017902RU0046), promogut pel Sr. Josep Devall
Dalmau.
Atès que l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens local de Catalunya, determina que l’alteració de la qualificació jurídica dels
béns dels ens locals requereix un expedient en el qual s’acreditin l’oportunitat i la legalitat del
canvi d’afectació, les quals s’entenen complides atès que la desafectació que es proposa ve
acompanyada de l’afectació a l’ús públic, segons certificació emesa en data 17 de març de 2011
pel secretari de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, d’un nou tram de camí de recent execució
que garanteix la continuïtat del “Camí de ca l’Ametller” i que per la seva amplada i estat del
ferm millora substancialment el tram a desafectar, facilitant també l’accés a la carretera Gi-6441
de la Bisbal d’Empordà a Fonteta mitjançant la connexió a la futura rotonda prevista en el
PGOF.
Vist l’informe tècnic jurídic favorable emès en data 17 d’octubre de 2011 per l’arquitecte
municipal la secretària interventora, i de conformitat amb el que disposa l’article 204 del DL
2/2003, de 28 d’abril i l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, es proposa al Ple de la
corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de desafectació del tram del camí d’ús públic anomenat
“Camí de ca l’Ametller”. L’aprovació comporta l’aprovació del projecte de desafectació del
camí, redactat per l’arquitecte tècnic Salvi Casas Camps i promogut pel Sr. Josep Devall Dalmau
i l’aprovació de la desafectació a l’ús públic del tram del Camí de ca l’Ametller, de 138 m2 de
longitud i 4 m d’amplada, grafiat en el projecte.
Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública per un termini de vint dies, mitjançant edicte
que es publicarà al Butlletí oficial de la província de Girona, a la pàgina web i al tauler d’anuncis
de l’ajuntament.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord als interessats, per tal que en el termini de vint
dies puguin presentar les al.legacions que considerin adients.
Quart.- En cas que no es presentin al.legacions l’expedient es considerarà aprovat amb caràcter
definitiu.»

Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per set vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE
FORALLAC I ACTUALITZACIÓ DE CÀRRECS.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de 13 de setembre de 2011, ratificada pel Ple de la
corporació en sessió de 27 de setembre de 2011, es va aprovar inicialment la revisió del Pla de
Protecció civil de Forallac i l’actualització de càrrecs prevista a l’apartat 4 , “Estructura i
organització”, dels manuals d’actuació.
Atès que sotmesos els acords a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edicte
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 180 de 20 de setembre de 2011 i
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, no s’hi ha presentat cap al·legació.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovat definitivament 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 definitivament 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 disposa l’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig de
protecció civil de Catalunya, donar trasllat del present acord juntament amb el Pla a la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya, als efectes de la seva homologació.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
4.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL CÀRREC
DE 1r. TINENT D’ALCALDE DE LA CORPORACIÓ.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir el règim de dedicació exclusiva del càrrec de primer tinent d’alcalde de la
corporació amb efectes del dia 1 de desembre de 2011, amb una retribució bruta anual de
8.988,00 €, quantitat que anualment s’actualitzarà de conformitat amb el que determinin els
Pressupostos Generals de l’Estat per a la resta de personal al servei de les administracions
públiques.
Segon.- El règim de dedicació exclusiva comporta l’alta en el règim de la Seguretat Social i
l’aplicació de les retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que

corresponguin, així com la incompatibilitat per percebre altres retribucions del sector públic que
determinen les normes.
Tercer.- Que els anteriors acords es publiquin íntegrament al Butlletí Oficial de la província de
Girona i al tauler d’anuncis de la corporació als efectes del que disposa l’article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per set vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
5.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’UNA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES, A FAVOR DE
LA INSTAL·LACIÓ D’UN MÒDUL PREFABRICAT PER A ÚS DOCENT AL CENTRE
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE VULPELLAC.- Llegida per la secretària la
part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat (R.E.
núm. 732 de 25.3.2011) l’atorgament d’una bonificació sobre la quota de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, a favor de la instal·lació d’un mòdul prefabricat per a ús
docent al Centre d’educació infantil i primària de Vulpellac, ubicat al carrer Miquel de Sarriera,
3 de Vulpellac, emparada per llicència d’obres atorgada per resolució de l’alcaldia de 15 de juny
de 2011 (Exp.núm.O32/11).
Atès que el ple de la corporació en sessió de 26 de juliol de 2007 va declarar d’utilitat municipal
a aquest Centre.
Vist el que disposa l’article 4.2 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una bonificació
del 95 per cent de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de la
instal·lació d’un mòdul prefabricat per a ús docent al Centre d’educació infantil i primària de
Vulpellac, ubicat al carrer Miquel de Sarriera, 3 de Vulpellac (Exp.núm.O32/11).
Segon.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per set vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
6.- APROVACIÓ DE L’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA PER MINUSVALIA ACREDITADA.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist l’escrit presentat per la Sra. Carme Castillón Pont (R.E. 1876 de 10.8.2011), en el qual
sol·licita l’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica del seu vehicle Seat Ibiza
matrícula 4548-BSV, adduint que aquest és conduït habitualment pel seu marit Narcís Solés
Figueras, qui té un gran de discapacitat tal com acredita el dictamen tècnic facultatiu expedit pels
Serveis Territorials de Girona del Departament de Benestar Social i Família.
Atès que d’acord amb l’article 4.1.e) de l’Ordenança municipal reguladora de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, estan exempts d’aquest impost els vehicles matriculats a nom de
minusvàlids pel seu ús exclusiu i que es consideren persones amb minusvalia aquelles que
tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

Atès que el Sr. Narcís Solés Figueras té la condició legal de minusvàlid i tenint coneixement de
que, efectivament, és ell qui habitualment condueix el vehicle en qüestió, es proposa al Ple de la
corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Eximir del pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, el vehicle marca
Seat, model Ibiza 1.9, matrícula 4548-BSV, propietat de la Sra. Carme Castillón Pont.
Segon.- Advertir a la Sra. Carme Castillón Pont que haurà de comunicar a l’ajuntament, per
escrit i de forma immediata, qualsevol canvi que es produeixi en relació a les circumstàncies que
han motivat l’exempció, que es concreten en que el Sr. Narcís Solés Figueras perdi la condició
legal de minusvàlid o que deixi de ser el conductor habitual del vehicle.
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord als interessats i al Servei de Recaptació del
Consell Comarcal del Baix Empordà.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
7.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 3/2011 DE SUPLEMENT DE
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2011.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist l’expedient núm. 3/11 de suplement de crèdits en el pressupost de 2011 i tenint en compte
que es tramita per raons de necessitat i urgència plenament justificades i que s’ajusta als
preceptes legals vigents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. 03/11 de suplement de crèdits en el Pressupost
de 2011, segons el detall següent:
SUPLEMENT DE CRÈDITS
ORIGEN DE FONS
Econòmic Concepte
87001 Romanent de tresoreria per a despeses generals

TOTAL ORIGEN DE FONS

Import €
45.580,00

45.580,00

APLICACIÓ DE FONS
Finançat amb romanent de tresoreria
Programa Econòmic Concepte
92
22100 Energia elèctrica
92
22604 Jurídics (contenciosos)
92
22706 Estudis i treballs tècnics
01
31000 Interessos de préstecs
01
35200 Interessos de demora

Import €
20.000,00
7.180,00
5.575,00
5.700,00
7.125,00

TOTAL APLICACIÓ DE FONS 45.580,00

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes que les
persones interessades puguin presentar suggeriments i reclamacions en el termini esmentat, tal
com determina l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals. En el supòsit de no produir-se’n, s’entendrà
definitivament aprovat.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per set vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
8.- CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Es dóna compte d’una resolució de
l’alcaldia dictada en data 6 d’octubre de 2011, mitjançant el lliurament als regidors d’un document
amb el següent contingut:
Resolució de 6 d’octubre de 2011:
«Vist el recurs contenciós administratiu núm. 309/2011, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, 2 de Girona, per l’advocat Sr. Miguel San Nicolás Martínez, en nom i
representació de Jaime Ribas Guari, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu
de la reclamació patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Forallac en data 10 d’octubre
de 2010.
Vist el que disposen l’article 551.3 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
l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària, HE RESOLT:
Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 309/2011, interposat davant el
Jutjat Contenciós Administratiu, 2 de Girona, per l’advocat Sr. Miguel San Nicolás Martínez, en
nom i representació de Jaime Ribas Guari, contra la desestimació presumpta per silenci
administratiu de la reclamació patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Forallac en data
10 d’octubre de 2010.
Segon.- Sol·licitar al President de la Diputació de Girona la representació i defensa de
l’Ajuntament en l’esmentat recurs.
Tercer.- Trametre l’expedient per fotocòpia autenticada, complet i foliat i acompanyat d’un
índex també autenticat, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona i notificar la
present resolució a tots els qui apareguin com 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 núm. 2 de Girona que:
a) L’ajuntament no té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos administratius
en els que puguin concórrer els supòsits d’acumulació que preveu el capítol III del títol III
de la LJCA.
b) La comunicació judicial ha estat enregistrada d’entrada amb el núm. 2137 el dia 15 de
setembre de 2011.
Cinquè.- Lliurar la cèdula de citació tramesa pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona,
al senyor Daniel Pertejo, en qualitat de Vigilant del pàrking, perquè el dia 9 de març de 2012, a
les 10:30 comparegui davant de l’esmentat Jutjat, als efectes de practicar la testifical acordada.

Sisè.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució en la propera
sessió que celebri.»
9.- PRECS I PREGUNTES.- No hi han.
I essent les 21:25 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.

