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

A Forallac, vint-i-vuit de gener de dos mil deu.
Essent les 21:05 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, 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.
Excusa la seva absència el regidor Carles Saló Madrenys.
1.- APROVACIO DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE 5 DE NOVEMBRE DE
2009.- S’aprova per set vots a favor i un en contra del senyor Masuet.
2.- DESISTIMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 30 I VERIFICACIÓ DEL
TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 29, DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE FORALLAC.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
aprovació la següent proposta:
«Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 4 de novembre de 2009,
va suspendre l’aprovació definitiva de les modificacions puntuals núm. 29 i 30 del Pla General
d’Ordenació de Forallac, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat,
s’incorporin les prescripcions relacionades en el propi acord.
Atès que una de les prescripcions de la Comissió consisteix en que per a continuar amb la
tramitació de les modificacions, és classificarà com a sòl urbà l’àrea d’Equipaments públics
esportius existents, de 10.225 m2, que en part es qualifica d’equipament docent.
Atès que el canvi de classificació com a sòl urbà de l’esmentada àrea, incrementaria
substancialment el cost de l’expropiació, per la qual cosa és voluntat de la Corporació deixar
sense efecte la tramitació de la modificació puntual núm. 30.
Atès que l’ajuntament, tenint en compte que el planejament urbanístic és una potestat
administrativa discrecional i que es tracta d’un procediment iniciat d’ofici, pot decidir desistir de
les actuacions portades a terme, tot això de conformitat amb el que disposen els articles 42, 54, i
87 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999 de 13 de gener.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han redactat un Text refós de la modificació puntual
núm. 29 del PGO, en el que s’han incorporat, en la part que afecta a aquesta modificació, les
prescripcions de l’acord de la CTUG de 4 de novembre de 2009.
Vist l’informe favorable emès en data 20 de gener de 2010, per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
De conformitat amb les competències atribuïdes al ple per l’article 22.2.c) 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.- Desistir de la tramitació de la modificació puntual núm. 30 del Pla General d’Ordenació
de Forallac.

Segon.- Verificar el Text refós de la modificació puntual núm. 29 del Pla General d’Ordenació
de Forallac.
Tercer.- Donar trasllat de l’expedient complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona als efectes de la seva aprovació definitiva. La documentació ha d’incorporar, a més de
l’expedient complet en format paper, com a mínim el text de la memòria i les normes
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic, d’acord amb els requeriments
tècnics que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques estableix, l’autenticitat i
integritat dels quals haurà de ser garantida per la secretària de la corporació.»
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.
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT TITULAT
“MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 28 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE
FORALLAC”.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«Atès que el ple de la corporació en sessió de 23 d‘abril de 2008, va aprovar inicialment la
modificació puntual número 28 del Pla General d’Ordenació de Forallac.
Atès que el ple de la corporació en sessió de 5 de novembre de 2009 va aprovar el conveni
urbanístic que ha comportat la incorporació a la modificació puntual 28, d’un vial que comunica
la finca registral 1130 de Vulpellac amb el camí vell de Vulpellac a Canapost.
Atès que sotmesa aquesta modificació juntament amb el conveni urbanístic, a informació pública
pel termini d’un mes mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 223 de 20.11.2009, Punt Diari de 19.11.2009 i pàgina web de l’ajuntament, no s’hi han
presentat al·legacions.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 25 de gener de 2010, emès per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
De conformitat amb el que disposa l’article 117 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment el document de planejament titulat “Modificació puntual
número 28 del Pla General d’Ordenació de Forallac”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Donar trasllat de l’expedient complert i del document de planejament per duplicat i
diligenciat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva aprovació
definitiva. La documentació ha d’incorporar, a més de l’expedient complet en format paper, el
text de la memòria i les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic,
d’acord amb els requeriments tècnics que el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques estableix, l’autenticitat i integritat dels quals haurà de ser garantida per la secretària de
la corporació.»
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.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT TITULAT
“MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 39 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE
FORALLAC”.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«Aprovat inicialment pel ple de la corporació en sessió ordinària de 23 de juliol de 2009, el

document de planejament titulat “Modificació puntual número 39 del Pla General d’Ordenació
de Forallac”.
Vistos els informes emesos pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Direcció general
de Promoció de l’Habitatge, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, l’Institut
geològic de Catalunya i la Direcció general del Patrimoni cultural.
Atès que sotmès el document a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edicte
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 169 de data 2.9.2009, Punt Diari
de data 3.9.2009 i pàgina web de l’ajuntament, no s’hi han presentat al·legacions.
Atès que fins avui no s’han rebut els informes sol·licitats a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la
Direcció general d’Arquitectura i Paisatge, tot i que en data 27 d’octubre de 2009 se’ls va reiterar
la sol·licitud fent-los l’advertiment que si en el termini de deu dies no entraven a l’ajuntament, es
continuaria amb la tramitació de l’expedient de conformitat amb l’establert a l’article 83.4 de la
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 18 de gener de 2010 emès per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
De conformitat amb el que disposa l’article 117 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment el document de planejament titulat “Modificació puntual
número 39 del Pla General d’Ordenació de Forallac”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Donar trasllat de l’expedient complert i del document de planejament per duplicat i
diligenciat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva aprovació
definitiva. La documentació ha d’incorporar, a més de l’expedient complet en format paper, el
text de la memòria i les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic,
d’acord amb els requeriments tècnics que el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques estableix, l’autenticitat i integritat dels quals haurà de ser garantida per la secretària de
la corporació.»
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.
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST ÚNIC PER A L’EXERCICI 2010 I
PLANTILLA DE PERSONAL.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
aprovació la següent proposta:
«Format el projecte de Pressupost municipal únic i les seves Bases d’execució per a l’exercici de
2010, pel president de la corporació, d’acord amb allò que disposen l’art. 112 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril i l’art. 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral, i eventual, es proposa al ple de la corporació
l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost municipal únic per a l’exercici de 2010, quedant
redactat el resum per capítols de la següent manera:

PRESSUPOST ÚNIC 2010
Ingressos :
A) Operacions corrents:
Cap.1 Impostos directes............................
Cap.2 Impostos indirectes.........................
Cap.3 Taxes i altres ingressos...................
Cap.4 Transferències corrents..................
Cap.5 Ingressos patrimonials....................

1.185.000,00.- €
104.000,00.- €
360.600,00.- €
506.331,78.- €
119.396,00.- €

B) Operacions de capital:
Cap.6 Alienació d'inversions reals..........
Cap.7 Transferències de capital..............
Cap.9 Passius financers...........................

3.000,00.- €
105.000,00.- €
0,00- €

TOTAL INGRESSOS...........................

2.383.327,78.- €

Despeses :
A) Operacions corrents:
Cap.1 Despeses de personal...................
Cap.2 Despeses en béns corrents i de serveis.
Cap.3 Despeses financeres......................
Cap.4 Transferències corrents................

952.065,00.- €
1.006.915,00.- €
41.650,00.- €
55.897,78.- €

B) Operacions de capital:
Cap.6 Inversions reals............................
Cap.7 Transferències de capital.............
Cap.9 Passius financers..........................

143.000,00.- €
0,00.- €
183.800,00.- €

TOTAL DESPESES..............................

2.383.327,78.- €

Segon.- Aprovar les Bases d’execució i documentació annexa determinada a l’article 168 del
RDL 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Aprovar la Plantilla de personal per a l’exercici de 2010, d’acord amb els següents
llocs de treball:
PLANTILLA DE PERSONAL 2010

A) PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ

NÚM. PLACES

GRUP

VACANTS

NIVELL C. DESTÍ

1.-Funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional
1.1. Subescala: Secretaria i intervenció.
1.1.1. Plaça: Secretari interventor..........
2.- Escala d’administració general

1

A2

-

26

2.1. Subescala: Administrativa.
2.1.1 Plaça: Administratiu..................

2

C1

-

22

2.2. Subescala: Auxiliar.
2.2.1 Plaça: Auxiliar administratiu.....

2

C2

-

18

2
1

C2
C1

-

11
22

3.- Escala d’administració especial
3.1. Subescala: Serveis especials.
3.1.1. Plaça: Vigilant local ….............
3.1.2. Plaça: Tècnic espec. en delineació..

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIT
DEDICACIÓ COMPLETA

NÚM. PLACES

GRUP

1
1
1
4

C2
E
E
E

1
1
4

2.- Serveis de neteja.
2.1. Netejadora......................................

1

E

1

3.- Serveis tècnics.
3.1 Aparellador.......................................
3.2 Tècnic per a l'actualització del SIG..
3.3 Agent d’ocupació i desenvolupament local

1
1
1

A2
A1
A2

1
1
1

4.- Administració general.
4.1 Auxiliar administratiu - suport intervenció

1

C2

1

1

A1

1

1.1.1
1.2
1.3
1.4

Unitat operativa de manteniment.
Lampista ..........................................
Oficial de 1ª (Encarregat).................
Operari de serveis............................
Peons ...............................................

VACANTS

DEDICACIÓ PARCIAL
5.- Serveis tècnics.
5.1. Arquitecte.......................................
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DEDICACIÓ PARCIAL
1.- Serveis Socials.
1.1 Monitora de gimnàstica.....................
D) PERSONAL EVENTUAL

NÚM. PLACES

1

GRUP

C2

VACANTS

1

DEDICACIÓ COMPLETA
1.- Serveis Especials.
1.1. Cap de vigilància local i protecció civil

NÚM. PLACES

GRUP

1

C2

1

A1

VACANTS

1

DEDICACIÓ PARCIAL
1.- Serveis tècnics.
1.1. Tècnic superior especialista en comunicació

-

Quart.- Exposar al públic el Pressupost municipal i la Plantilla de personal, mitjançant edicte
inserit en el B.O. de la Província als efectes que en el termini de quinze dies les persones
interessades puguin examinar l’expedient i, si s’escau, presentar reclamacions i suggeriments. Pel
cas que en el termini d’informació pública no es presenti cap reclamació contra el Pressupost
Municipal ni contra la Plantilla de personal, s’entendran aprovats definitivament.»
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.- SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’ATORGAMENT D’UNA
COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC
PERQUÈ ABONI LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT AL CÀRREC D’ALCALDE DE
LA CORPORACIÓ, PER A L’EXERCICI 2010.- Llegida per la secretària la part resolutiva,
es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vista la resolució GAP/8/2010, de 5 de gener, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals, per a l’exercici 2010.
Atès que segons les xifres oficials publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, la
població inscrita en el Padró municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2008, és de 1.740
habitants.
Atès que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost municipal de
2008, no supera en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del nostre tram
de població.
Atès que pel nombre d’habitants la compensació econòmica prevista per a l’any 2009 és de
1.458,81 € mensuals.
Atès que el ple de la corporació en sessió extraordinària de 28 de juny de 2007, va aprovar la
dedicació exclusiva de l’alcalde per a la legislatura 2007-2011 i, en data 30 de juliol de 2007 es
va procedir a donar-lo d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, assumint la corporació
el pagament de les quotes empresarials corresponents.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar al conseller del Departament de Governació i Administracions públiques de
la Generalitat de Catalunya una compensació econòmica per a l’exercici 2010 de 17.505,72 €.

Segon.- Determinar que la retribució a càrrec de la compensació sol·licitada serà abonada a
l’alcalde, senyor Josep Sala Leal, qui, de conformitat amb l’acord adoptat per l’ajuntament ple en
sessió de 28 de juny de 2007, exerceix el càrrec en règim de dedicació exclusiva.»
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 DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC A LA XARXA
GIRONINA D’ENTITATS DE CREACIÓ D’EMPRESES PROMOGUDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació
la següent proposta:
«Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió de 8 de setembre de 2009, va
aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Girona i els ajuntaments,
agrupacions de municipis, consells comarcals, consorcis, instituts i/o altres associacions de
caràcter d’ens locals que formant part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
d’aquesta Corporació i de la Xarxa Inicia de creació d’empreses de la Generalitat de Catalunya
(línia A) vulguin adherir-se a la Xarxa gironina d’entitats de creació d’empreses.
Atès que l’Ajuntament de Forallac compleix els requisits requerits per adherir-s’hi, es proposa al
ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Forallac a la Xarxa gironina d’entitats de creació
d’empreses promoguda per la Diputació de Girona.
Segon.- Facultar l’alcalde per a subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’Àrea de promoció econòmica i noves tecnologies de
la Diputació de Girona i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.»
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.
8.- DONAR SUPORT A LES INICIATIVES QUE SORGEIXIN DES DE LES ENTITATS
CÍVIQUES LOCALS O DES DE LA CIUTADANIA, PER A LA CELEBRACIÓ DE
CONSULTES POPULARS PER A LA INDEPENDÈNCIA.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«El passat dia 13 de setembre els ciutadans d’Arenys de Munt van poder participar en una
consulta popular per la independència, fet que es produïa per primera vegada en un municipi dels
Països Catalans.
Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l’espanyol, es va convertir en una cursa
d’obstacles imposats per l’Estat espanyol, a través de les seves institucions, d’una banda
prohibint la col·laboració del govern municipal amb l’entitat convocant, i d’altra banda amb
l’autorització d’una manifestació falangista.
Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d’incidència,
demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i fent bons els postulats que alguns
defensem, que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir i que el seu exercici no ha
de comportar cap tipus de conflictivitat social.

Vista doncs l’experiència positiva viscuda al municipi d’Arenys de Munt, però també a la de
molts altres municipis dels Països Catalans, que van convocar una consulta popular el passat mes
de desembre, cal reconèixer la implicació de les entitats cíviques i socials.
Als pobles que conformen el municipi de Forallac han sorgit un grup de ciutadans i ciutadanes
que a títol individual, s’han unit per formar una coordinadora, amb l’objectiu i la voluntat de
celebrar una consulta popular el proper diumenge 28 de febrer.
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries que
sobrepassin l’àmbit de les competències municipals, és evident que no podem restar sense actuar
davant de temes que són d’interès general per a la població, igualment com hem fet els
ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal.
Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes populars per via del
referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats cíviques i socials
amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir.
Atès tot l’exposat anteriorment, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar suport a les iniciatives que sorgeixin des de les entitats cíviques locals o des de la
ciutadania, per a la celebració de consultes populars per a la independència.
Segon.- Instar l’associació de càrrecs electes Decidim.cat a establir una estratègia conjunta i
coordinada, juntament amb entitats de la societat civil, que permeti una acció o accions
simultànies a diferents municipis dels Països Catalans.
Tercer.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de les Illes Balears i
del País Valencià, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, als portaveus dels diferents grups amb
representació a la cambra catalana, a l’entitat Decidim.cat i al Club Ciclista La Tribu BTT de
Forallac com a representant de la coordinadora de ciutadans de Forallac.»
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.
9.- DONAR SUPORT A LA CELEBRACIÓ D’UN DEBAT MONOGRÀFIC AL
PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ DEL SECTOR
AGROPECUARI I LA PAGESIA PROFESSIONAL CATALANA.- Llegida per la secretària
la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el mantenen en
general entre els sectors més febles de l’economia catalana: explotacions agràries de dimensió
econòmica reduïda, envelliment de la mà d’obra amb un baix relleu generacional, un nivell
d’instrucció deficient i poca capacitat per assolir valor afegit en les seves produccions.
Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al límit de la viabilitat
moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència d’uns preus percebuts pels
productors en regressió o poc remuneradors en bona part de les orientacions productives, d’un
notable encariment dels costos de producció i d’una continua disminució del suport directe a les
rendes de la política agrària comuna. Tot això s’ha vist reflectit en una evolució negativa a
Catalunya de l’ocupació agrària, de l’afiliació a la Seguretat Social de la mà d’obra familiar i del
nombre d’explotacions agràries; així com en la recessió del sector agropecuari, que ja acumula
vuit trimestres consecutius de producte interior brut agrari català negatiu, o en els darrers anys un
valor afegit brut per ocupat agrari que ha passat de ser el 67’5% del valor afegit brut per ocupat
del conjunt de l’economia catalana a tan sols el 57,4%, o la disminució en els darrers anys, a
preus constants, d’un 33% de l’anomenada renda agrària.

En l’actual context de crisi econòmica general les explotacions agràries catalanes també s’han
vist immerses en les dificultats derivades de l’accés al finançament i de la comercialització de les
produccions.
Donada la preocupant situació descrita del sector agropecuari i de la pagesia professional en la
qual es sustenta, així com dels reptes als que ha de fer front derivats de la internacionalització de
l’economia; i donada la seva importància per a l’economia de les zones rurals i periurbanes de
Catalunya, així com per a la cohesió econòmica i social i per a la preservació del medi ambient,
del paisatge i la cultura del conjunt de Catalunya, es proposa al ple de la corporació l’adopció del
següent acord:
Primer.- Donar suport a la celebració, el més aviat possible, d’un debat monogràfic al Parlament
de Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professional catalana.
Segon.- Comunicar el contingut del present acord al Molt Honorable President del Parlament de
Catalunya i al Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.»
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.
10.- 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:
5 de novembre de 2009.- Sol·licitar al director general de Turisme del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa, de la Generalitat de Catalunya, l’atorgament d’una pròrroga de vuit
mesos, per a justificar l’import total de l’actuació per a portar a terme la implantació d’una
oficina de turisme al nucli de Peratallada, d’aquest municipi.
5 de novembre de 2009.- Delegar en el regidor d’aquest Ajuntament Sr. Santiago Muní Maureta,
l’autorització del matrimoni civil núm. 3/2009 promogut per Francesc Pedrosa López i Patrícia
Ponz Quevedo i instruït pel Registre Civil de Forallac.
6 de novembre de 2009.- Ratificar la suspensió provisional decretada per resolució d’aquesta
alcaldia de data 15 d’octubre de 2009, dels actes d’edificació a la parcel.la 195 del polígon 8,
promoguts per Jolstone, SA, de conformitat amb el que disposen l’art. 267 Reglament de la Llei
d’urbanisme i l’art. 197 del DL. 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
6 de novembre de 2009.- Aprovació de diverses liquidacions de l’impost sobre despeses
sumptuàries, any 2009.
6 de novembre de 2009.- Atorgar gratificació als treballadors d’aquest Ajuntament, Narcís Bagué
Subiranas, Carlos Torró Banyeras, Anna Molinas Marcó i Josep Hidalgo García.
10 de novembre de 2009.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica,
exercici 2009, el vehicle marca Nissan, model Primera, matrícula GI-7336-BK, propietat de la
Sra. Neus Sabater Sabater.
10 de novembre de 2009.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de mil vuitanta-nou
euros amb cinquanta-vuit cèntims (1.089,58 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per
Construccions Lagraña Bravo, SL, 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. O117/06).
10 de novembre de 2009.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de dos mil euros amb
quaranta-set cèntims (2.000,47 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per Iberasia 2000,
SL, 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. O112/06).
11 de novembre de 2009.- Incoar expedient per a declarar extingit el precari en favor del Vigilant
Local Sr. José Antonio Raya Vera sobre l’habitatge de titularitat municipal situat al carrer de la
Roca, 10 de Peratallada (Forallac).
12 de novembre de 2009.a) Atorgament llicències d’obres:
1.- Ma. Rosa Mas Corrius, pavimentar 20 m2 del pati de l’habitatge ubicat al c. Gavarres, 22.
2.- Luis Laguna de Pablo, pavimentar la rampa del garatge ubicat al c. Montseny, 35
3.- Josep Font Cateura, construcció d’una tanca opaca de pedra vista al c. Carme Carles, 33.
4.- Nuverot, SL, apuntalament de l’estructura del Mas Nou.
5.- Jordi Gispert Espadalé, pavimentar la sala principal de la farmàcia ubicada al c. Carme
Carles, 16
b) Denegació llicències d’obres:
1.- Enrique Garreta Colom, rehabilitació habitatge ubicat al c. de la Torre, 10
17 de novembre de 2009.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’anunci relatiu a
l’exposició pública del projecte de reforma i ampliació d’un habitatge ubicat a la parcel.la 65 del
polígon 9, al DOGC núm. 5490 de data 23.10.2009 i al diari el Punt de data 22.10.2009,
promogut per FVR Consulting, SL.
17 de novembre de 2009.- Declarar l’assabentat d’aquesta alcaldia de la transmissió per part de
Gas Albertí, SA de l’activitat a dalt esmentada, a favor de A. Adrià Gas Butà, SL.
18 de novembre de 2009.- Declarar la inadmissió del recurs de reposició interposat pel Sr. Josep
Antoni Masuet Pagés en representació de TOLOHAPOUBI, SL, contra la resolució d’aquesta
Alcaldia de data 28 de setembre de 2009, de conformitat amb el que disposa l’article 28 de la
Llei 28/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació
amb els articles 107, 113.1 i 116 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
19 de novembre de 2009.- Concedir a la Sra. Laura Carballés Puigdemont una pròrroga fins al
dia 4 de desembre de 2010, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres
concedida per resolució d’aquesta alcaldia de data 28 de novembre de 2007. (Exp. O117/07)
23 de novembre de 2009.- Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Josep Antoni Masuet
Pagés en representació de TOLOHAPOUBI, SL i deixar sense efecte la petició de documentació
de data 5 d’octubre de 2009 formulada per l’alcaldia, en relació a la sol.licitud de llicència
municipal per a l’obertura i funcionament d’una activitat per a quatre apartaments turístics rurals
ubicada a la parcel.la 119 del polígon 9 “Mas Ametller” (Exp. A-18/09).

24 de novembre de 2009.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a la rehabilitació d’un
habitatge unifamiliar ubicat al carrer la Torre, 10 de Vulpellac, promogut pel Sr. Enrique Garreta
Colon, als efectes que emeti informe previ a l’atorgament, si s’escau, de la llicència sol·licitada.
(Exp. O92/09).
24 de novembre de 2009.- Interposar recurs contenciós administratiu contra la manca de
resolució expressa en relació al procediment administratiu iniciat d’ofici amb l’Ordre d’Estudi
080115, signada pel Director General de Carreteres en data 22 de gener de 2009 i modificada en
data 10 de juny del mateix any, el títol de la qual és “Millora general. Variant de la Bisbal
d’Empordà i Corçà. Carretera C-66, PK 4+500 al 20+500. Tram: Forallac –La Pera”.
25 de novembre de 2009.- Concertar una operació de tresoreria amb Banco Santander SA, amb
un límit de 325.000.- €.
26 de novembre de 2009.- Aprovació indemnitzacions per assistències als regidors del 2 al 26 de
novembre de 2009.
26 de novembre de 2009.- Aprovar inicialment, amb caràcter urgent, el projecte titulat
“Distribució de la primera planta i sectorització de protecció contra incendis de naus, del Viver
d’Empreses de Forallac”, redactat pels serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució
per contracta de cent trenta-set mil sis-cents setanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims
(137.673,75 €) IVA inclòs.
26 de novembre de 2009.- Atorgament llicències d’obres:
1.- Oscar Colls Avila, ampliació habitatge ubicat a la parcel·la 179, polígon 8.
26 de novembre de 2009.- Requerir a Dovre Ibèrica, SA, per tal que en el termini màxim de
quinze dies, presenti a l’ajuntament la sol·licitud de llicència municipal per a la legalització de
l’ampliació de l’activitat, acompanyada del corresponent projecte signat per tècnic competent,
que contempli l’activitat ja autoritzada i la pendent de legalitzar
1 de desembre de 2009.- Denegar, en base a l’informe emès per l’arquitecte municipal,
l’atorgament de llicència municipal per a l’obertura i funcionament d’una activitat per a quatre
apartaments turístics ubicada a la parcel·la 119 del polígon 9 “Mas Ametller” (Exp.A-18/09).
1 de desembre de 2009.- Atorgar llicència de parcel·lació de la finca ubicada al carrer dels
Lledoners, 7 del sector industrial V-2 (Ref. Cadastral 5547101EG0454N0001UF), promoguda
per la Sra. Adoración Benítez Toledo.
3 de desembre de 2009.- Aprovar la liquidació de la Taxa en concepte de placa de numeració del
carrer Sant Generós, 13, peticionada pel Sr. Joaquim Gudayol Portabella.
3 de desembre de 2009.- Atorgament llicències d’obres:
1.- Carmen de Robert Ferer Cajigal, reformar dos banys de l’habitatge ubicat al c. Marquesos de
Robert, 1.
2.- Rosa Ma. Puig Balló, reformar, dos banys, un rentador, la cuina i repassar la teulada de
l’habitatge ubicat al c. Puigmal, 5.
3.- Jordi Gispert Espadalé, pavimentar entrada del garatge de l’habitatge ubicat al camí del Pi, 2.

4 de desembre de 2009.- Altes al Padró municipal d’habitants.
4 de desembre de 2009.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre el nínxol núm.
11 de la part central del Cementiri municipal de Vulpellac, a la Sra. Josefa Giraldo Lozano, amb
DNI núm. XXX i domiciliada al carrer Montseny, 47, 17111-Vulpellac, Forallac.
9 de desembre de 2009.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre el nínxol núm.
1 de la part central del Cementiri municipal de Vulpellac, a la Sra. Ma. Rosario Sierra Arroyo,
amb DNI núm. XXX i domiciliada al carrer Carme Carles, 6, 1r. 1a, 17111-Vulpellac, Forallac.
14 de desembre de 2009.- Acceptar la cessió gratuïta efectuada pel senyor Salvador Muní Pla, del
terreny de mil tres-cents vint-i-nou (1.329) metres quadrats amb una longitud de mil nou-cents
quaranta-dos amb catorze (1.942,14) metres lineals, el qual forma part de la finca 373-N, inscrita
al Registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà al Tom 3.030, llibre 50 de Peratallada, foli 46,
inscripció 17a, i es correspon amb part de les parcel.les cadastrals 100 i 117 del polígon 6 del
cadastre de rústica de Forallac.
14 de desembre de 2009.- Acceptar la proposició econòmica formulada per l’interessat i, en
conseqüència, fixar la quantia de la indemnització per l’extinció de l’ocupació en precari de
l’habitatge de titularitat municipal situat al carrer de la Roca núm. 10 de Peratallada, en sis mil
vuit-cents (6.800) euros.
14 de desembre de 2009.- Atorgar llicència de primera utilització i ocupació amb ús industrial de
la nau núm. 6 ubicada al carrer dels Roures, 19 del sector industrial V-2, promoguda per Treballs
Barcons, SL.
14 de desembre de 2009.- Atorgar a la Sra. Joaquina Planas Geronès, amb DNI núm. XXX i
domicili a la plaça Enric Saüch, 3 de Vulpellac - Forallac, la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució amb la modalitat de titular no conductor, amb un període de validesa del 14 de
desembre de 2009 fins al 14 de desembre de 2019, de conformitat amb el que determina l’article
8.1 del mateix Decret.
14 de desembre de 2009.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la 2a. fase de les
obres d’implantació d’una xarxa pre-WIMAX, amb la instal·lació de les antenes de recepció i
transmissió al Puig d’en Calç de Fitor, d’acord amb l’annex al projecte redactat per l’enginyer
tècnic en telecomunicacions Joan Romans Artigas.
14 de desembre de 2009.- Concedir al Sr. Jesús M. de Alfonso Olivé una pròrroga fins al dia 7 de
febrer de 2010, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O59/09,
concedida per resolució d’aquesta alcaldia de data 10 de setembre de 2009.
15 de desembre de 2009.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 6/09, mitjançant
generació de crèdits.
15 de desembre de 2009.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Eurostruç
Baix Empordà, SL contra la resolució de l’alcaldia de data 24 de setembre de 2009, en base al
contingut de l’informe tècnic de data 6 de novembre de 2009. (Exp. PLU 6/09).

16 de desembre de 2009.- Arxivar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística PLU-13/08
incoat en raó de les obres promogudes pel Sr. Pere Güell Saus i la Sra. Francesca Colls Català,
atès que han transcorregut més de sis anys de la seva finalització, per la qual cosa ha prescrit
l’acció de restauració d’acord amb l’article 199 de la Llei d’urbanisme.
16 de desembre de 2009.- Aprovar el projecte d’enderroc del magatzem agrícola ubicat a la
parcel·la 154 del polígon 6, redactat pels serveis tècnics municipals amb un pressupost
d’execució per contracte de 5.943,98 € IVA inclòs i fixar com a data d’execució de l’enderroc el
dia 11 de gener de 2010 a les 9:30 hores, el qual es portarà a terme amb subjecció al projecte
aprovat.
16 de desembre de 2009.- Requerir a Suministres Jovi, SL, perquè en el termini màxim d’un mes
adopti les mesures necessàries a fi d’esmenar diverses deficiències al local destinat a magatzem
ubicat al carrer Ponent, 3, nau 1.
17 de desembre de 2009.- Atorgar a la Sra. Carmen Bosch Guix, llicència per vacances del 18 al
24 de desembre de 2009, ambdós inclosos.
17 de desembre de 2009.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’anunci relatiu a
l’exposició pública del projecte per a la construcció d’una edificació amb ús de magatzem
vinculada a l’habitatge ubicat a la parcel·la 195 del polígon 8, al DOGC núm. 5519 de data
3.12.2009 i al diari el Punt de data 26.11.2009, promogut per Jolstone, SA.
18 de desembre de 2009.- Interposar recurs contenciós administratiu contra l’acte d’aprovació
tècnica de l’Estudi Informatiu i de l’Estudi d’Impacte Ambiental “Millora general. Variant de la
Bisbal d’Empordà i Corçà. Carretera C-66, PK 4+900 al 20 +600. Tram: Forallac –La Pera”.
18 de desembre de 2009.- Aprovar la certificació núm. 5 de les obres d’arranjament d’un local
social a Fonteta, 1a. fase, emesa per l’arquitecte municipal Sr. Josep A. Hidalgo Garcia i
executades per Restauració i Construcció de Masies i Cases, Fita, SL, per un import de 15.866,77
€ (quinze mil vuit-cents seixanta-sis euros amb setanta-set cèntims).
18 de desembre de 2009.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres de pavimentació i renovació
dels serveis del carrer Fitor de Fonteta, emesa pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau,
enginyer de camins, canals i ports i arquitecte, respectivament, i executades per Aglomerats
Girona, SA, per un import de 84.318,84 € (vuitanta-quatre mil tres-cents divuit euros amb
vuitanta-quatre cèntims).
21 de desembre de 2009.- Acceptar, de conformitat amb el que disposen els articles 90 i 91 de la
Llei 30/1992, de 25 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, el desistiment, i declarar finalitzat el procediment de sol·licitud
de llicència d’obres per a la instal·lació d’una tanca a la parcel.la 72 del polígon 12, promoguda
pel Sr. Frederic Rigau Cortei (Exp. O63/09).
22 de desembre de 2009.- Aprovar el formulari de sol·licitud d’incorporació del perfil del
contractant de l’Ajuntament de Forallac a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
establert a l’Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny.

28 de desembre de 2009.- Estimar els recursos de reposició interposats i, en conseqüència,
anul·lar i deixar sense efecte la resolució de l’alcaldia de data 15 de desembre de 2008
d’aprovació de les quanties provisionals que, com a despeses d’urbanització del sector en sòl
urbanitzable programat B2 són exigibles a les persones titulars de les finques afectades.
28 de desembre de 2009.- Anul·lar i deixar sense efecte la resolució de l’alcaldia de data 12
d’agost de 2008 d’aprovació de les quanties provisionals que com a despeses d’urbanització del
sector SUNP IV6-1, són exigibles a les persones titulars de les finques afectades.
28 de desembre de 2009.- Aprovar la liquidació en concepte de tramitació d’expedients
d’activitats classificades sotmeses al règim de comunicació, promogut per Suministres Jovi, SL
(Exp. A-14/09).
29 de desembre de 2009.- Aprovació indemnitzacions per assistències als regidors de l’1 al 29 de
desembre de 2009.
30 de desembre de 2009.- Destinar l’excés de finançament per import de 153.799,41 €, dimanant
de les operacions de crèdit subscrites l’any 2009 amb Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
a finançar diverses inversions previstes en el pressupost municipal de 2009.
31 de desembre de 2009.- Atorgament llicències d’obres:
1.- Alconvest, SA, reforma interior del Mas Rector.
2.- Ma. Teresa Pi Ordoñez, construcció porxo adossat a l’habitatge ubicat al c. Llorer, 14.
3.- CEPSA Estaciones de Servicio, SA, connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua.
4.- Montserrat Pujol Benainges, arranjar el teulat de l’habitatge ubicat al c. Nou, 17
5.- Josep Prunell Alabau, canviar part de la coberta de l’habitatge ubicat al c. Santa Basilissa, 12.
6.- Michel Meyer Giulini, consolidació i rehabilitació coberta magatzem ubicat al c. Hospital, 10.
7.- KIROV, SL, arranjament teulada habitatge ubicat al c. Riera, 10.
8.- Carmen de Robert Ferrer Cajigal, reformar la cuina de l’habitatge ubicat al c. Marquesos de
Robert, 1.
9.- Federico Barba Sopeña, arranjament parcial de la coberta del garatge ubicat a la parcel.la 47
del polígon 9.
31 de desembre de 2009.- Aprovar la certificació núm.6 i última, de les obres d’arranjament d’un
local social a Fonteta, 1a. fase, emesa per l’arquitecte municipal Sr. Josep A. Hidalgo Garcia i
executades per Restauració i Construcció de Masies i Cases, Fita, SL, per un import de 30.666,94
€ (trenta mil sis-cents seixanta-sis euros amb noranta-quatre cèntims).
31 de desembre de 2009.- Aprovació modificació de crèdits 7/09.
4 de gener de 2010.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte d’enderroc del magatzem
agrícola ubicat a la parcel.la 154 del polígon 6.
11 de gener de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’anunci relatiu a l’exposició
pública del projecte per a l’ampliació de l’habitatge situat a la parcel.la 77 del polígon 5, al
DOGC núm. 5541 de data 8.1.2010 i al diari el Punt de data 24.12.2009, promogut pel Sr.
Ricardo Vivar González

11 de gener de 2010.- Atorgar, per a la representació processal i defensa de la Corporació,
facultats generals per a plets davant qualsevol Jutjat, Audiència i demès Tribunals, ordinaris i
especials, de qualsevol grau o jurisdicció, a favor de diversos professionals.
11 de gener de 2010.- Aprovar definitivament el projecte titulat “Distribució de la primera planta
i sectorització de protecció contra incendis de naus, del Viver d’Empreses de Forallac”, redactat
pels serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució per contracta de cent trenta-set mil
sis-cents setanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (137.673,75 €) IVA inclòs.
11 de gener de 2010.- Desestimar íntegrament, en base als arguments exposats, el recurs de
reposició interposat pel Tinent coronel cap de la Comandància de la Guardia Civil de Girona en
representació del Ministerio del Interior-Guardia Civil (R.E. núm. 2353 de 10.9.2009), contra la
resolució d’aquesta alcaldia de data 30 de juliol de 2009 de denegació de l’exempció de l’IBI de
naturalesa urbana corresponent als edificis antigament destinats a Casa-Cuartel de la Guardia
Civil, situats al carrer Carme Carles, s/n (Ref. cadastral 4153102EG0445S0001RS).
13 de gener de 2010.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la reforma i ampliació d’un
habitatge ubicat a la parcel.la 65 del polígon 9, redactat pel tècnic Toni Quer Serrat i promogut
per FVR Consulting, SL. Tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 48 del DL 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Tex refós de la Llei d’urbanisme.
13 de gener de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent vint euros (120 €)
dipositada a la caixa d’aquesta corporació per Seguritec Costa Brava, 2004 SA, 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. O75/09).
14 de gener de 2010.- Atorgar una bonificació del 100% de la quota de l’Impost de vehicles de
tracció mecànica, any 2010, corresponent al vehicle marca Lambreta, model 125cc, matrícula
GI-026119, propietat del Sr. Jaume Figueras Gerones, amb DNI XXX i domiciliat a Forallac al
carrer Unió, 2, 17111-Vulpellac.
14 de gener de 2010.- Autoritzar el pas pel municipi de la prova de ciclisme corresponent al
“XXXIIè Campionat Social Pre-Temporada, XXXIIIè Cinturó Ciclista Baix Empordà”, el proper
dia 14 de febrer de 2010, organitzada pel Club Ciclista la Bisbal.
18 de gener de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de dos cent vuitantaquatre euros amb vuitanta-set cèntims (284,87 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per
Pepe Cortés Asociados, SL, 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.
O58/08).
18 de gener de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent vint euros (120 €)
dipositada a la caixa d’aquesta corporació per Pepe Cortés Asociados, SL, 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. O133/06).
18 de gener de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública
del projecte per a la construcció de dos edificacions amb ús de magatzem vinculades a l’habitatge

ubicat a la parcel.la 133 del polígon 4, al DOGC núm. 5545 de data 14.1.2010 i al diari el Punt
de data 31.12.2009, promogut per Sete Gibernau Bultó
20 de gener de 2010.- Concedir al Sr. Joan Martí Quintana Costa una tercera pròrroga fins al dia
2 de febrer de 2011, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O98/06,
concedida per resolució d’aquesta alcaldia de data 25 de gener de 2007.
20 de gener de 2010.- Concedir a Portes Sant Eloi, SC una pròrroga fins al dia 15 de juliol de
2010, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O101/08, concedida
per resolució d’aquesta alcaldia de data 15 de gener de 2010.
20 de gener de 2010.- Declarar la 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, promogut pel Sr. Rafael Campins Figueras,
en base a l’acord de denegació d’aprovació del projecte adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme en sessió de data 16 de desembre de 2009 i al que disposa l’article 48.3 Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i, en
conseqüència, ordenar l’arxiu de l’expedient.
21 de gener de 2010.- Autoritzar el pas pel municipi de la XXIIIa. edició de l’excursió Trail
Mollet-Llafranc, el proper 27 de febrer de 2010, organitzada pel Moto Club Mollet.
21 de gener de 2010.- Acatar la Sentència núm. 396/09, de 30 de desembre de 2009, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu, 2 de Girona, recaiguda en el recurs ordinari número 441/08 i, en
conseqüència, procedir al pagament a la senyora Montserrat Nogués Antich, de la quantitat de
21.431,58 euros, diferència entre la quantitat deguda de 30.075,65 euros i la pagada per
l’ajuntament de 8.644,07 euros, en concepte d’interessos de demora per l’expropiació forçosa de
la finca registral 1495, de 4.441,58 m2, afectada a espais lliures, clau A, a Peratallada, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 07.01.34200.
21 de gener de 2010.- Aprovar inicialment 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).
11.- 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.

