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

A Forallac, vint-i-dos de juliol de dos mil deu.
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: Jaume Teixidor
Casas, Santi Muní Maureta, Narcís Oriol Regencós, Salvi Ribas Font, Marta Chicot Salgas, Rosa
Figueras Pibernat, Carles Saló Madrenys i Josep Antoni Masuet Pagés, assistits per la secretària
de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària de primera
convocatòria.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 D’ABRIL DE 2010.S’aprova per set vots a favor i dos en contra dels senyors Saló i Masuet.
2.- VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT TITULAT “TEXT REFÓS
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 28 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 12 de març de 2010, va
aprovar definitivament la modificació puntual núm. 28 del Pla General d’Ordenació de Forallac,
supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un Text
refós que incorpori les prescripcions relacionades en el propi acord.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han redactat un Text refós que incorpora aquestes
prescripcions.
Vist l’informe tècnic jurídic emès el 7 de juny 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.- Verificar el Text refós de la modificació puntual núm. 28 del Pla General
d’Ordenació de Forallac, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en sessió de 12 de març de 2010.
Segon.- Donar trasllat del Text refós per duplicat i diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva conformitat. La documentació ha d’incorporar 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 set vots a favor i dues abstencions dels
senyors Saló i Masuet.
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT TITULAT
“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PMU DEL SECTOR F1 DE FONTETA”.- Llegida per
la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:

«Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de 29 d’abril de 2010, va ser aprovada inicialment la
Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector F1 de Fonteta, redactada a instància
d’aquest ajuntament pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, enginyer de camins, canals i
ports i arquitecte, respectivament.
Atès que sotmesa a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edicte publicat al BOPG
núm. 89 d’11 de maig de 2010; Diari el Punt de 6 de maig de 2010; web de l’Ajuntament de
Forallac en data 5 de maig de 2010; i tauló d’anuncis de l’ajuntament, no s’hi va presentar cap
al·legació dins el termini assenyalat.
Vist l’informe favorable emès per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
Vist l’informe tècnic jurídic emès el 14 de juliol de 2010, per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei d’urbanisme i amb les competències
atribuïdes al ple de la corporació 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.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector F1
de Fonteta.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
juntament amb una còpia de l’expedient complet i dos exemplars de la Modificació puntual en
format paper. La documentació ha d’incorporar a més, 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 set vots a favor i dues abstencions dels
senyors Saló i Masuet.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT TITULAT
“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR SUP
B2”.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de 29 d’abril de 2010, va ser aprovada inicialment
la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector SUP B-2, redactada a instància
d’aquest ajuntament pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, enginyer de camins, canals
i ports i arquitecte, respectivament.
Atès que sotmesa a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edicte publicat al
BOPG núm. 89 d’11 de maig de 2010; Diari el Punt de 6 de maig de 2010; web de
l’Ajuntament de Forallac en data 5 de maig de 2010; i tauló d’anuncis de l’ajuntament, no s’hi
va presentar cap al·legació dins el termini assenyalat.
Vist l’informe favorable emès per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
Vist l’informe tècnic jurídic emès el 14 de juliol de 2010, per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei d’urbanisme i amb les competències
atribuïdes al ple de la corporació 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.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector
SUP B-2.

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
juntament amb una còpia de l’expedient complet i dos exemplars de la Modificació puntual en
format paper. La documentació ha d’incorporar a més, 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 set vots a favor i dues abstencions dels
senyors Saló i Masuet.
5.-APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE L’OFICINA DE TURISME A PERATALLADA.Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que ja han estat adjudicades definitivament les obres de rehabilitació i canvi d’ús de
l’edifici per a local polivalent situat a la Plaça del Castell a Peratallada, destinat, entre altres, a
acollir l’Oficina de Turisme.
Atès que l’article 66.3.n) 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, atribueix als municipis competències pròpies en matèria
de turisme.
Vist el projecte d’activitats de l’Oficina de Turisme, redactat per la tècnica municipal en turisme.
Atès que el Decret 94/1994, de 22 de març, de creació de la Xarxa d’Oficines de Turisme,
modificat pel Decret 300/1998, de 17 de novembre, disposa que es poden agregar a la xarxa les
oficines creades i regides per una administració pública.
Es proposa al ple de la corporació, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la creació de l’Oficina de Turisme amb seu a l’edifici de titularitat de
l’Ajuntament de Forallac, situat a la Plaça del Castell a Peratallada.
Segon.- Atribuir a l’Oficina de Turisme les funcions bàsiques següents:
a) La informació d’adreces i preus dels establiments turístics i d’altres activitats, serveis o punts
d’interès per als visitants.
b) La informació al turista sobre l’exercici adequat dels seus drets com a usuari dels serveis
turístics i rebre, si s’escau, queixes i reclamacions. Tanmateix, oferirà informació sobre
l’existència del Telèfon del Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
c) La distribució de plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l’oferta turística.
A més, podrà realitzar reserves d’allotjament, exclusivament, per a la primera nit d’estada, en
establiments turístics de la comarca, prèvia sol·licitud de la persona usuària que es personi en els
locals de l’oficina, mantenint en tot cas una estricta neutralitat en la seva relació amb el turista,
sense fer prevaler cap establiment i respectant en tot moment l'interès de la persona viatgera,
percebent, en l’exercici d’aquesta activitat, les quantitats que lliurement pacti amb els prestataris
dels serveis.
Tercer.- Establir, com a període d’obertura i horari, mínims i obligatoris, del 21 de juny al 21 de
setembre quatre hores diàries, de les quals dues han de ser de 10 a 12 hores, sis dies a la setmana,
procurant que el dia de descans no sigui dissabte, diumenge o festiu.
Quart.- Nomenar com a persona responsable de l’oficina, a la tècnica en turisme municipal Núria
Martinell Sabrià.
Cinquè.- Sol·licitar al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, l’adscripció de l’Oficina de Turisme a la Xarxa d’Oficines de Turisme de
Catalunya.»

Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot. El Sr. Saló
diu que considera una falta d’ètica que s’hagi fet propaganda al Rampí de la creació de l’oficina
de turisme quan encara no havia passat pel ple. L’alcalde contesta que s’ha de diferenciar el que
significa la creació real i la creació administrativa per tal de poder-se acollir a les subvencions de
la Generalitat. Seguidament es sotmet a votació la proposta resultant aprovada per set vots a
favor i dues abstencions dels senyors Saló i Masuet.
6.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA, CREAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant el Plec
de clàusules administratives particulars que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009.
Atès que en el Diari de la Unió europea de 9 de febrer de 2010, es va fer públic l’anunci pel qual
es licitava el dit acord marc.
Atès que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat
presentades dues proposicions per part d’Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola.
Atès en sessió de 13 de maig de 2010, el Comitè executiu del Consorci Català pel
Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa Comercial
SL.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Forallac a l’acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.»
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 dues abstencions dels
senyors Saló i Masuet.
7.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA AGENCIA
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS I PROVINCIAS, EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ
DE
CARÀCTER
TRIBUTARI,
I
DESIGNACIÓ
DE
L’INTERLOCUTOR.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la
següent proposta:
«Atès que, per tal de disposar d’informació tributària de les persones físiques o jurídiques
destinatàries o sol·licitants de diversos procediments, actualment se les requereix per tal que la
presentin.
Atesa la voluntat de l’ajuntament de facilitar als ciutadans les seves gestions i tràmits.
Vist el conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter
tributari a les entitats locals, el qual té com a principal finalitat evitar certificats en suport paper
mitjançant la transmissió directa de la informació des de l’Agència Tributària, sempre que
existeixi, si és el cas, el consentiment de l’interessat.

Atès que això comportarà agilitzar la tramitació dels procediments gràcies a la immediata
disposició de la informació, estalviant esforç i temps als ciutadans ja que no hauran de desplaçarse per a obtenir-la.
De conformitat amb el que disposen l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al ple de la
corporació l’adopció de següent acord:
Primer.- Aprovar l’adhesió íntegra de l’Ajuntament de Forallac al Conveni subscrit entre
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari, per via telemàtica.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document que sigui necessari per a
l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer.- Nomenar l’alcalde com a interlocutor únic per a resoldre qualsevol aspecte o incidència
relacionats amb l’aplicació del Conveni.
Quart.- Notificar el contingut del present acord al Delegat de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària a Girona. »
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 dues abstencions dels
senyors Saló i Masuet.
8.- APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EMPORDÀ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ACOLLIDA I
RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atesa la proposta d’oferiment de la gestió del servei d’acollida i recollida d’animals abandonats,
formulada pel Consell Comarcal del Baix Empordà.
Atès que aquest ajuntament considera d’interès, delegar a favor del Consell Comarcal la gestió
del servei d’acollida i recollida d’animals abandonats.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 9.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, les competències municipals poden ésser exercides per les comarques en els
supòsits i amb els requisits establerts per les lleis, es proposa al ple de la corporació l’adopció del
següent acord:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Baix Empordà la gestió del servei municipal d’acollida
i recollida d’animals abandonats.
Segon.- Aprovar l’aportació de 2.783,36 € que, d’acord amb el repartiment entre ajuntaments de
la comarca elaborat pel Consell Comarcal, correspon a aquest municipi pel funcionament del
servei durant el primer any.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al 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.
9.- APROVACIÓ DE LA DELGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE DIVERSES
FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a aprovació la següent proposta:

«Atès que en matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que les entitats locals podran delegar en
altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa
Llei els atribueix, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, i
d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que s’incorpora al present
acord com a Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS
TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS
DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL.

GESTIÓ INSPECCIÓ

X

X

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva
X

X

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme
autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i traspassos
d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
Segon.- La present delegació tindrà una vigència de quatre anys. Transcorregut aquest termini
inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues
administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació
mínima de sis mesos.
Tercer.- La prestació dels serveis que es derivi de la delegació que contempla el present acord,
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a
l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart.- Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona s’ajustarà a la
normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que
preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la
gestió dels serveis atribuïts.
Cinquè.- Aprovar la minuta del conveni que s’haurà de formalitzar entre l’Ajuntament i la
Diputació de Girona, i que s’incorpora com a Annex II.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de la
delegació conferida.
Setè.- Sol.licitar a la Diputació de Girona que, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publiqui el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article
7.2 del TRLRHL.
Vuitè.- Facultar l’Alcalde per formalitzar els documents que siguin necessaris per executar o
desenvolupar el present acord.
ANNEX I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les següents funcions:
-

Delegació de la gestió, recaptació i inspecció de la taxa d’aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general.

La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la recaptació i la
inspecció i implica l’exercici de les funcions següents:
1. Revisió de les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris.
2. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per determinar
els deutes tributaris.
3. Expedició de documents cobratoris.
4. Pràctica de notificacions de les liquidacions.
5. Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
6. Dictar la provisió de constrenyiment.
7. Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
8. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
9. Qualificació de les infraccions i imposicions de sancions tributàries.
10. Realització d’actuacions de comprovació i investigació en l’àmbit de la Inspecció
tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
11. Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
12. Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
13. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la gestió integral de la
taxa, que engloba la gestió, recaptació en voluntària i executiva, i la inspecció tributària.
ANNEX II
MINUTA DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS A FAVOR DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu President, Il·lm. Sr. _______________, assistit
pel Secretari General de la Corporació, Sr. ____________________________.
AJUNTAMENT DE FORALLAC, representat pel seu Alcalde-president, Il·ltre. Sr.
________________, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. _______________________.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- L’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o atribuïdes per
delegació.
De conformitat amb allò que estableix l’article 106.3 de la LRBRL i l’article 7 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
(en endavant TRLRHL), la Diputació de Girona podrà realitzar, per delegació de les entitats
locals integrades en el seu territori, les facultats de gestió, liquidació, inspecció, i recaptació de
tributs i restants ingressos de dret públic.
L’article 8 del TRLRHL, estableix que les administracions tributàries col·laboraran en tots els
ordres en la gestió, liquidació, inspecció i recaptació i preveu mecanismes de col·laboració entre
elles.
II.- L’Ajuntament de Forallac està interessat que la Diputació de Girona realitzi per delegació
determinades funcions relatives als seus ingressos de dret públic. Amb aquesta finalitat i a
l’empara del que preveuen els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, (en endavant
LRJAPPAC) i 7.1 del TRLRHL, el Ple de la Corporació municipal en sessió celebrada el dia

_________________ va adoptar acord de delegació a favor de la Diputació de Girona, i aprovar
la proforma del present conveni.
III.- La Diputació de Girona, per acord plenari de _______________ ha acceptat la delegació de
l’Ajuntament de Forallac.
IV.- Ambdues institucions formalitzen el present conveni de delegació, segons el que preveuen
l’article 4 de la LRJAPPAC i articles 7 i 8 del TRLRHL, i estableixen els següents
PACTES
Primer. OBJECTE
Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de la Diputació de Girona, de
les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic de
l’Ajuntament de Forallac, amb l’abast i contingut establerts als acords plenaris de les respectives
corporacions, i d’acord amb la següent taula:
TIPUS D’INGRÉS
TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL.

GESTIÓ INSPECCIÓ

X

X

RECAPTACIÓ
Voluntària Executiva

X

X

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme
autònom local creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i traspassos
d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
L’exercici de les competències que són objecte de delegació comprenen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, d’acord amb la relació prevista en el Pla de Serveis per a la realització per part de
XALOC de les facultats delegades pels ajuntaments en matèria de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals, les funcions següents:
1. Revisió de les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris.
2. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per determinar
els deutes tributaris.
3. Expedició de documents cobratoris.
4. Pràctica de notificacions de les liquidacions.
5. Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
6. Dictar la provisió de constrenyiment.
7. Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
8. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
9. Qualificació de les infraccions i imposicions de sancions tributàries.
10. Realització d’actuacions de comprovació i investigació en l’àmbit de la Inspecció
tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
11. Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
12. Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
13. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la gestió integral de la
taxa, que engloba la gestió, recaptació en voluntària i executiva, i la inspecció tributària.
Segon. NORMES D’APLICACIÓ GENERAL PER EXERCIR LES FACULTATS
DELEGADES I PROCEDIMENT ESTABLERT A L’EFECTE
L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments i tràmits relatius a la gestió
tributària que s’estableixen al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a la Llei

general tributària, així com a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada en l’organisme autònom de gestió
d’ingressos de dret públic de la Diputació de Girona (XALOC)
Tercer. INGRESSOS DE LA DIPUTACIÓ
La Diputació de Girona percebrà, com a compensació econòmica per les despeses que hagi
d’atendre per la prestació integral dels serveis derivats de la signatura del present conveni,
l’import que resulti de l’aplicació de la tarifa de l’ordenança fiscal de la Diputació de Girona que
regula la taxa per la prestació de serveis encomanats a XALOC.
Quart. RENDICIÓ DE COMPTES
La Diputació de Girona rendirà comptes de la gestió recaptadora, d’acord amb el que preveu la
normativa interna de XALOC, almenys una vegada a l’any.
Cinquè. LIQUIDACIONS, TRANSFERÈNCIES i BESTRETES
1. Bestretes
Els Ajuntaments podran sol.licitar bestretes a compte de la recaptació dels diferents ingressos de
dret públic que hagin estat objecte de delegació.
L’import màxim anual de les bestretes a compte serà del 75% dels ingressos previstos en els
padrons delegats a XALOC per al seu cobrament voluntari.
Per determinar aquesta previsió d’ ingressos es tindrà en compte la mitjana dels percentatges de
recaptació que, per als padrons més rellevants, s’hagin assolit durant els darrers tres anys.
Si es delega un nou càrrec sotmès a bestreta, es realitzarà una previsió d’ingrés d’aquest concepte
que tindrà efectes l’exercici fiscal següent.
Havent estat concedida una bestreta, aquest import es deduirà de la següent liquidació que s’hagi
de practicar a l’Ajuntament delegant.
Durant el primer trimestre de l’exercici següent, es practicarà la liquidació anual i definitiva de
l’exercici anterior. L’import a entregar a cada Ajuntament es calcularà deduint de la recaptació
integra els següents imports:
-

Entregues a compte, liquidacions provisionals i bestretes de la liquidació definitiva
Devolucions d’ingressos indeguts
Taxes per la prestació dels serveis objecte d’aquest Conveni
Altres imports que procedeixin, relacionats amb les competències delegades, degudament
justificats.
2. Liquidacions i transferències
Amb caràcter general, XALOC practicarà liquidacions de la recaptació en el mes següent al de la
finalització de cada període de cobrament, i ingressarà a les entitats delegants la quantitat
resultant després de deduir l’import de la taxa per la prestació dels serveis de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic segons correspongui.
Durant el primer trimestre de l’exercici següent al que s’hagin efectuat les liquidacions de la
recaptació, XALOC practicarà el compte anual de recaptació.
Sisè. PRERROGATIVES I DRETS DE L’ORGANISME
Durant la vigència del present conveni, la Diputació de Girona, a través de XALOC, tindrà els
drets següents:
- percebre les quantitats establertes al pacte Tercer (taxes/tarifes)
- percebre del contribuent les costes originades per la tramitació del procediment de
constrenyiment
- percebre de l’Ajuntament les costes originades pel procediment executiu, degudament
justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’ens creditor
Setè. EXERCICI DE LES FACULTATS DERIVADES DE LA DELEGACIÓ

1. XALOC custodiarà i arxivarà, bé en suport paper o per mitjans informatitzats, els documents i
les dades que acreditin les seves actuacions i que siguin necessaris per a resoldre actuacions i
reclamacions en matèria de gestió i recaptació.
2. Per a la prestació dels serveis a l’Ajuntament descrits en el text del Conveni, XALOC tractarà
les dades de caràcter personal en qualitat d’encarregat del tractament d’acord amb el que
estableixen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei Orgànica 15/1999. El tractament s’efectuarà d’acord amb les condicions següents:
2.1. Les dades objecte de tractament correspondran a persones físiques relacionades afectades
o interessades en els procediments derivats de les funcions objecte de delegació descrites en
el present conveni. Les dades no s’aplicaran ni utilitzaran amb finalitats diferents a les
descrites en el present Conveni.
2.2. L’Ajuntament posarà a disposició de XALOC la informació i dades que obrin en el seu
poder i siguin necessàries per a l’exercici d’aquestes funcions. Les dades objecte de
tractament correspondran a:
- Fitxer o dades del Padró d’habitants, de nivell de seguretat bàsic
- Fitxers o dades de Gestió tributària i recaptació, de nivell de seguretat mitjà.
2.3. XALOC complirà les mesures de seguretat de nivell bàsic i mitjà segons correspongui a
cada fitxer, previstes a l’esmentat Reial Decret 1720/2007. Informarà al seu personal del
deure de secret que l’afecta en el tractament d’aquestes dades. XALOC adoptarà les mesures
d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de
caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, sostracció, tractament o accés no
autoritzat. L’Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment a XALOC que acrediti
degudament el compliment de les citades mesures de seguretat.
2.4. Quan el tractament de les dades per part de XALOC es porti a terme en els locals, equips
o sistemes de XALOC seran d’aplicació els protocols de treball i mesures de seguretat
previstes en el document de seguretat de XALOC. En el cas que el personal de XALOC tracti
les dades en els locals, equips o sistemes de l’Ajuntament es seguiran les instruccions de
l’Ajuntament i les mesures que figurin en el seu document de seguretat.
2.5. En el cas que es posi fi a la delegació, d’acord amb el pacte vuitè del present Conveni,
les dades que estiguessin sota custòdia de XALOC seran eliminades en la seva totalitat o
lliurades a l’Ajuntament o bé lliurades a un tercer segons indiqui l’Ajuntament a XALOC.
Aquesta obligació afectarà els diferents suports o documents on puguin figurar: bases de
dades, fitxers temporals, còpies de seguretat, suports en paper, etc. No obstant XALOC podrà
conservar còpies de les dades degudament bloquejades mentre es puguin derivar
responsabilitats de la seva relació amb l’Ajuntament.
2.6. XALOC, actuant per compte de l’Ajuntament, podrà atendre les sol·licituds de l’exercici
dels drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació per part dels interessats o
afectats. A petició de l’Ajuntament l’informarà d’aquestes actuacions.
2.7. XALOC podrà encarregar treballs de caràcter tècnic a empreses o entitats especialitzades
que puguin oferir-li suport o assistència per al compliment de les funcions assumides en el
present Conveni. Quan la prestació d’aquests serveis comporti el tractament de dades de
caràcter personal XALOC haurà de signar prèviament amb aquestes empreses un contracte
que estableixi les mesures a adoptar i la resta de condicions necessàries per a garantir la
confidencialitat i disponibilitat de les dades en els termes i amb el contingut establert a l’art.
12.2 de l’esmentada Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
Vuitè. VIGÈNCIA DE LA DELEGACIÓ
La delegació objecte d’aquest conveni tindrà efectes a partir de la data de l’acord d’acceptació
per part del plenari de la Diputació de Girona i durant un període de quatre (4) anys, de
conformitat amb allò que s’estableix a l’acord de delegació adoptat per l’Ajuntament.

Transcorregut aquest termini inicial, la delegació s’entendrà prorrogada tàcitament any a any si
cap de les dues parts no comunica la decisió de deixar-la sense efecte amb una antelació mínima
de sis (6) mesos; que s’haurà de formalitzar pel mateix òrgan i procediment amb què es va
adoptar l’acord de delegació.
Novè. AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ
Si, amb posterioritat a la signatura del Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Girona, s’ampliés o
modifiqués el contingut de la delegació esmentada; un cop adoptats els acords plenaris
corresponents es completarà el Conveni formalitzat inicialment afegint-hi la certificació dels
nous acords com a Annexos.
En aquest cas, s’entendrà iniciat novament el termini de vigència de quatre anys de totes les
facultats objecte de la delegació, des de la data d’acceptació de l’ampliació o de la nova
delegació.
Desè. CAUSES D’EXTINCIÓ
Seran causes d’extinció del present Conveni les següents:
1. la manca de pròrroga d’acord amb el que preveu el punt anterior
2. l’acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona
3. la denuncia de qualsevol de les parts manifestada formalment
4. l’incompliment de les seves clàusules
5. qualsevol altra determinada en la legislació vigent
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc/llocs que
s’assenyalen, i amb la data corresponent a la de la signatura per part de la Diputació de Girona.
Forallac, ________________

Girona, _______________

Per l’Ajuntament de Forallac,
L’Alcalde president,

Per la Diputació de Girona,
El President,

<nom i cognoms>

<nom i cognoms>

La Secretària,

El Secretari General,

<nom i cognoms>

<nom i cognoms> »

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 dues abstencions dels
senyors Saló i Masuet.
10.- APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA PER UN PERÍODE D’UN ANY DEL CONVENI
DE COL.LABORACIÓ SUBSCRIT AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A
IMPULSAR LA CREACIÓ D’UNA XARXA DE SERVEIS LOCALS DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA D’ABAST PROVINCIAL.- 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 de juliol de 2009 va aprovar el conveni de
col.laboració subscrit entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Forallac, per a impulsar la
creació d’una xarxa de serveis locals de promoció econòmica d’abast provincial.

Atès que en el pacte setè de l’esmentat conveni preveu que tindrà una vigència des de la
signatura fins al 30 de desembre de 2010, si bé, podrà prorrogar-se per un període d’un any si
així ho acorden expressament les parts amb una antelació de tres mesos al de la seva finalització.
Atès que la voluntat de l’ajuntament és prorrogar-ne l’adhesió per un període d’un any, es
proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Prorrogar fins al 30 de desembre de 2011, el conveni de col.laboració subscrit entre la
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Forallac, per a impulsar la creació d’una xarxa de serveis
locals de promoció econòmica d’abast provincial.
Segon.- Comunicar el contingut del present acord a la Diputació de Girona.»
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.
11.-SOL.LICITUD A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA D’UNA PRÒRROGA
DEL TERMINI ATORGAT PER TAL QUE L’AJUNTAMENT ES MANIFESTI EN
RELACIÓ A L’OFERTA DE CONDICIONS D’EXPLOTACIÓ D’UN POU
D’ABASTAMENT PÚBLIC.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació
la següent proposta:
«Vista l’oferta de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 4 de juny de 2010, de condicions de la
concessió d’aigües subterrànies del pou per a abastament de la població situat a Castell
d’Empordà, demanada per l’ajuntament el 3 de juliol de 1991.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua, de conformitat amb el que disposa l’article 116 del
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, ha atorgat a l’ajuntament un termini de quinze dies hàbils perquè manifesti la seva
conformitat amb les condicions exposades o faci les observacions que consideri pertinents.
Atès que el pou objecte de concessió abasteix també la població de la Bisbal d’Empordà, per la
qual cosa resulta convenient que abans de pronunciar-se, ambdós ajuntaments hagin pogut
mantenir les reunions necessàries a l’objecte d’analitzar de forma conjunta l’oferta de l’Agència.
Es proposa al ple de la corporació, l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga del termini atorgat per
manifestar la conformitat amb les condicions exposades o fer les observacions que l’ajuntament
consideri pertinents, en relació a la seva oferta de condicions de la concessió d’aigües
subterrànies del pou per a abastament de la població situat a Castell d’Empordà, expedient núm.
CC2004001497.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de la Bisbal d’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.
12.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 3/2010 DE SUPLEMENT DE
CRÈDITS AL PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCICI 2010.- Llegida per la secretària la
part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist l’expedient núm. 3/10 de modificacions de crèdits en el Pressupost de 2010 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. 3/10 de modificació de crèdits en el
Pressupost de 2010, segons el detall següent:

SUPLEMENT DE CRÈDITS

ORIGEN DE FONS
Romanent líquid de tresoreria
Econòmic Concepte
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import €
16.200,00

Baixes de crèdits
Programa Econòmic Concepte
13
62401 Adquisició de vehicle per a Vigilància local
23
16000 Quotes Seguretat Social
TOTAL ORIGEN DE FONS

Import €
3.000,00
2.000,00
21.200,00

APLICACIÓ DE FONS
Finançat amb el romanent líquid de tresoreria i baixes de crèdits
Programa Econòmic Concepte
17
21000 Manteniment parcs i jardins
92
22104 Vestuari
92
22604 Jurídics (Contenciosos)
92
62601 Adquisició equips informàtics
TOTAL APLICACIÓ DE FONS

Import €
1.950,00
1.330,00
15.000,00
2.920,00
21.200,00

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 dos en contra dels
senyors Saló i Masuet.
13.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 4/2010 DE CONCESSIÓ DE
CRÈDITS EXTRAORDINARIS ALS CAPÍTOLS 4 I 6 DEL PRESSUPOST DE
DESPESES, EXERCICI 2010.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
aprovació la següent proposta:
«Vist l’expedient núm. 4/10 de modificacions de crèdits en el Pressupost de 2010 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. 4/10 de modificació de crèdits en el
Pressupost de 2010, segons el detall següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

ORIGEN DE FONS
Romanent líquid de tresoreria
Econòmic Concepte
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL ORIGEN DE FONS

Import €
22.300,00
22.300,00

APLICACIÓ DE FONS
Finançat amb el romanent líquid de tresoreria
Programa Econòmic Concepte
94
46503 Servei de gestió d’animals abandonats
45
60104 Obres de reordenació del carrer Ponent
92
64002 Modificacions puntuals de planejament urbanístic
TOTAL APLICACIÓ DE FONS

Import €
2.800,00
4.500,00
15.000,00
22.300,00

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 dos en contra dels
senyors Saló i Masuet.
14.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REFERENT A L’APLICACIÓ DEL CONTINGUT DEL REIAL DECRET 8/2010.Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Es proposa al ple de la corporació ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió de 22 de juny de 2010, següent:
«Atès el contingut del Reial Decret Llei 8/2010 que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat
de 25 de maig de 2010.
Atès el contingut de la Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i
Pressupostos, per la qual es dicten instruccions en relació a les nòmines dels funcionaris,
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat de 26 de maig de 2010.

Atès el que disposa el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la
despesa en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 31 de maig de 2010.
Atès l’informe emès pels serveis jurídics de la Federació de Municipis de Catalunya en relació
als criteris orientatius per aplicar la reducció salarial als empleats públics locals de Catalunya.
Vist l’informe jurídic emès el 10 de juny de 2010 per la secretària interventora, s’acorda per
unanimitat:
Primer.- Aplicar íntegrament el contingut del Reial Decret Llei 8/2010 pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que és d’aplicació plena i íntegra al
personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Forallac, tant pel que fa a les retribucions
bàsiques com a les complementàries, com als conceptes retributius que formen part de la massa
salarial.
Segon.- Finalitzada l’aplicació de les mesures adoptades per a la sostenibilitat de les finances
públiques per al període 2010-2013, i en funció de la situació econòmica que se’n derivi, es
procedirà a l’adopció de les que siguin adequades per tal de recuperar gradualment els conceptes
retributius afectats per aquest acord.
Tercer.- Donar compte al ple de la corporació del contingut del present acord en la propera
sessió que celebri, als efectes de la seva ratificació.»
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.
15.-CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.-Es dóna compte
succintament de les resolucions dictades per l’alcaldia mitjançant el lliurament als regidors d’un
document amb el següent contingut:
19 d’abril de 2010.- 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 i llicència ambiental per a una instal.lació solar fotovoltaica a la nau situada al carrer dels
Oms, 17 del sector industrial V-2, promogudes per Sud Energies Renovables, SL (Exp. O13/10 i
A5/10).
20 d’abril de 2010.- Aprovar inicialment el “Pla parcial urbanístic de delimitació i Pla parcial
urbanístic del sector IV6-2”, redactat per l’arquitecte Pere de Prada i Jaén i promogut per Castell
de Vulpellac, SL, i l’informe de sostenibilitat ambiental que l’acompanya.
20 d’abril de 2010.- Atorgar llicència municipal al Sr. Josep Masgrau Ponsatí per a l’ocupació de
via pública amb materials de construcció al carrer Església, 2 de Fonteta, amb una superfície
d’ocupació de 20 m² des del dia 12 d’abril al 12 de juny de 2010, ambdós inclosos.
22 d’abril de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1. Elena Bahí Planas, construcció d’un habitatge unifamiliar aparellat a la parcel·la 14 de la UA
P1 “Els Horts de Peratallada”
2. Habitatges Peratallada, SL, construcció d’un habitatge unifamiliar aparellat a la parcel·la 15
de la UA P1 “Els Horts de Peratallada”
3. Pepe Cortés Asociados, SL, construcció d’una bassa a la parcel·la 160 del polígon 6
4. Fulgenci de Alcaraz Gayà, instal.lació d’una pèrgola prefabricada de fusta
5. Arroba Ganaderia, SL, enderroc de la coberta i els tancaments de la pista coberta d’equitació
6. Ma. Lluïsa Bonay Riembau, reforma interior d’un magatzem

7.
8.
9.
10.
11.

Andrew Pegge, construcció d’una piscina
Lluís Sallés Sabater, arranjament parcial de la coberta de l’habitatge
Carles Torro Bañeras, revestir de pedra un porxo existent
Tancaments Corbalv, SL, reformes interiors nau industrial
Josefa Tarrats Vilà, reparació d’esquerdes de la façana

22 d’abril de 2010.- Aixecar la suspensió provisional decretada per l’alcaldia en data 9 de juliol
de 2009, de les obres que es duen a terme al carrer Hospital, 10 de Peratallada, promogudes pel
Sr. Michel Meyer Giulini. (Exp. PLU 5/09).
27 d’abril de 2010.- Aprovació indemnitzacions per assistències als membres de la corporació,
compreses entre l’1 i el 27 d’abril de 2010.
29 d’abril de 2010.- Aprovar les liquidacions per a l’expedició d’informes urbanístics,
peticionats pels senyors: Xavier Bañeras Jacomet i Juan Cabello Avila.
29 d’abril de 2010.- Aprovar inicialment el document de planejament titulat “Modificació
puntual del Pla parcial del sector SUP B2”, redactat pels tècnics Josep i Manel Alemany
Masgrau, enginyer de camins canals i ports i arquitecte, respectivament.
29 d’abril de 2010.- Aprovar inicialment el document de planejament titulat “Modificació
puntual del Pla especial del sector F1”, redactat pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau,
enginyer de camins, canals i ports i arquitecte, respectivament.
4 de maig de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1. Ricard Garreta Colom, rehabilitació habitatge carrer de la Torre, 10 de Vulpellac.
2. Dolors Sais Casas, reparació de la canal i arranjament de teules de la coberta.
4 de maig de 2010.- Concedir a la Sra. Ma. Àngels Vidal Estevez, una pròrroga fins al dia 26 de
maig de 2011, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O61/08,
concedida per resolució d’aquesta alcaldia de data 28 d’abril de 2009.
5 de maig de 2010.- Incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment
negociat sense publicitat i tramitació urgent, per a la concessió del Servei de vigilància i gestió
dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu 2010.
5 de maig de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública del
projecte per a l’adequació d’un cobert agrícola per a la pràctica eqüestre a la parcel.la 111 del
polígon 6, al DOGC núm. 5611 de data 20.4.2010 i al diari el Punt de data 15.4.2010, promogut
pel Sr. Josep Maria Frigola Font.
6 de maig de 2010.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Ordenació d’accés a Peratallada”,
redactat pels tècnics Josep i Manel Alemany Masgrau, enginyer de camins canals i ports i
arquitecte, respectivament, i el seu pressupost d’execució per contracta que ascendeix a la
quantitat de dos-cents noranta-dos mil sis euros amb vuitanta cèntims (292.006,80 €) IVA inclòs.
7 de maig de 2010.- Aprovar la liquidació per a l’expedició d’informe urbanístic de la parcel.la
215 del polígon 8 (Ref. cadastral 17077A008002150000FY), peticionat pel Sr. Joan Viñas Case.

11 de maig de 2010.- Acollir-se als ajuts previstos al Real Decret 344/2010, de 19 de març pel
qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2010, de 10 de març, per la qual s’aproven mesures
urgents per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals
esdevingudes en vàries comunitats autònomes.
12 de maig de 2010.- Aprovar el canvi de titularitat del nínxol núm. 5 Sud, del Cementiri
municipal de Vulpellac, que figura a nom del Sr. José Claparols Costa, a favor de la Sra. Carmen
Roses Claparols, amb DNI núm. XXX, domiciliada al carrer Torres Jonama, 103 17200PALAFRUGELL.
14 de maig de 2010.A) Atorgament llicències d’obres.
1. Josep Barceló LLach, substitució dels graons de l’entrada de l’habitatge
2. Endesa Distribución eléctrica, SL, instal.lació línia elèctrica, carrer Sant Generós, 13 de
Fonteta
3. Joan Padrosa Mercader, reposició de tortugades trencades i repicat i arrebossat de la paret
del garatge
4. Josep Ma. Roset Fàbrega, arranjament de la coberta de l’habitatge
5. Emili Ferré Solé, substitució de dues finestres, obrir una altra finestra i construir un bany
6. Erwin Hamm, substitució de la porta d’entrada a l’habitatge del carrer d’en Vas, 5
7. Erwin Hamm, canviar la porta d’entrada de l’habitatge al carrer d’en Vas, 3
8. Grup Dasa Consulting, SL, substitució de dues portes exteriors d’un edifici
B) Denegació llicències d’obres:
1. Sete Gibernau Bultó, construcció de dos magatzems agrícoles.
20 de maig de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
25 de maig de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública del
projecte per a la reparació d’un edifici amb ús d’habitatge ubicat a la parcel.la 94 del polígon 2,
al DOGC núm. 5626 de data 11.5.2010 i al diari el Punt de data 6.5.2010, promogut per Ignacio
Bultó Sagnier.
25 de maig de 2010.- Concedir al Sr. Federico Barba Sopeña una pròrroga fins al dia 18 de maig
de 2011, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O80/09, concedida
per resolució d’aquesta alcaldia de data 13 d’octubre de 2009.
25 de maig de 2010.- Concedir a Metall Bisbal, SL una pròrroga del termini d’iniciació fins al
dia 1 d’octubre de 2010, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp.
O7/10, concedida per resolució d’aquesta alcaldia de data 2 de febrer de 2010.
25 de maig de 2010.- Aprovar la liquidació per a l’expedició d’informe urbanístic de la finca
ubicada al camí del Puig, 7 (Ref. cadastral 000600300EG04D0001SH), peticionat per Rafel
Berga Vayreda.
27 de maig de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les obres
promogudes pel Sr. Joan Cruz Esteve i la Sra. Eva Maria Paneque Ramos, sense haver obtingut
la preceptiva llicència municipal.

27 de maig de 2010.- Concedir a Ginlong, SL una pròrroga fins al dia 30 de setembre de 2010,
per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O11/10, concedida per
resolució d’aquesta alcaldia de data 2 de febrer de 2010.
27 de maig de 2010.- Declarar l’assabentat d’aquesta alcaldia del desistiment per part de la Sra.
Sandra Hernández Casanova, de l’exercici de l’activitat innòcua consistent en una explotació
ovina en sistema extensiu a la parcel·la 50 del polígon 7 (Exp. A-13/09).
27 de maig de 2010.- Aprovació indemnitzacions per assistències als membres de la corporació,
compreses entre l’1 i el 27 de maig de 2010.
27 de maig de 2010.- Quedar assabentat de les proposicions presentades en relació amb
l’esmentat procediment de contractació, així com dels seus resultats, d’acord amb el contingut de
l’Acta de la Mesa de contractació del dia 25 de maig de 2010.
27 de maig de 2010.- Aprovar la liquidació per a la tramitació de l’expedient del Pla parcial
urbanístic i Pla parcial de delimitació del sector IV6-2 de Forallac, promogut per Castell de
Vulpellac, SL.
27 de maig de 2010.- Atorgar llicència municipal a la Sra. Carmen Dolores Manrique Castillo,
per a la instal.lació al carrer Santa Basilissa, 1 de Vulpellac d’una bastida d’obra amb una
superfície d’ocupació de via pública de 6 m², des del dia 26 al 28 de maig de 2010, ambdós
inclosos.
27 de maig de 2010.- Atorgar llicència municipal a Construccions Lagraña Bravo, SL per a
l’ocupació de via pública amb materials de construcció al carrer Canapost, s/n, amb una
superfície d’ocupació de 12 m² des del dia 26 de maig al 9 de juny de 2010, ambdós inclosos.
27 de maig de 2010.- Atorgar al Sr. Jacinto Cruz Balaguer llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, del 27 de març al 31 de maig i de l’1 de juny al 30 de setembre de
2010.
27 de maig de 2010.- Atorgar a l’Arc Vell, SL llicència municipal a precari d’ocupació de la via
pública, de l’1 d’abril al 3 d’octubre de 2010.
27 de maig de 2010.- Atorgar a Hotel Restaurant el Cau del Papibou, CB llicència municipal a
precari d’ocupació de la via pública, de l’1 de juny al 15 d’octubre de 2010.
27 de maig de 2010.- Atorgar a Hostal Restaurant la Riera, SC llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, del 27 de març al 7 de maig; del 8 al 31 de maig i de l’1 de juny al
30 de setembre de 2010.
28 de maig de 2010.- Requerir a la Sra. Ma. Carmen Tornay Delgado, per tal que en el termini de
DEU dies, aporti la documentació següent:
- Declaració de la producció anual de residus comercials que genera l’activitat Ceràmiques
Martínez Tornay, destinada a la fabricació de productes ceràmics, situada al carrer Arboços, 7
del sector industrial V-2.
- Acreditar davant l’Ajuntament que té contractat amb un gestor autoritzat i homologat la
recollida, tractament i eliminació dels residus comercials que produeix l’activitat amb
indicació de la periodicitat de recollida.

31 de maig de 2010.- Aprovar els padrons dels impostos següents: Béns immobles de naturalesa
urbana; Béns immobles de naturalesa rústica; i Activitats econòmiques, exercici 2010.
31 de maig de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació dels anuncis en el BOP núm. 247
de 28 de desembre de 2009 i 100 de 26 de maig de 2010 i en el DOGC núm. 5534 de 28 de
desembre de 2009, relatius a l’aprovació del plec de clàusules i a l’adjudicació definitiva del
contracte, de les obres de Rehabilitació i canvi d’ús d’un edifici per a local polivalent a
Peratallada, promogut per Construccions Lagraña Bravo, SL
31 de maig de 2010.- Atorgar llicència d’ocupació d’espai públic per a la instal·lació de diverses
parades, i aprovar les corresponents liquidacions de la “Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic”, els dies 5 i 6 de juny de 2010,
durant la Mostra de Vins de Peratallada.
1 de juny de 2010.- Atorgar a Grup Dasa Consulting, SL llicència municipal a precari d’ocupació
de la via pública, del 29 de març al 31 de maig i de l’1 de juny al 15 de setembre de 2010.
2 de juny de 2010.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a la
concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu
2010, a l’empresa Opción A, Servicios Generales, SL, amb B-63321251, representada pel senyor
Julio Álvarez Pérez i domiciliada al carrer Montnegre 2-4, 1er 3a, 08029-Barcelona, amb un
cànon d’explotació del servei del 28% sobre el total de les quantitats recaptades (IVA exclòs).
2 de juny de 2010.- Atorgar al Sr. Josep Sarís Serrats llicència municipal a precari d’ocupació de
la via pública, del 16 de juny al 12 de setembre de 2010.
3 de juny de 2010.- 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
municipal per a l’obertura i funcionament d’una explotació ovina en sistema extensiu a la
parcel.la 66 del polígon 7, promoguda per la Sra. Sandra Hernández Casanova (Exp. A-6/10).
3 de juny de 2010.- Atorgar llicència municipal a Construccions Lagraña Bravo, SL per a
l’ocupació de via pública amb materials de construcció i la instal.lació d’una bastida d’obra a la
plaça Llarga, 1, amb una superfície d’ocupació de 10 m² des del dia 1 al 15 de juny de 2010,
ambdós inclosos.
3 de juny de 2010.- Atorgar llicència ambiental a l’Ajuntament de Forallac, per a la instal.lació
d’una xarxa Pre Wimax, condicionant-la al compliment de les mesures correctores que figuren
en el projecte tècnic i els seus annexes.
4 de juny de 2010.- Suspendre la tramitació de l’expedient PO-1/10 de llicència de primera
utilització i ocupació de l’habitatge ubicat al carrer la Riera, 4 de Peratallada, promogut per la
Sra. Montserrat Nogués Antich, fins que la Comissió Territorial del Patrimoni de Cultura de
Girona informi sobre les variacions introduïdes a la façana nord de l’habitatge.
4 de juny de 2010.- Requerir a la Sra. Montserrat Nogués Antich per tal que en el termini màxim
de quinze dies comptats a partir de l’endemà en que li sigui notificada la present resolució,

presenti a l’ajuntament, per duplicat, un plànol i fotografies de l’estat actual de la façana nord de
l’habitatge.
4 de juny de 2010.- Atorgar al Sr. Xavier Lladó Feliu llicència municipal a precari d’ocupació de
la via pública, del 26 de març al 31 de maig, de l’1 de juny al 30 de setembre i de l’1 d’octubre a
l’1 de novembre de 2010.
4 de juny de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’anunci al BOPG núm. 60 de 29
de març de 2010, relatiu a l’adjudicació definitiva del contracte de les obres de Distribució de la
primera planta i sectorització de protecció contra incendis de naus, del viver d’empreses de
Forallac, promogut per Construccions Lagraña Bravo, SL.
4 de juny de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública del
projecte per a la instal·lació d’una activitat de destil·lació d’olis essencials a la parcel·la 7 del
polígon 2, al DOGC núm. 5624 de data 7.5.2010 i al diari el Punt de data 6.5.2010, promogut per
Calderers 16, SL.
7 de juny de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
2. Arroba Ganaderia, SL, reconstrucció del picador cobert.
3. Joan Torro Bañeras, pavimentar garatge
4. Melchor Irla Foraster, substitució parcial coberta d’un habitatge
5. Endesa Distribución eléctrica, SL, substitució 155 m/l de cablejat aeri i d’un suport de fusta
per un de formigó.
6. Marta Puig Barnés, substitució d’un sostre de 60 m2 de planxa metàl·lica.
7. Carmen Dolores Manrique Castillo, arranjar 8 m2 de la coberta d’habitatge.
7 de juny de 2010.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre els nínxols núm.
141, 142 i ossera 71 (rodona núm. 3) del Cementiri municipal de Peratallada, al Sr. Josep Ma.
Frigola Font, amb DNI núm. XXX i domiciliat a la Plaça del Castell, 8 17113-Peratallada Forallac.
9 de juny de 2010.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, exercici
2009, el vehicle marca Renault, model Kamgoo, matrícula 9983DXS, propietat del Sr. Simón
Garcia Sánchez.
11 de juny de 2010.- Autoritzar la Sra. Ma. Dolors Cassé Radresa perquè pugui instal·lar una
caseta de productes pirotècnics a la parcel·la 145 del polígon 3 de Forallac, sota les condicions
establertes a l’autorització de la Subdelegació del Govern a Girona, durant els dies compresos
entre el 18 i el 23 de juny de 2010, ambdós inclosos
11 de juny de 2010.- Atorgar a la Sra. Carmen Bosch Guix, llicència per vacances des del 14 al
23 de juny de 2010, ambdós inclosos.
11 de juny de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
(150 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel Sr. Andy Pegge, per respondre de les
obligacions a que fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal.lacions i Obres (Exp. O15/09).
14 de juny de 2010.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes
de 14 de juny de 2010 en endavant, la Sra. Silvia Lladó Feliu comença a exercir legítimament

l'activitat innòcua destinada a la venda de roba i complements al local comercial ubicat a la plaça
de les Voltes, 12 de Peratallada.
16 de juny de 2010.- Adjudicar definitivament a Opcion A, Servicios Generales, SL, amb NIF
B-63321251, i domicili social al C. Montnegre, 2-4, 1er, 3a, 08029-Barcelona, el contracte per a
la concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu
2010, amb un cànon d’explotació del servei del 28% sobre el total de les quantitats recaptades
(IVA exclòs).
18 de juny de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança dipositada en metàl·lic a la caixa de la
corporació el dia 30 de juny de 2008, pel senyor Julio Álvarez Pérez, en representació d’Opción
A, Servicios Generales, SL, amb NIF B-63321251, per import de sis-cents quaranta-set euros
amb vint-i-sis cèntims (647,26 €), com a garantia definitiva de la concessió del servei de
vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, any 2008.
18 de juny de 2010.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia definitiva dipositada en data 8 de
juny de 2009, pel Sr. Julio Álvarez Pérez, en representació d’Opción A, Servicios Generales, SL,
amb NIF B-63321251, mitjançant aval bancari núm.17/26/2008 de l’entitat Crédito y Caución,
per import de tres mil trenta euros amb setanta-dos cèntims (3.030,72€), per respondre de la
concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, any 2009.
21 de juny de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent noranta-quatre
euros amb seixanta dos cèntims (194,62 €) 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.
O12/10).
23 de juny de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública del
projecte per a l’ampliació de les edificacions ubicades a la parcel.la 196 del polígon 8, al DOGC
núm. 5646 de data 9.6.2010 i al diari el Punt de data 10.6.2010, promogut per Fitor Forestal, SL.
28 de juny de 2010.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició de certificació cadastral
descriptiva i gràfica de diverses finques, peticionada per Construccions Lagraña Bravo, SL.
28 de juny de 2010.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 258/2010,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 2 de Girona, per la procuradora Sra. Rosa
Luz Fernandez Feliu, en nom i representació dels senyors Ma. Isabel Chopo Sanz i Joan Ribet
Català, contra la resolució de l’alcaldia de 26 de març de 2010.
29 de juny de 2010.- Aprovació indemnitzacions per assistències als membres de la corporació,
compreses entre l’1 i el 29 de juny de 2010.
29 de juny de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent setanta euros amb
cinquanta-quatre cèntims (170,54 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per la Sra. Rosa
Maria Puig Balló, 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. O94/09).
29 de juny de 2010.- Sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 3.000,00 €, en base al
conveni subscrit entre aquesta i l’Ajuntament de Forallac per a la creació d’una Xarxa de Serveis

Locals de Promoció Econòmica, d’acord amb la proposta valorada en 9.000,00 € amb destí a
accions de promoció econòmica, any 2010, elaborada pel Gerent de Forallac Progrés, SAM.
1 de juliol de 2010.- Convocar els membres de la Mesa de contractació per a l’oberta i
qualificació dels documents continguts en els sobres B i C, en relació a la cessió d’ús i explotació
de la xarxa inal.làmbrica de tecnologia Wimax de serveis electrònics de banda ampla desplegada
en el terme municipal de Forallac, el proper dia 5 de juliol de 2010 a les 17:00 hores.
1 de juliol de 2010.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a la reforma d’un habitatge
unifamiliar ubicat al carrer Santa Basilissa, 1 de Vulpellac, promogut per la Sra. Carmen Dolores
Manrique Castillo (Exp. O49/10), als efectes que emeti informe previ a l’atorgament, si s’escau,
de la llicència sol·licitada.
1 de juliol de 2010.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a l’adequació d’un cobert
agrícola per a la pràctica eqüestre ubicat a la parcel.la 111 del polígon 6, redactat pel tècnic
Octavi Frigola Esteve i promogut pel Sr. Josep Maria Frigola Font. 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.
1 de juliol de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1. Francisca Tussell Pairó, substitució de 15,95 m2 de coberta del Mas Massot.
2. Gas Natural Distribución SDG, SA, obertura d’una rasa per a la connexió d’una escomesa a
la xarxa de distribució de gas.
3. Conrado Jordi Font, arranjament per humitats de la façana nord de l’habitatge.
4. Cristina García Hidalgo, construcció de dues jardineres d’obra.
1 de juliol de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
1 de juliol de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
5 de juliol de 2010.- Incoar el corresponent expedient de neteja del solar situat al carrer dels
Brucs, 9, Sector industrial V-2, propietat de Cebarisa, SL.
5 de juliol de 2010.- Incoar el corresponent expedient de neteja de les parcel.les compreses a la
U.A, F-1 de Fonteta, propietat d’Emege Dinou, SL.
5 de juliol de 2010.- Incoar el corresponent expedient de neteja de les parcel.les situades a l’Av.
Puig Negre, 7, 11 i 12 de la Bordeta, propietat de Proclub Empordà, SL.
6 de juliol de 2010.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a la rehabilitació i canvi d’ús d’un
cobert per fer-hi un habitatge al carrer Hospital, 10 de Peratallada, promogut pel Sr. Michel
Meyer Giulini (Exp. O63/10).
6 de juliol de 2010.- 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 canviar i ampliar un porxo existent al carrer Mas Bou, 4 de Peratallada, promoguda
pel Sr. Francesc Xavier Sarís Serrats (Exp. O56/10).

6 de juliol de 2010.- Que el Servei de recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà
procedeixi a la devolució de l’import recaptat corresponent al segon semestre de 2010 de la Taxa
per recollida d’escombraries, any 2010, del local ubicat al carrer del Forn, 13 de Peratallada,
propietat de la Sra. Maria Teresa Colen Riau.
6 de juliol de 2010.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència d’obres (Exp.
O37/09), per a la substitució dels panells de fibrociment de la coberta d’un magatzem agrícola
existent a la parcel.la 144 del polígon 5, promogut per Kirov, SL.
8 de juliol de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de dos-cents seixanta-cinc
euros (265,00 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel Sr. Emili Ferre Sole, 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. O43/10).
8 de juliol de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de quatre mil quatre-cents
divuit euros amb setanta-quatre cèntims (4.418,74 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació
pel Sr. Jordi Bonet Ferragut, 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. O53/08).
8 de juliol de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent vint euros (120,00
€) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel Sr. Josep Maria Roset Fàbrega, 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. O42/10).
8 de juliol de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de mil seixanta-nou euros
amb setanta-vuit cèntims (1.069,78 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel Sr. Valentin
Durango Salmeron, 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.
O69/09).
9 de juliol de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de set-cents vuitanta-tres
euros amb cinquanta-sis cèntims (783,56 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per
Ubicat, 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.
O107/06).
9 de juliol de 2010.- Sol·licitar al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 6.000,00 €, pel finançament dels treballs de
revisió dels Manuals d’actuació BÀSIC, INFOCAT i INUNCAT, inclosos al Pla de Protecció
Civil de Forallac.
16.- PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Saló formula les següents preguntes:
PREGUNTES:
1. Si és possible tornar a posar una font a la Plaça de l’Església de Fonteta.
2. Perquè no s’ha enderrocat la subestació de Fonteta atès que fa més de dos mesos que es va
donar l’ordre per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i quan es pensa fer.

PRECS:
Consideren que els alcaldes no només han de ser honrats sinó que ho han de demostrat i amb
motiu de les acusacions de malversació manifestades en un escrit, demanen que es faci una
auditoria dels comptes de l’ajuntament dels últims cinc anys ja que consideren que està molt bé
que hagi sortit en una revista municipal però que la millor manera de demostrar l’honestedat és la
que proposen.
L’alcalde contesta que en relació a l’esmentat escrit, el 2 de juny de 2008 tant ell com la
secretària de la corporació van interposar una denúncia davant els Mossos d’Esquadra. Considera
més important haver-ho posat en mans de la justícia que fer una auditoria interna.
En quant a les preguntes formulades, l’alcalde contesta:
A la segona: que el dia que el jutge doni l’ordre, l’ajuntament l’acatarà i que fins avui
l’ajuntament no l’ha rebuda.
A la primera: que el projecte aprovat va preveure treure-la però no tornar-la a posar perquè no
es va considerar el lloc més adequat, tenint en compte que al llarg del trajecte que utilitza la gent
per anar a passejar o fer esport hi han tres fonts en servei.
El Sr. Saló, en relació a l’auditoria sol.licitada, diu que entén que el que ha dit l’alcalde és que
no es farà. L’alcalde contesta que el que ha dit és que el millor que es podia fer és posar-ho en
coneixement del jutjat i això és el que ja s’ha fet. Aprofita l’ocasió per demanar als regidors que
si disposen d’alguna informació que pugui ajudar a aclarir aquest tema per saber d’on ve, ho
digui. Diu també que si els regidors de l’oposició li demanen una auditoria deu ser perquè tenen
una certa intranquil·litat de que això pugui ser veritat i en aquest sentit manifesta que els comptes
municipals estan controlats anualment per la Sindicatura de Comptes. El Sr. Saló reitera que no
dubten de l’honestedat de l’alcalde i que l’auditoria la demanen per demostrar-ho a la gent que
tingui dubtes. L’alcalde contesta que els afectats en aquest cas són dos i que a ells pertoca decidir
el que han de fer.
I essent les 21:35 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.

