ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA
EN DATA SETZE DE DESEMBRE DE DOS MIL DEU.-

A Forallac, setze de desembre 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, 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 extraordinària de
primera convocatòria.
1.-ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI
LOCALRET,
L’AJUNTAMENT
DE
BARCELONA
I
EL
CONSORCI
ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A L’IMPULS I
EL DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES
D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES.- Llegida per la secretària
la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
« Vist el Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions
Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret,
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci administració oberta electrònica de Catalunya per a
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
administracions catalanes, subscrit en data 22 d’octubre de 2006.
Atès que l’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per fer efectiva
la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’informació de l’Administració de la
Generalitat, i els ens que en depenen, amb l’Ajuntament de Barcelona i els ens locals de
Catalunya que s’adhereixin a aquest conveni.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Forallac d’adherir-se al Conveni marc
subscrit en data 22 d’octubre de 2006, de col·laboració entre el Departament de Governació i
Administracions Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci administració oberta electrònica de
Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació
de les administracions catalanes.
Segon.- Nomenar el Sr. Jesús Manel Torres Duran, tècnic del SIG, amb DNI XXX, com a
interlocutor únic de l’entitat davant el Consorci AOC.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat dels
acords.
Quart.- Donar trasllat del present acord al Consorci AOC. »
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.
2.- 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 2011.- Llegida per la secretària la part resolutiva,
es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vista la Resolució GAP/3714/2010, de 18 de novembre, publicada la DOGC núm. 5762 de
24/11/2010, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2011.
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 2009, és de 1.737
habitants.
Atès que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost municipal de
2009, no supera en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del nostre tram
de població.
Atès que d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de la Resolució, l’import màxim per al tram de
població que correspon al municipi de Forallac, 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 director general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya una
compensació econòmica per a l’exercici 2011 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 pel ple de l’ajuntament
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.
3.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 10/2010 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. 10/10 de suplement de crèdit 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. 10/10 de suplement de crèdit en el
Pressupost de 2010, segons el detall següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
ORIGEN DE FONS
Majors ingressos
Econòmic Concepte
52000
Interessos entitats bancàries

Baixes de crèdits

Import €
797,79

Programa
45

Econòmic Concepte
61101
Pavimentació i renovació dels serveis C/ Fitor de Fonteta

TOTAL ORIGEN DE FONS

Import €
109.602,21

110.400,00

APLICACIÓ DE FONS
Finançat amb majors ingressos i baixes de crèdits
Programa Econòmic Concepte
45
60105 Ordenació de l’accés a Peratallada
TOTAL APLICACIÓ DE FONS

Import €
110.400,00
110.400,00

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 dues abstencions dels
senyors Saló i Masuet.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 11/2010 DE CRÉDIT
EXTRAORDINARI AL PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCICI 2010.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist l’expedient núm. 11/10 de crèdit extraordinari 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. 11/10 de crèdit extraordinari en el Pressupost de
2010, segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI
ORIGEN DE FONS
Majors ingressos
Econòmic Concepte
52000
Interessos entitats bancàries

Import €
686,84

Baixes de crèdits

Programa

Econòmic Concepte

Import €

45
15

61101
62201

Pavimentació i renovació dels serveis C/ Fitor de Fonteta
Adequació Oficina de Turisme

21.826,46
5.286,70

TOTAL

27.113,16

TOTAL ORIGEN DE FONS

27.800,00

APLICACIÓ DE FONS
Finançat amb majors ingressos i baixes de crèdits
Programa Econòmic Concepte
92
60003 Expropiació finca ubicada a l’arbreda de Peratallada.

TOTAL APLICACIÓ DE FONS

Import €
27.800,00

27.800,00

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 dues abstencions dels
senyors Saló i Masuet.
A continuació l’alcalde desitja bones festes de Nadal a tothom.
I essent les 21:15 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.

