ACTA

DE

LA

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DE

L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EN DATA VINT-I-VUIT DE MARÇ DE DOS MIL DINOU.

PLE

A Forallac, a vint-i-vuit de març de dos mil dinou.
Essent les 21:00 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el Ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Jaume Mont Poch, Nuria Lagraña Font, Marta Puig Barnés,
Jordi Puig Ferrer, Sergi Serra Muixach i Agnès Gasull Costa, assistits per la secretària de la
corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària de primera
convocatòria.
1.-VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT
“MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 40 DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE FORALLAC-MODIFICACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ PAV2 I DELS SECTORS UA-6A I UA-6B I CREACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ PAV3 DEL NUCLI DE VULPELLAC”.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
votació la següent proposta:
«Atès que el ple de la corporació en sessió de data 1 d’octubre de 2018 va aprovar
provisionalment el document de planejament “Modificació puntual número 40- Modificació del
Polígon d’Actuació PA-V2 i dels Sectors UA6a i UA6b i creació del Polígon d’Actuació PA-V3
del nucli de Vulpellac- del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac (Setembre de
2018)” que incorpora el conveni urbanístic i les dues addendes subscrites entre l’Ajuntament de
Forallac i la propietat de la unitat d’actuació UA6b i el conveni urbanístic subscrit entre
l’Ajuntament de Forallac i la propietat del polígon d’actuació PA-V3.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de desembre de 2018,
va acordar emetre informe sobre aquesta modificació puntual, en el sentit que calia suspendre la
tramitació prevista a l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, relatiu al canvi de zonificació de zones verdes i esportives, fins
que, mitjançant un text refós, verificat pel mateix òrgan que va aprovar provisionalment
l’expedient, i diligenciat, s’incorporessin una sèrie prescripcions.
Vist el text refós redactat per l’arquitecte Josep Ma. Fortià Rius que incorpora les prescripcions
contingudes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 18 de desembre
de 2018.
Vist l’informe tècnic jurídic emès el dia 21 de març de 2019, 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 del document de planejament “Modificació puntual número 40Modificació del Polígon d’Actuació PA-V2 i dels Sectors UA6a i UA6b i creació del Polígon
d’Actuació PA-V3 del nucli de Vulpellac- del Text refós del Pla General d’Ordenació de
Forallac”, redactat per l’arquitecte Josep Maria Fortià Rius, així com el conveni urbanístic i les
addendes subscrites entre l’Ajuntament de Forallac i la propietat de la unitat d’actuació UA6b i
el conveni urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de Forallac i la propietat del polígon d’actuació
PA-V3.
Segon.- Donar trasllat de l’expedient complert i del document de planejament diligenciat així
com dels convenis, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva

aprovació definitiva. La documentació ha d'incorporar un exemplar del text de les normes
urbanístiques en format de tractament de textos editable i un altre, identificat mitjançant un fitxer
independent, formalitzat en format de tractament de textos degudament protegit que no permeti
la seva modificació, d'acord amb els requeriments tècnics que el Departament de Territori i
Sostenibilitat estableix, l’autenticitat i integritat dels quals haurà de ser garantida per la secretària
de la corporació.
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament www.forallac.cat,
en compliment del que disposa l’apartat 5.c) de l’article 8 del TRLU.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent- n’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i quatre abstencions.
2.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 2/2019 DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vista la providència de l’alcaldia de 22 de març de 2019 per la qual s’ordena la incoació de
l’expedient núm. 2/2018 de crèdit extraordinari en el pressupost de 2019.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 25 de març de 2019.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. 2/2019 de crèdit extraordinari en el
Pressupost de 2019, segons el detall següent:
ORIGEN DE FONS
Baixes de crèdits
Prog

Econ

920

62402

920

46702

Concepte
Instal·lació equips de climatització, consultori mèdic
de Fonteta.
Aportació per al finançament de "Gavarres 2025" al
Consorci de les Gavarres, anys 2018 i 2019.
TOTAL FINANÇAMENT

Import €
5.000,00
2.000,00
7.000,00

APLICACIÓ DE FONS
Prog

Econ

321

63203

Concepte
Instal·lació d’una pèrgola amb tendal corredís per a
l’escola bressol de Fonteta

Import €
7.000,00

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 alguna explicació de vot. La senyora Puig
pregunta si la pèrgola és per a l’escola o per a l’escola bressol. L’alcalde respon que per a
l’escola bressol.
Seguidament es sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
I essent les 22:07 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la qual s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària que en dono fe.

