ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN DATA
VINT-I-CINC D’ABRIL DE DOS MIL DINOU.
A Forallac, a vint-i-cinc d’abril de dos mil dinou.
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: 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 ordinària de primera
convocatòria.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA 7 DE
FEBRER I EXTRAORDINÀRIES DE DATA 28 DE MARÇ I 2 D’ABRIL, DE 2019.S’aproven per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA D’ACTUACIÓ
URBANÍSTIC PEL DESENVOLUPAMENT DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL
DE MILLORA URBANA DEL SECTOR F1 DE FONTETA (EXP.525/2018).- Llegida per
la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que el Ple de la corporació en sessió de data 26 de juliol de 2018, va aprovar inicialment la
substitució del sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica previst en el Text
refós del Pla General d’Ordenació de Forallac i en el Text refós del Pla especial de millora
urbana del sector F1 de Fonteta, pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
Atès que l’acord que va ser sotmès al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes
mitjançant edicte publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 165 de 27 d’agost
de 2018 i al tauler d’anuncis i seu electrònica de l’Ajuntament el dia 27 d’agost de 2018, i es va
notificar als propietaris i persones o entitats directament afectades.
Atès que l’exposició pública de l’expedient va coincidir parcialment amb el mes d’agost, per
resolució de l’alcaldia de data 18 de gener de 2019 es va tornar a sotmetre l’expedient a
informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci publicat en el BOP de Girona núm.
23 d’1 de febrer de 2019 i en el tauler d’anuncis i pàgina web municipal de l’1 de febrer a l’1 de
març de 2019.
Atès que durant els terminis d’exposició pública no s’hi han formulat al·legacions.
Vist l’informe tècnic jurídic emès per l’arquitecte municipal i la secretària interventora.
Vist el que disposa l’article 129.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme i de conformitat amb la
tramitació establerta a l’article 119 de la Llei d’urbanisme.
Es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament la substitució del sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica previst en el Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac i en el Text
refós del Pla especial de millora urbana del sector F1 de Fonteta, pel sistema de reparcel·lació en
la modalitat de cooperació.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província de Girona, Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis municipal i seu electrònica de l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a les persones interessades.»
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.
3.- APROVACIÓ INICIAL PER TERCERA VEGADA DEL TEXT REFÓS DEL
DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 51MODIFICACIÓ DE L’ARTICULAT NORMATIU- DEL TEXT REFÓS DEL PLA

GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC” (EXP.281/2017).- Llegida per la secretària la
part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que el Ple de la corporació en sessió de data 26 de juliol de 2018, va aprovar
provisionalment el document de planejament “Text refós de la modificació puntual número 51 Modificació puntual de l’articulat normatiu- del Text refós del Pla General d’Ordenació de
Forallac”.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 13 de novembre de
2018, va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual fins que no es
presentés un text refós que incorporés les prescripcions relacionades en el propi acord verificat
per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional.
Atès que s’han incorporat les prescripcions dimanants de l’acord adoptat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 13 de novembre de 2018, a excepció de les
que, en el seu cas, es derivin de l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, el qual s’haurà de sol·licitar..
Atès que s’ha modificat d’ofici el redactat de l’article 121.4 de la normativa urbanística que
regula les cobertes de les edificacions agrícoles i ramaderes en sòl no urbanitzable, als efectes de
permetre altres tipus que no siguin les exclusivament planes o inclinades, per tal d’adaptar-se a
les noves tipologies i tecnologies sempre que s’integrin en l’entorn on es vulguin emplaçar.
Atès que la nova redacció dels articles 123 i 124 de la normativa urbanística als efectes de donar
compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i la
modificació d’ofici de l’article 121, comporta un canvi substancial en el contingut del document
de planejament “Text refós de la Modificació puntual número 51-modificació de l’articulat
normatiu- del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac“, procedeix sotmetre’l
novament a aprovació inicial i informació pública, de conformitat amb el que disposa l’article
112.1.b) del RLU, i simultàniament, sol·licitar un nou informe al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Vist l’informe tècnic jurídic emès 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.- Aprovar inicialment per tercera vegada el document de planejament “Text refós de la
modificació puntual número 51- Modificació de l’articulat normatiu- del Text refós del Pla
General d’Ordenació de Forallac”, redactat per l’arquitecte Josep Maria Fortià Rius.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant edicte que
s’inserirà al BOP de Girona, a un diari d’àmplia difusió provincial, al Tauler d’anuncis de
l’ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament www.forallac.cat i, simultàniament, sol·licitar
informe al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Tercer.- De conformitat amb el que preveu l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
suspendre en l’àmbit afectat per la modificació número 51 del Text refós del Pla General
d’Ordenació de Forallac, la tramitació de llicències de parcel·lació i edificació, així com les
d’instal·lació o ampliació d’activitats, o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, excepte aquelles que siguin compatibles tant amb
el planejament vigent com amb les determinacions contingudes en la modificació puntual.»
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.
4.- ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (EXP.262/2019).- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:

«Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM)
decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de,
com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i
l’estalvi de procediment, assolint l’optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels
terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament
de Governació i Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els Consells Comarcals del Pla
de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i
Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El
CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada,
configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals
de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
on es regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes
o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. Previsions
que la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que ens
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull a la seva Disposició addicional 3a.10.
Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà
constituir una central de contractació d’acord amb la previsió legal de la Llei reguladora de les
Bases del Règim Local, en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per
la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. La central de contractació de
l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de
data 14 de desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar cap,
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent
optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació
de contractació pública.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament
Local, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a
través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits per la mateixa i amb les empreses adjudicatàries.
Segon.- Facultar l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar
tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord, permetent
l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació
formalitzi.
Tercer.- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per a acordar l’adhesió als diferents
Acords marc que consideri d’interès, a que fa referència l’apartat anterior.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci
Català pel Desenvolupament Local.
Cinquè.- Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus mitjans
(web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest Ajuntament, de béns i serveis

adjudicats per la Central de Compres del món local, com a mesura de difusió de l’activitat
d’ambdues entitats.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-hi cap
resulta aprovada per unanimitat.
5.- CONEIXEMENT DE L’INFORME D’AVALUCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT EMÈS PER LA SECRETÀRIA
INTERVENTORA EN DATA 28 DE FEBRER DE 2019 (EXP.22/2019).- Es dona compte al
Ple del contingut literal de l’informe:
«Carmen Bosch Guix, secretària interventora de l’ajuntament de Forallac, respecte la liquidació
del pressupost municipal de l’exercici 2018, i en compliment del que disposa l’article 12 de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic, emet el següent,
INFORME:
Primer.- Que d’acord amb el que disposa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en relació als
pagaments realitzats i les despeses pendents d’aquest ajuntament corresponents al 4t trimestre de
2018, s’obtenen les següents dades:
- Pagaments realitzats el 4t trimestre de 2018:

Període mig de
pagament
(PMP) (dies)
4,19

Dins el període legal
dies de pagament
Nombre de
pagaments
251

Import total
326.632,80

Fora del període legal de
pagament
Nombre de
pagaments
8

Import
9.569,34

- Factures pendents de pagament a final del 4t trimestre de 2018:
Dins el període legal de
Període mig de
pagament
pagament (PMPP)
(dies)
Nombre de
Import total
factures
0,89
151
285.323,22

Fora del període legal de
pagament
Nombre de
factures
0

Import
0,00

- PMP Global, 4t trimestre del 2018:
Ràtio Període mig de pagament, 4t trimestre (PMP) =19,91 dies
Segon.- Que d’acord amb les dades anteriors, es considera que aquest ajuntament compleix el
termini de pagament de 30 dies que preveu l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
esmentada anteriorment.
Tercer.- Aquest informe s’elevarà al Ple de la Corporació, en compliment del que disposa
l’article 12.2) de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic.»

6.- CONEIXEMENT DE L’INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓ DELS DRETS DE
DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ EMÈS PER LA SECRETÀRIA
INTERVENTORA EN DATA 28 DE FEBRER DE 2019 (EXP.22/2019).- Es dona compte al
Ple del contingut literal de l’informe:
«Carmen Bosch i Guix, secretària interventora de l’ajuntament de Forallac, respecte la
liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2018, i en compliment del que disposa l’article
193.bis) del Reial Decret 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes local, emet el següent
INFORME:
Primer.- En la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació de la liquidació de
l’exercici 2018, s’han tingut en compte els límits mínims establerts en el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes local, i s’han aplicat els criteris prevists en la base 11.2) de les
d’execució del pressupost de 2018, sobre els drets pendents de cobrament:
- Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació: 5%
- Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació: 25%
- Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació: 40%
- Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació : 80%
- Deutes del quart i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació: 100%
Segon.- En base a l’anterior, es determinen els drets de difícil o impossible recaptació per a la
liquidació de l’exercici 2018, de la següent manera:
Pressupost
En curs
2017
2016
2015
2014
2013
Més de 6 anys
TOTAL

Saldo a
31-12-18
200.000,18
48.833,61
41.510,87
16.720,29
12.206,74
9.011,87
23.773,08
352.056,64

Percentatge
5%
25%
40%
80%
100%
100%
100%

Provisió
10.000,01
12.208,40
16.604,35
13.376,23
12.206,74
9.011,87
23.773,08
97.180,68

Tercer.- Aquest informe s’elevarà al Ple de la Corporació, en compliment del que disposa
l’article 193.bis) del Reial Decret 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes local.»
7.- SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I HABITATGE 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 DE 2019 (EXP.288/2019).- Llegida per la secretària, es sotmet a aprovació la
següent proposta:
«Vista la Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, publicada al DOGC núm. 7.846 de 3 d’abril
de 2019, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2019.
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 2017 és de 1.708
habitants.
Atès que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost municipal de
2017, 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, la quantia màxima anual de la
compensació (corresponent a 12 mesos de dedicació completa) per al tram de població que
correspon al municipi de Forallac, és de 17.505,72 €.
Atès que el ple de la corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2015 va aprovar la
dedicació exclusiva de l’alcalde i en data 15 de juny 2015 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.
Atès que segons comunicat de data 8 d’abril de 2019 de la directora general d’Administració
Local, després de la constitució de les noves corporacions s’hauran de comunicar a la Direcció
General d’Administració Local els canvis que s’hagin produït respecte de les persones electes
incloses en la sol.licitud de compensació econòmica, mitjançant certificació del secretari o
secretària de l’Ajuntament que deixi constància que la petició s’ha decidit mitjançant acord del
Ple de la corporació, i que no n’hi ha cap problema per variar el nombre de càrrecs electes i/o la
dedicació sempre que no suposi un increment d’import.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar a la directora general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya
una compensació econòmica per a l’exercici de 2019 de 17.505,72 €.
Segon.- Determinar que si després de la constitució de la nova corporació no es produeixen
canvis, 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 la corporació en sessió de 23
de juliol de 2015, exerceix el càrrec en règim de dedicació exclusiva.
Tercer.- Determinar que si després de la constitució de la nova corporació es produeixen canvis,
la retribució a càrrec de la compensació sol·licitada serà abonada a l’alcalde, senyor Josep Sala
Leal fins el final del seu mandat com a alcalde president de la corporació, i que el Ple de la nova
corporació decidirà, si s’escau, el que consideri adient respecte el destí de la compensació
econòmica a partir de la data de cessament de l’alcalde sortint.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-hi cap
resulta aprovada per unanimitat.
8.- CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA .- Mitjançant el lliurament als
regidors d’un document amb el següent contingut, es dona compte al Ple:
Primer.- Del text literal de les següent resolucions dictades per l’alcaldia:
18 de febrer de 2019.
«Revisada la documentació i els estats corresponents a la liquidació del pressupost municipal de
2018, lliurada per la intervenció municipal segons el que disposa l’article 191 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Vist l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa
i l’objectiu d’estabilitat financera, amb motiu de la liquidació del pressupost de 2018, de
conformitat amb el que disposa l’article 15.4) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Vist l’informe sobre el compliment de la normativa en matèria de morositat, segons el que
estableix l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures.
Vist l’informe sobre la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació, en compliment
del que estableix l’article 193.bis) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, esmentat,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2018, d’acord amb el
següent:
ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA
Existències a tresoreria 31.12.18..........................................
1.204.604,80 €
Restes per cobrar en la mateixa data...................................
911.109,02 €
Restes per pagar en la mateixa data.....................................
- 756.546,71 €
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb fin. afectat
- 85.511,11 €
Saldo de dubtós cobrament...................................................
- 97.180,68 €
Superàvit a 31.12.18.…..............................
1.176.475,32 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts nets...........................................................
Obligacions reconegudes netes..................……...................
Resultat Pressupostari........................................................
Desviacions negatives de finançament...............................
Desviacions positives de finançament................................
Despeses finançades amb rom. líquid de tresoreria............
Resultat Pressupostari Ajustat..............

2.687.116,80 €
2.276.543,29 €
410.573,51 €
0,00 €
- 85.511,11 €
57.205,37 €
382.267,77 €

Segon.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda, i donar compliment al que
estableix l’art. 15.4) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Tercer.- Que es doni compte al Ple de la corporació del contingut de la present resolució, de
conformitat amb el que disposa l’article 193.4) del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.»
16 d’abril de 2019.«Atès que és necessària la contractació urgent d’una persona que s’encarregui de les tasques
d’informació i atenció al públic a l’Oficina de Turisme de Peratallada, durant els propers dies de
Setmana Santa, del 18 al 22 d’abril, i de la Fira de les Herbes que es celebrarà el 28 d’abril.
Atès que a les partides pressupostàries 920.13100 i 920.16000 del pressupost municipal vigent hi ha
consignació suficient per afrontar les despeses derivades d’aquesta contractació.
Atès que la senyora Anna Bagué Bret es troba en disponibilitat d’incorporació immediata i posseeix
la titulació per cobrir el lloc de treball; segons consta a l’expedient.
Vist l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i l’article 125 del Decret
Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
HE RESOLT:
Primer.- Contractar, per motius de màxima urgència i de conformitat amb el que determina l’article
291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, a la senyora Anna Bagué Bret, com a auxiliar informadora
de l’Oficina de Turisme de Peratallada, mitjançant contracte laboral temporal per a obra o servei
determinat, pel termini comprès entre el 18 i el 22 d’abril, ambdós inclosos, i el dia 28 d’abril, de
2019, amb una jornada laboral de 4 hores el dia 18 (de 16:00 a 20:00 hores) de 7 hores els dies 19

al 21 (d’11:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hores) de 3 hores el dia 22 d’abril (d’11:00 a 14:00 hores)
i de 7 hores el dia 28 d’abril (de 10:30 a 13:30 i de 16:00 a 20:00 hores). La retribució bruta serà
de cinc-cents onze euros amb trenta-set cèntims (511,37 €).
Segon.- Donar-la d’alta en el Règim General de la Seguretat Social.
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 920.13100 i 920.16000
del pressupost municipal vigent.
Quart.- Comunicar la present resolució a la interessada.
Cinquè.- Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Sisè.- Donar compte al Ple de la corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària
que celebri.»

16 d’abril de 2019.
«Antecedents de fet:
1.- En data 29 de maig de 2017, Endesa Distribución Eléctrica, SLU, presenta escrit de
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament de Forallac per les pèrdues sofertes com a
conseqüència del desmantellament de la subestació de transformació elèctrica situada a la
parcel·la 116 del polígon 9 de Forallac, sol·licitant una indemnització que quantificava en
7.401.749 € i subsidiàriament en 6.175.178 €.
2.- En data 26 de juny de 2017, Endesa Distribución Eléctrica, SLU, presenta escrit de
proposició de mitjans de prova.
3.- En data 4 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local acorda admetre a tràmit la petició de
la reclamant, iniciar el corresponent expedient de responsabilitat patrimonial i nomenar
instructora i secretària del procediment.
4.- En data 9 d’octubre de 2017, la instructora dicta resolució de requeriment als
administradors mancomunats d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU, d’esmena de l’escrit
presentat de proposició de mitjans de prova.
5.- En data 26 d’octubre de 2017, Endesa Distribución Eléctrica, SLU presenta l’escrit de
proposició de mitjans de prova signat electrònicament per l’administrador mancomunat Jesus
Ramon Fumanal.
6.- En data 27 d’octubre de 2017, la instructora dicta resolució de requeriment per segona
vegada a l’administrador mancomunat senyor José Manuel Revuelta Mediavilla, d’esmena de
l’escrit presentat de proposició de mitjans de prova.
7.- En data 6 de novembre de 2017, Allianz Compañía de Seguros i Reaseguros, SA, sol.licitant
que es deixi sense efecte la notificació que se li va fer com a part interessada en el procediment.
8.- En data 21 de novembre de 2017, la instructora resol desestimar la petició de la companyia
Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA i citar també com a interessada a la companyia
La Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.
9.- En data 15 de gener de 2018, la instructora resol l’obertura d’un període de pràctica de
prova, amb l’admissió de la prova documental i pericial interessada per Endesa Distribución
Eléctrica SLU.
10.- En data 24 de gener de 2018, Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, SA presenta
escrit comunicant que els fets reclamats no estan coberts per la pòlissa de responsabilitat civil
contractada.
11.- En data 26 de gener de 2018, Generali España SA (abans La Estrella Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros), presenta escrit comunicant que els fets reclamats no estan coberts per la
pòlissa de responsabilitat civil contractada.
12.- En data 19 de febrer de 2018, es practica la prova pericial sol.licitada per Endesa
Distribución Eléctrica, SLU consistent en la ratificació en l’informe pericial “Valoración de los
costes de reposición de la Subestación eléctrica (SE) de Forallac”, Documental núm. 13, per
part del redactor senyor Oliverio Alvarez Alonso.
13.- En data 8 de maig de 2018, la Instructora sol·licita informe a l’arquitecte municipal als
efectes del que estableix l’article 81.1 de la Llei 39/2015, d’1 octubre.

14.- En data 24 de maig de 2018, l’arquitecte municipal i JEMTI Enginyeria, emeten sengles
informes.
15.- En data 25 de maig de 2018, la Instructora resol:
-Sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de
Territori i Sostenibilitat, còpia de la documentació relativa a les actuacions dutes a terme pel
desmantellament de la subestació.
-Rebuda la documentació sol.licitada, incorporar-la a l’expedient així com la documentació
lliurada en data 3 de gener de 2018 pels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Empresa i Coneixement, als representants de la corporació, relativa als expedients
7855/2005-AT, 420/2011-at i 3000585/2012 DAT, i la Nota informativa de domini i càrregues
emesa pel Registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà en data 24 de maig de 2018, de la
finca 613.
16.- En data 8 de juny de 2018, es rep del Departament de Territori i Sostenibilitat la
documentació requerida per la Instructora.
17.- En data 10 de juliol de 2018, la Instructora resol atorgar un termini d’audiència de 15 dies
als interessats i els comunica la documentació que conté l’expedient.
18.- En data 23 d’agost de 2018, Endesa Distribución Eléctrica, SLU presenta al·legacions dins
el termini d’audiència.
19.- En data 22 de novembre de 2018 la instructora de l’expedient va formular proposta de
resolució que fou tramesa a la Comissió Jurídica Assessora en data 12 de desembre de 2018.
20.- En data 10 de gener de 2019 la instructora de l’expedient va trametre documentació
complementària a la Comissió Jurídica Assessora.
21.- En data 4 de febrer de 2019, el Tribunal Suprem en el recurs de cassació 3965/2017, va
dictar sentència núm. 113/2019 que desestima els recursos de cassació instats per l’entitat
Endesa Distribución Eléctrica i per la Generalitat de Catalunya.
En data 15 de març de 2019, la LAJ ha dictat Decret pel qual acorda la fermesa de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia núm. 137/2107 de 15 de març i l’arxiu de les actuacions.
22.- En data 15 de març de 2019, la Comissió Jurídica Assessora emet dictamen núm. 78/2019
en relació a la reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de
Forallac per la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SLU per les pèrdues sofertes com a
conseqüència del desmantellament de la subestació de transformació elèctrica situada a la
parcel·la 116 del polígon 9 de Forallac.
Fonaments de dret:
I.- Objecte de la reclamació.
El present expedient té per objecte la resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial formulat per Endesa Distribución Eléctrica, SLU contra l’Ajuntament de Forallac,
com a conseqüència de les pèrdues sofertes pel desmantellament de la Subestació de
transformació elèctrica situada a la parcel·la 116 del polígon 9 de Forallac.
Es de notar que Endesa Distribución Eléctrica, SLU va presentar la mateixa reclamació amb
idèntic contingut contra la Generalitat de Catalunya (Exp. 2017/063405/B).
Per tant la reclamació es formula amb caràcter solidari davant el Departament de Territori i
Sostenibilitat i de l’Ajuntament de Forallac, d’acord amb l’article 33. 1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre.
II.- Legitimació activa de l’entitat reclamant.
La legitimació activa d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU, l’ostenta en ser la societat a la qual
l’Ajuntament de Forallac va atorgar llicència municipal d’obres (Exp.114/2014); llicència
municipal de legalització d’obres (Exp.70/2011); i llicència municipal d’obres d’enderroc
(Exp.47/2012). Aquest són els actes de competència municipal dictats.
La reclamació es formulada per dos administradors mancomunats quina representació
acrediten documentalment.
III.-Presentació de la reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament de Forallac.

La sol·licitud de responsabilitat patrimonial fou presentada per mitjans electrònics el dia 29 de
maig de 2017 (R/E. Num. 1341), que és la data a tenir en compte d’acord amb l’article 68.4 in
fine de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
IV.- Normativa processal.
Havent-se presentat la petició en data 29 de maig de 2017, són d’aplicació per raons temporals
les lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre.
V.- Antecedents de necessària consideració.
1.- Aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 9 de març de 2005, del
projecte per a la instal·lació de la subestació elèctrica a la parcel·la cadastral 116 del polígon 9
de Forallac, promogut per Endesa Distribución Eléctrica SLU, d’acord amb el tràmit de
l’article 48 en la redacció donada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, que modifica la Llei
2/2002, de 14 de març d’urbanisme.
2.- Resolució de l’Alcaldia de 10 d’agost de 2005, d’atorgament de llicència municipal d’obres
per la construcció de la subestació elèctrica (Exp.114/2004).
3.- Resolució de 2 de setembre de 2005 dels Serveis Territorials a Girona del Departament de
Treball i Indústria, d’atorgament, d’acord amb allò establert a la Llei 54/1997 i el Reial Decret
1955/2000, a Endesa Distribución Eléctrica SLU d’autorització administrativa i aprovació del
projecte executiu de la subestació de Forallac amb un pressupost d’execució de 1.743.293€.
4.- Sentència de 19 de juny de 2006 en el RO 506/2005, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1, la qual valida la llicència municipal d’obres atorgada per l’Ajuntament de
Forallac.
5.- Sentència de 19 de juny de 2008 en el RO 504/2006, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1, la qual valida la resolució administrativa dels Serveis Territorials a
Girona del Departament de Treball i Indústria, d’autorització del projecte per a la instal·lació
de la subestació elèctrica.
6.- Llei 26/2009, de 23 de desembre de 2009 (DOGC 31/12/2009), que modifica l’article 67 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i
que permet aprovar Plans Especials urbanístics per implantar sistemes de caràcter general no
previstos en el planejament general.
7.- Sentència núm. 329 de 21 d’abril de 2010 el RO 511, dictada pel TSJC que anul·la
l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 9 de març de 2005 del projecte
per a la instal·lació de la subestació elèctrica. Aquesta sentència fou declarada ferma per
procedir a la seva execució.
8.- Sentència núm. 330 de 21 d’abril de 2010 en el recurs d’apel·lació 253/2007, dictada pel
TSJC que revoca la Sentència de 19 de juny de 2006 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
i que anul·la la llicència d’obres municipal. Aquesta sentència fou declarada ferma remetent-se
el Jutjat per a la seva execució.
9.- Aprovació inicial per part de la CTU de Girona en sessió de data 21 de juliol Ajuntament de
Forallac de 2010, del Pla Especial Urbanístic de la subestació 110/25 kV, al terme municipal de
Forallac i promoguda per Endesa Distribución Eléctrica SLU.
10.- Sentència núm.1008 de 2 de novembre de 2010 en el recurs d’apel·lació 1008/2010, dictada
pel TSJC que anul·la la resolució dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball
i Indústria de 2 de setembre de 2005, per la qual es va atorgar a Endesa Distribución Eléctrica
SLU autorització administrativa i es va aprovar el projecte executiu de la subestació de
Forallac, d’acord amb allò establert a la Llei 54/1997 i el Reial Decret 1955/2000. Aquesta
sentència fou declarada ferma remetent-se el Jutjat per a la seva execució.
11.- Resolució de 17 de març de 2011 dels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Empresa i Ocupació, pel qual i a instància d’Endesa Distribución Eléctrica SLU, s’autoritza
provisionalment la subestació elèctrica 110/25 kV de Forallac atenent a que s’havia aprovat
inicialment el corresponent Pla Especial Urbanístic.
12.- Resolució de data 6 de juny de 2011 del Conseller de Política Territorial i Sostenibilitat,
per la qual s’aprova definitivament el Pla Especial Urbanístic de la subestació 110/25 kV de

Forallac formulat per Endesa Distribución Eléctrica SLU, d’acord amb l’article 67 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC
21/6/2011).
13.- Resolució de l’Alcaldia de data 31 d’agost de 2011 per la qual es va atorgar a Endesa
Distribución Eléctrica SLU llicència municipal d’obres per a la legalització i reforma de la
subestació elèctrica (Exp.70/2011), a l’empara del Pla Especial aprovat el 6 de juny de 2011.
14.- Resolució de 31 d’octubre de 2011 dels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Empresa i Ocupació, per la qual, d’acord amb allò establert a la Llei 54/1997 i el Reial
Decret 1955/2000, es concedeix autorització administrativa i s’aprova el projecte de la
subestació de Forallac amb un pressupost d’execució de 1.743.293€.
15.-Interlocutòria de 13 de desembre de 2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, RO
506/2005, dictada en incident d’execució, en la qual:
a).- Es desestima la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Forallac de declarar la
impossibilitat legal d’executar la Sentència núm. 330 del TSJC en raó de l’aprovació definitiva
del Pla Especial Urbanístic de la subestació 110/25 kV.
b).- Es declara la nul·litat de la llicència municipal d’obres per a la legalització i reforma de la
subestació elèctrica (Exp.70/2011), per entendre que el Pla Especial s’ha aprovat amb la
finalitat d’eludir el compliment de la Sentència núm. 330 i que, per tant, era nul i resultava
inaplicable, i un cop ferma la resolució plantejar la qüestió d’il·legalitat respecte a la resolució
de 6 de juny de 2011 del Conseller de Territori i Sostenibilitat.
Tant Endesa i la Generalitat com l’Ajuntament de Forallac, recorren dita resolució.
16.- Aportació en data 22 de maig de 2012 per part d’Endesa Distribución Eléctrica SLU i a
requeriment de l’Alcaldia, del projecte d’enderroc de la Subestació 110/25 kV.
17.- Sol·licitud en data 24 de maig de 2012 per part d’Endesa Distribución Eléctrica SLU al
Departament d’Empresa i Ocupació, d’autorització administrativa i aprovació del Projecte
d’execució per al tancament i desmantellament de la subestació elèctrica de Forallac.
18.- Resolució de l’Alcaldia de data 1 de juny de 2012, per la qual s’atorga a Endesa
Distribución Eléctrica SLU llicència municipal d’obres d’enderroc de la subestació
(Exp.47/2012).
19.- Resolució del Departament d’Empresa i Ocupació de 12 de desembre de 2012 per la qual
s’autoritza el Projecte de tancament i desmantellament de la subestació de Forallac, amb un
pressupost d’execució de 283.950€
20.- Interlocutòria de 24 de maig de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, RO
506/2005, dictada en incident d’execució, en la qual es desestima l’incident d’impossibilitat
legal d’executar la sentència plantejat per Endesa i el plantejat per l’Ajuntament de Forallac.
21.- En data 12 de juny de 2013, Endesa Distribución Eléctrica SLU procedeix a la desconnexió
de la subestació.
22.- Acta de 14 de juny de 2013, de tancament i precinte de la subestació elèctrica.
23.- Sentència núm. 666 de 20 de setembre de 2013 en el recurs d’apel·lació 219/20112,
dictada pel TSJC la qual ratifica la Interlocutòria de 13 de desembre de 2011 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1, en el sentit de:
a).- Desestimar la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Forallac per tal que es declari la
impossibilitat legal d’executar la Sentència núm. 330 del TSJC en raó de l’aprovació definitiva
del Pla Especial Urbanístic de la subestació 110/25 kV.
b).- Declarar la nul·litat de la llicència municipal d’obres per a la legalització i reforma de la
subestació elèctrica (Exp.70/2011), per entendre que el Pla Especial de 6 de juny de 2011 s’ha
aprovat amb la finalitat d’eludir el compliment de la Sentència núm. 330 i que, per tant, era nul i
resultava inaplicable, i un cop ferma la resolució plantejar la qüestió d’il·legalitat respecte a la
resolució de 6 de juny de 2011 del Conseller de Territori i Sostenibilitat.
La sentència confirma la Interlocutòria, desestima tots els recursos interposats i acorda requerir
al Jutjat el plantejament de la qüestió d’il·legalitat.

24.- Interlocutòria de 31 d’octubre de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 sobre
actuacions a portar a terme en l’execució .
25.-Interlocutòria de 4 de novembre de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 la qual
planteja la qüestió d’il·legalitat.
26.- Sentència núm.120 de 18 de febrer de 2014 en el recurs d’apel·lació 11/2014, dictada pel
TSJC i tramitada com a conseqüència de la qüestió d’il·legalitat que declara la nul·litat del Pla
Especial urbanístic de la subestació 110/25 kV de Forallac.
27.- Sentència núm. 325 de 28 de maig de 2014 en el recurs d’apel·lació 31/2014, dictada pel
TSJC la qual estima en part el recurs d’apel·lació contra la Interlocutòria de 24 de maig de
2013.
28.- Sentència núm. 418 de 9 de juliol de 2014 en el recurs d’apel·lació 31/2014, dictada pel
TSJC la qual desestima els recursos formulats per Endesa, la Generalitat i l’Ajuntament de
Forallac, contra la Interlocutòria de 31 d’octubre de 2013.
29.- Acta de 12 de gener de 2016 de replanteig i inici de les obres de desmantellament de la
subestació elèctrica i acta de comprovació dels equips i components a recuperar per part de la
propietat (on es pacta que Endesa recuperarà tot l’aparellatge, torres, cablejat i els equips de
transformació instal·lats)
30.- Setmana del 12 al 26 de gener de 2016, actuacions de retirada de cables, desmuntatges i
desconnexions. No s’inicien però els treballs de retirada de transformadors ni bateries atès que
Endesa no ho autoritza.
Es fixa d’acord amb el Planning actualitzat de l’obra, l’inici dels treballs de desmuntatge dels
equips pel dia 8 de febrer de 2016 i les cabines pel dia 18 de febrer del mateix any.
El 18 de gener de 2016, es signa amb Fraterprevención, SL, l’acta de coordinació de seguretat i
salut de l’activitat, tràmit sense el qual no es podien iniciar els treballs de desmuntatge.
31.- Interlocutòria del Tribunal Suprem de 26 de gener de 2016 dictada en el recurs de cassació
1713/2014, en la qual s’acorda iniciar d’ofici un incident de nul·litat d’actuacions a partir del
moment immediatament anterior a dictar-se la Sentència del TSJC de data 20 de setembre de
2013.
32.- La setmana del 5 de febrer de 2016 s’inicien els treballs de desmuntatge de transformadors,
bateries etc.
33.- Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 14 d’abril de 2016, la qual
determina la suspensió de l’execució fins a la resolució de l’incident de nul·litat d’actuacions
iniciat per Interlocutòria del Tribunal Suprem de 26 de gener de 2016, en el recurs de cassació
1713/2014.
34.- Acta de presencia de la Notaria Marta Bernabeu Farrús de data 25 de maig de 2016, qui a
requeriment d’Endesa Distribución Eléctrica SLU, acredita l’enderrocament total de la
subestació d’acord amb les fotografies aportades.
35.- Interlocutòria del Tribunal Suprem de 8 de juliol de 2016 dictada en el recurs de cassació
1713/2014, en la qual s’acorda anul·lar les Sentències del TSJC de 20 de setembre de 2013 i 18
de febrer de 2014, sobre qüestió d’il·legalitat, així com la retroacció de les actuacions al
moment anterior al del dictat de la sentència de 20 de setembre de 2013.
36.- Sentència núm.137 de 15 de març de 2017, en el recurs d’apel·lació 219/2012 dictada pel
TSJC, en el sentit que:
a).- Es desestima la sol·licitud de declarar la impossibilitat legal d’executar la sentencia en raó
de l’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic.
b).- Es confirma la nul·litat de la llicència municipal de 31 d’agost de 2011 atorgada per
l’Ajuntament de Forallac per la legalització i reforma de la subestació de referència.
c).- Es declara la il·legalitat i nul·litat de ple dret del Pla Especial urbanístic de la subestació
110/25kV de Forallac.
37.- Petició d’Endesa Distribución Eléctrica SLU en data 29 de maig de 2017, de
responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament de Forallac.

38.- En data 25 de maig de 2017 el TSJC té per preparat el recurs de cassació formulat per
Endesa Distribución Eléctrica SLU i per la Generalitat de Catalunya, contra la Sentència núm.
137 de 15 de març de 2017 en el recurs d’apel·lació núm. 219/2012, dictada pel TSJC.
39.- El Tribunal Suprem en Interlocutòria de 19 de gener de 2018, admet a tràmit el recurs de
cassació núm. 3965/2017.
40.- El Tribunal Suprem en data 4 de febrer de 2019, en el recurs de cassació 3965/2017, dicta
la sentència núm.113/2019 que desestima els recursos de cassació instat per l’entitat Endesa
Distribución Eléctrica i per la Generalitat de Catalunya.
En data 15 de març de 2019, la LAJ ha dictat Decret pel qual acorda al fermesa de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia núm. 137/2107 de 15 de març i l’arxiu de les actuacions.
41.- En data 18 de març de 2019, la Comissió Jurídica Assessora emet dictamen núm. 78/2019
en relació a la reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de
Forallac per la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
L’informe conclou que es procedent desestimar la reclamació patrimonial instada davant
l’Ajuntament de Forallac per la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per les pèrdues
sofertes com a conseqüència del desmantellament de la subestació de transformació elèctrica
situada a la parcel·la 116 del polígon 9 de Forallac.
VI.-Anàlisi dels pressupòsits necessaris per a la concurrència de la responsabilitat patrimonial.
En desplegament de la previsió de l’article 106.2 CE, l’ordenament ha establert que les
administracions han de rescabalar els particulars que hagin resultat perjudicats per l’acció
d’aquelles, sigui normal o anormal, amb absència de força major, sempre que els danys siguin
efectius, avaluables econòmicament, individualitzables i tinguin caràcter antijurídic, en el sentit
que els particulars no estiguin obligats a suportar-los.
La responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques de Catalunya està regulada en
el Títol VI, articles 81 i ss de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
En l’àmbit local també cal esmentar l’article 174 del Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
El marc jurídic d’aplicació es completa en el present cas, per normativa sectorial diversa: dret
urbanístic i la que regula les activitats elèctriques.
En relació al dret urbanístic, l’article 115.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, disposa que els supòsits
indemnitzatoris per raons urbanístiques es regulen pel que disposa la pròpia llei i per la
legislació que els sigui aplicable. L’article 48 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, al qual ens
remet, determina els supòsits que donen dret a indemnització. En particular, l’apartat d) de
l’esmentat article 48, considera generadora de dret a percebre indemnització “l’anul·lació dels
títols administratius habilitadors d’obres”.
En relació a la normativa que regula els activitats elèctriques, cal citar la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, de regulació del sector elèctric; el Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual
es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i
procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; i el Decret 1775/1967, de 22 de
juliol, sobre el règim d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries.
La reclamació es formula amb caràcter solidari davant l’Ajuntament i el Departament de
Territori i Sostenibilitat amb l’argument que s’ha actuat en “formules conjuntes d’actuació
entre vàries Administracions Públiques”. No es pot compartir el caràcter solidari argumentat
atès que les autoritzacions i llicències atorgades, tant les de contingut urbanístic com les
referents a l’exercici de l’activitat elèctrica, estan perfectament diferenciades per criteri
competencial, raó per la qual la responsabilitat, si aquesta s’escau, es pot determinar en cada
cas.
D’acord amb la normativa referenciada anteriorment, perquè pugui prosperar l’acció de
responsabilitat patrimonial han de concórrer necessàriament una sèrie de requisits, tots ells

previstos també en la legislació catalana –així en l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya–, i que es
concreten en:
a) Que hi hagi un dany real, efectiu, avaluable econòmicament i individualitzable en relació
amb una persona o un grup de persones.
b) Que el dany sigui antijurídic, en el sentit que qui el pateixi no tingui el deure jurídic de
suportar-lo.
c) Que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal del servei públic.
d) Que el dany no s’hagi produït per raó de força major.
Per tal de dictaminar sobre l’existència o la inexistència del dany i sobre la possible relació de
causalitat entre el funcionament del servei públic i el dany reclamat, s’han de valorar tots
aquells documents de l’expedient que exposen els fets ocorreguts, i aquelles altres
consideracions que es contenen als informes incorporats a l’expedient.
D’acord amb la pròpia sol·licitud, la causa petendi és “el cierre y desmantelamiento de la
subestación” i, en aquest sentit, el peticionari considera que es en aquest moment quan es
produeixen els possibles danys: el dany relacionat amb l’enderroc de l’edificació i el dany
respecte al cessament de l’activitat elèctrica.
Cal referir el caràcter preceptiu de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora d’acord
amb el que disposen l’article 86 de la Llei 26/2010, l’article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de
maig, reguladora d’aquest òrgan i l’article 81 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
VII.- Sobre la nul·litat de l’autorització atorgada per la CTU en data 9 de març de 2005, la
llicència municipal d’obres de data 10 d’agost de 2005 i l’autorització administrativa de
l’activitat elèctrica dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball i Indústria de
2 de setembre de 2005, en virtut de les sentències del TSJC núm. 329 i 339 de 21 d’abril de 2010
i 2 de novembre de 2010, respectivament, en relació a la reclamació patrimonial formulada. El
termini de prescripció de l’acció.
La fermesa de les sentències del TSJC núm. 329 i 339 de 21 d’abril de 2010 i 2 de novembre de
2010, va comportar l’expulsió de l’ordenament jurídic de les autoritzacions i llicències
atorgades i és l’origen i causa de la responsabilitat patrimonial com reconeix el propi
peticionari en el seu escrit (pàgina 7).
D’acord amb el segon paràgraf de l’article 67.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre: “En els
casos en que és procedent reconèixer dret a indemnització per anul·lació en via administrativa o
contenciosa administrativa d’un acte o disposició de caràcter general, el dret a reclamar
prescriu al cap d’un any que s’hagi notificat la resolució administrativa o la sentència
definitiva”.
És a partir d’aquestes nul·litats fermes i inamovibles quan es possible exercitar la reclamació,
doncs l’interessat coneix la realitat i efectivitat del dany ja que el cessament de l’activitat i
l’enderroc de l’edificació li venen imposats per les resolucions judicials. En aquest sentit, cal
distingir per al còmput del termini de l’any, entre el que és el fet o acte que motiva la
indemnització o la manifestació de l’efecte lesiu.
La jurisprudència del Tribunal Suprem situa l’inici en la fermesa de la sentència d’anul·lació,
sempre que en aquell moment cabés inferir inexorablement l’existència d’una lesió patrimonial i
el seu caràcter antijurídic. Tanmateix, això no vol significar que en el moment de la sentència
fos exigible conèixer el detall de tots els elements per identificar i avaluar la magnitud
econòmica, ja que aquests deriven de la nul·litat de l’acte administratiu com a títol jurídic que
alhora determina la lesió i el seu caràcter antijurídic.
En aquest sentit, el propi informe de Deloitte (Document núm. 13) sobre la valoració dels costos
de reposició de la subestació, presentat per l’empresa, aplica aquesta doctrina doncs totes les
valoracions que conté en deriven.
La data del fet o acte que motiva la indemnització no és, com afirma l’informe de Deloitte, el 20
de setembre de 2013, data de la sentència núm. 666 promoguda en incident d’execució de la
sentència de 19 de juny de 2006 en el RO 506/2005, sinó el 21 d’abril de 2010, data en la qual

van adquirir fermesa les sentències 329 que anul.la l’acord de 9 de març de 2005 de la Comissió
Territorial d’Urbanisme d’aprovació definitiva del projecte, i 330 que anul·la la llicència
d’obres municipal.
En aquest punt és oportú indicar que la sentència núm.113/2019 del Tribunal Suprem de data 4
de febrer de 2019, en el recurs de cassació 3965/2017, que desestima els recursos de cassació
instat per l’entitat Endesa Distribución Eléctrica i per la Generalitat de Catalunya, recorda que
la nul·litat es produeix quan es declarada per l’òrgan jurisdiccional competent (en el present cas
primer, la nul·litat de l’acord d’aprovació definitiva de la CTU del projecte d’instal·lació de la
subestació elèctrica declarada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sentència núm.
329 de 21 d’abril de 2010, i tot seguit la nul·litat de la llicència municipal d’obres declarada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sentència núm.330 de la mateixa data).
Cal entendre, per tant, que la data d’inici del termini de prescripció serà la de la notificació de
la fermesa de les sentències núm. 329 i núm. 330; i en relació a l’activitat, la de la notificació de
la fermesa de la sentència núm. 1008 de 2 de novembre de 2010, ja que és en aquest moment
quan neix l’acció de reclamació en línia amb la teoria de la “actiu nata”. En sentit contrari
equivaldria a admetre mantenir unilateralment com indefinides tant la constitució del dany com
la seva quantia, extrems que no poden quedar en l’exclusiva espera del perjudicat.
Per tant, fer dependre l’inici del còmput del termini de prescripció, del dia de l’enderroc, per
voluntat de la reclamant, no es pot admetre per quant aquest ja estava previst de manera ferma i
notificada des de feia 6 anys.
VIII.- En relació a la data d’inici del termini de prescripció d’acord amb l’actual doctrina del
Tribunal Suprem.
La recent STS de 10 de juliol de 2018, dirimeix el conflicte entre la data de la sentència ferma i
la data de l’enderroc, als efectes de l’inici del còmput del termini de l’any. D’acord amb aquest
plantejament l’esmentada sentència conclou:
“De acuerdo, pues, con todo lo expuesto, confirmamos la interpretación realizada por la Sala de
lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia considerando como
interpretación más acertada de los artículos 139.2 , y 142.4 y 5 de la LRJPA ---en los supuestos
en los que la ejecución de la sentencia implica la demolición de lo construido--- la que señala
que, como regla general, debe ser la fecha de la firmeza de la sentencia anulatoria del acto o
disposición impugnados la que determina el inicio del plazo anual previsto para la
reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de tal anulación, sin que pueda ser
considerada como tal la fecha de la demolición del inmueble construido al amparo del acto o
disposición impugnado. Esta, pues, es la doctrina que, con carácter general, resulta procedente
establecer. Así lo veníamos señalando ---de forma reiterada--- en nuestra jurisprudencia, de la
que es representativa la STS (Recurso de revisión) 662/2018, de 24 de abril (RJ 2018, 1781)
(ECLI:ES: TS:2018:1508, RC 18/2017)”.
En el mateix sentit, la STS de 27 d’octubre de 2004, diu:
“Esta es, pues, la interpretación que ---insistimos---, como regla general, procede realizar de
los preceptos concernidos, en relación con la determinación del momento de inicio del cómputo
del plazo anual de prescripción para la reclamación de la responsabilidad patrimonial derivada
de la anulación jurisdiccional de un acto o disposición determinante de la demolición de un
inmueble, y que no tendría que verse afectado ni por (1) la tramitación del Incidente de
imposibilidad de ejecución de sentencia (que, de prosperar, daría lugar, en su caso, a otro tipo
de indemnización exartículo 105.2 in fine ), ni por (2) el seguimiento del previo Incidente
previsto en el artículo 108.3 de la LRJCA (RCL 1998, 1741)”.
Motius pels quals la reclamació registrada a l’Ajuntament de Forallac en data 29 de maig de
2017 s’ha de considerar extemporània en haver-se exercit més enllà del termini d’un any de la
notificació de la Sentència ferma en relació a la llicencia municipal d’obres, i també òbviament
respecte a les altres.
La també recent Sentència del Tribunal Suprem de 24 d’abril de 2018, Secció Segona,
determina:

“Aun cabe añadir a lo anterior que, como se ha dicho en varias sentencias, como la de 25 de
enero de 2011 (RJ 2011, 348) (recurso de casación n° 23732006), lo esencial para que
comience a correr el plazo de prescripción de la reclamación de responsabilidad patrimonial es,
como señala la sentencia del TEDH de 25 de enero de 2000 (TEDH 2000, 11) (asunto
Miragall y otros contra España ), el momento en que el interesado tiene conocimiento de la
sentencia anulatoria del acto. Es entonces cuando sabe que el evento lesivo se ha consumado
y, por tanto, cuando debe considerar si ejercer su derecho a indemnización por daños. Tal
criterio, lejos de desvanecer la idea capital de que el cómputo se inicia con la firmeza de la
sentencia, la refuerza para incorporar la exigencia de que no sólo ha de existir una sentencia
invalidatoria, sino el conocimiento por parte del afectado. Pero todo ello discurre en el ámbito
del artículo 142.4 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), no del apartado
5. En el caso que ahora analizamos, las dos sentencias, en ambos sucesivos grados, reflejan tal
doctrina jurisprudencial y parten en principio de su necesaria aplicación al asunto, si bien luego
parecen situar el dies a quo en un momento más tardío, aunque no lo suficiente como para no
considerar prescrita la acción emprendida.
Así deriva de la lectura de la sentencia de instancia, de 11 de abril de 2013 a cuyo tenor: "[...]
QUINTO.- Expuesto lo anterior, la parte actora reclama la indemnización por daños y
perjuicios entendiendo que los mismos han sido causados por la nulidad de la licencia de obras
que sirvió de base para la reconstrucción del fortín donde instaló su negocio de restauración.
De ahí que solicite en concepto de resarcimiento la suma a la que ascienden los gastos
efectuados en su día para la construcción e instalación del negocio, a lo que añade el lucro
cesante, gastos de despido del personal, de desmontaje, de almacenaje de mobiliario y la suma a
la que ascienden los informes periciales que ha encargado. No reclama -finalmente, según hace
constar en el escrito de conclusiones y como ya se ha dicho- los gastos por la demolición de la
construcción realizada en el bien de interés cultural, por cuanto los mismos deben ser asumidos
por el Ayuntamiento, según ha dispuesto la reciente STS de 28 de diciembre de 2011 (RJ 2012,
3601). Es pues -como ya se ha dicho también anteriormente- la declaración de nulidad
efectuada por la Sentencia la que marca un antes y un después en la situación patrimonial del
recurrente.”
Aquesta doctrina és concordant amb la Sentència de 25 de gener de 2000 del Tribunal Europeu
de Drets Humans (assumpte Miragall i altres contra Espanya), en que es determina que el
moment en el qual l’interessat té coneixement de l’esdeveniment lesiu aquest ja s’ha consumat, i
per tant ha de considerar si pot exercir el dret a indemnitzar per danys. Així doncs, per tal que
s’iniciï el còmput del termini, s’ha de produir l’esdeveniment lesiu (en aquets cas, la sentència
amb l’acord de nul·litat i l’efecte d’enderroc del que s’ha construït) i se n’ha de tenir
coneixement (en aquest cas, la notificació de la sentència definitiva en els termes establerts en el
segon paràgraf de l’article 67.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).
Aquest criteri és el que la Comissió Jurídica Assessora aplica en el seu informe, doncs considera
que el coneixement de l’esdeveniment lesiu i la seva fermesa ja esdevé en el primer moment dels
processos d’anul·lació que s’han produït i que l’anul·lació del posterior intent de legalització ja
es produeix en fase d’execució de la sentència.
Per tant resulta evident que la reclamació presentada per registre electrònic en data 29 de maig
de 2016, clarament havia prescrit.
Finalment recorda, com també incideix el propi informe de la Comissió Jurídica Assessora, que
existeixen diversos elements fàctics que corroboren la constatació anterior per la pròpia
empresa, quan :
-en data 22 de maig de 2012, va aportar el projecte d’enderroc,
-en data 24 de maig de 2012 va sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat l’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució per al tancament i
desmantellament de la subestació elèctrica,
-en data 1 de juny de 2012 es va atorgar la llicència municipal d’enderroc a la reclamant,

-en data 12 de desembre de 2012, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat va
autoritzar el Projecte de tancament i desmantellament de la subestació,
-en data 12 de juny de 2013, l’empresa procedeix voluntàriament a desconnectar la subestació,
-en data 14 de juny de 2013 és aixecada i signada de conformitat l’acta de tancament i precinte
de la subestació elèctrica.
Subsidiàriament, en el negat cas:
1.- Sobre la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Forallac. El caràcter reglat de la
llicència municipal d’obres vinculada a l’informe preceptiu i vinculant de l’autorització de la
CTU.
Pel que fa a la responsabilitat de l’Ajuntament en l’atorgament de la llicència d’obres, cal
determinar que l’aprovació de l’autorització per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme,
és una competència de la Generalitat, essent aquesta autorització prèvia, preceptiva i necessària
per atorgar l’Ajuntament la llicència municipal d’obres.
En aquest sentit, tinguis present que la Comissió Territorial d’Urbanisme va efectuar la
valoració de la utilitat pública o interès social de la instal·lació projectada i va efectuar el
control de legalitat respecte a l’adequació a la legislació sectorial i urbanística, d’acord amb el
dictat dels arts. 85 .3 i 4 de la Llei 2/2002, en la redacció donada per la Llei 10/2004, de 24 de
desembre.
L’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme va disposar que “des del punt de vista
urbanístic, la instal·lació proposada es pot autoritzar en sòl no urbanitzable perquè, d’una
banda, és un ús admès per l’esmentat article 47 i, d’altra banda, s’adequa a la normativa
urbanística municipal, sens perjudici que es tinguin en compte les consideracions dels informes
emesos pels organismes sectorials”.
Les llicències d’obres per a la implantació d’aquest tipus d’actuacions tenen una tramitació i
caràcter reglat, i en tractar-se d’una actuació específica per a destinar-la a una activitat
d’interès públic d’instal·lació i execució d’obres d’una xarxa de subministrament d’energia
elèctrica, també estava admesa segons la normativa urbanística municipal.
En aquest sentit, es clar que des de l’entrada en vigor de la modificació dels apartats 3 i 4 de
l’article 85 de la Llei 2/2002, introduïda per la Llei 10/2004, de 24 desembre, la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat assumeix el
control de la legalitat de la normativa urbanística municipal i, en conseqüència, el control
absolut de la legalitat i de l’oportunitat de l’autorització, tant pel que fa als aspectes reglats com
dels no reglats. En el cas que ens ocupa, l’Ajuntament es va limitar a atorgar la llicència donat
el caràcter reglat de l’autorització prèvia, tota vegada que complia amb els paràmetres de la
normatiu del planejament municipal.
El Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac (TRPGOF), document anterior i no
adaptat a la Llei d’urbanisme, classifica els terrenys com a sòl no urbanitzable i les
determinacions de sòl no urbanitzable venen regulades en el capítol 5è de la normativa
urbanística del TRPGOF amb les limitacions que estableix l’article 47 i concordants de la LU.
La regulació genèrica del sòl no urbanitzable, es troba als articles 115 a 129 i l’article 126
reconeix com a construccions i instal·lacions d’utilitat publica o interès social, les
infraestructures tècniques de serveis. Els terrenys estan qualificats com a Zona Agrícola, Clau
AG, regulada als articles 132 i 133 on s’estableixen les condicions d’ús i edificació, admetent-se
a l‘apartat 2 de l’article 133 la realització d’edificacions o instal·lacions d’utilitat pública o
interès social. Així doncs, cal determinar que la proposta era admissible i s’ajustava als usos i
edificacions permesos pel planejament municipal i, en conseqüència, la llicència d’obres es va
atorgar sota la cobertura de l’autorització de la Comissió Territorial d’Urbanisme i d’acord
amb les disposicions del TRPGOF.
És clar que la nul·litat de la llicència no deriva de la infracció de la normativa urbanística
municipal sinó únicament de la nul·litat de l’autorització de la CTU, de la qual l’Ajuntament no
en va ser en cap cas responsable.

Per tant, pel que fa als requisits consistents en l’existència d’una actuació administrativa
municipal i un nexe causal entre aquesta i el dany produït, es desprèn clarament de l’anàlisi de
l’expedient que tant des del punt de vista procedimental com des del substantiu, no es va produir
una actuació anormal de l’administració municipal en l’adopció de la Resolució de l’alcaldia de
10 d’agost de 2005 d’atorgament de la llicència, atès el seu caràcter reglat.
Per tant, no procedeix la responsabilitat solidària prevista a l’article 33.1, de la Llei 40/2015
d’1 d’octubre, tenint en compte el criteri de competència en l’aprovació de l’autorització i, com
s’ha dit, atès el caràcter reglat de les llicències municipals d’obres.
2.- Sobre la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Forallac respecte a l’enderroc de
la subestació elèctrica. Reclamació presentada fora de termini.
En el negat cas, si partim de la data d’enderroc com sembla sostenir l’empresa, i als mers
efectes d’exercici teòric, cal tenir present que Endesa Distribución Eléctrica, SLU i a petició
seva, acredita mitjançant acta de presència de la Notaria, Marta Bernabeu Farrús, que en data
25 de maig de 2016 s’havia produït l’enderrocament total de la subestació. Figura en l’esmentat
document notarial aquesta circumstància així com les fotografies en prova.
Tanmateix la reclamació és formula en data 29 de maig de 2017, es a dir fora del termini d’1
any comptat a partir de l’execució dels treballs d’enderroc.
Però a més, hem de recordar de nou que ja abans, en data 12 de juny de 2013, es va procedir a
desconnectar la subestació de la xarxa elèctrica; i que en data 14 de juny de 2013 es va tancar i
precintar la subestació.
Si comptem el termini d’un any a partir del 14 de juny de 2013, data en la qual es van suspendre
els treballs d’enderroc, la data en la qual es va presentar la reclamació, 29 de maig de 2017,
havia superat aquest termini.
3.- La responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Forallac respecte al cessament de
l’activitat elèctrica. Reclamació presentada fora de termini.
La reclamació en relació a les indemnitzacions derivades de l’activitat elèctrica, no especifica
quina ha estat la intervenció de l’Ajuntament de Forallac, de la qual es pugui extreure la
responsabilitat patrimonial en relació a aquest cessament.
L’Ajuntament no es competent en l’acció administrativa consistent en l’anul·lació de la
Resolució de 2 de setembre de 2005 dels Serveis Territorials del Departament de Treball i
Indústria, mitjançant la qual es va concedir autorització administrativa a Endesa Distribución
Eléctrica, SLU i es va aprovar el projecte d’instal·lació elèctrica de la subestació.
Consta a l’expedient que en data 22 d’abril de 2004, la Direcció General de Qualitat Ambiental
informa que l’activitat de les subestacions de transformació d’energia elèctrica no està
contemplada en els annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer.
En resposta a l’escrit de 25 de novembre de 2005 presentat per Endesa Distribución Eléctrica,
SLU, en data 13 de desembre de 2005 se li comunica que d’acord amb l’informe del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’emès pels Serveis Tècnics municipals, l’activitat
no està contemplada en els annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, motiu pel qual no resta
subjecta a l’obtenció de llicència ambiental.
Per tant, es clar que cap competència tenia atorgada l’Ajuntament respecte a l’activitat
elèctrica, l’autorització de la qual corresponia al director del Serveis Territorials a Girona del
Departament de Treball i Indústria, d’acord amb el Decret 251/1987, de 23 de novembre, pel
qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques.
Així, no s’aprecia cap derivació de responsabilitat de l’Ajuntament, en quant no tenia
competències respecte a l’autorització i inici de l’activitat de la subestació i, en conseqüència,
no en pot tenir respecte a la resolució judicial que ha anul·lat la decisió, doncs la Sentència
núm.1 1008/2010 del TSJC de 2 de novembre de 2010, fonamenta la seva decisió en la
impossibilitat sobrevinguda com a conseqüència de la Sentència núm. 329 de 21 d’abril de 2010
del TSJC que declara nul de ple dret i sense efecte, l’acord de la CTU de 9 de març de 2015, pel
qual es va aprovar definitivament el projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no

urbanitzable, pressupòsit previ i necessari per a l’atorgament reglat de la llicència d’obres
atorgada per resolució d’alcaldia de 10 d’agost de 2005.
En conseqüència i respecte a l’activitat, el fet danyós és el coneixement de l’impediment de
l’exercici de l’activitat derivat de l’anul·lació judicial de l’autorització per a exercir-la. Per
tant, el dany causat pel cessament de l’activitat elèctrica es refereix exclusivament al moment en
que fou ferma la sentència de data 2 de novembre de 2010.
Tanmateix si subsidiàriament s’acceptés com a termini inicial el cessament de l’activitat al
desconnectar, el dia 12 de juny de 2014, la subestació de la xarxa, de nou la reclamació
respecte a aquest dany seria extemporània d’acord amb el que disposa l’article 67.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.
A banda, és clar que hi ha una manca de relació de causalitat entre els danys al·legats respecte
al cessament de l’activitat elèctrica i el funcionament de l’Administració municipal, doncs la
nul·litat de la llicència no prové de l’actuació municipal sinó de l’actuació de la Generalitat en
l’aprovació del projecte per part de la CTU, anul·lat judicialment.
En qualsevol cas, els danys derivats per no poder exercir l’activitat elèctrica, és a dir del no
funcionament de la subestació, també haurien prescrit.
A la vista de l’exposat i en atenció a les circumstàncies concurrents, i vista la proposta de
resolució de la instructora de l’expedient i l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica
Assessora núm. 78/2019, de 15 de març,
HE RESOLT:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per Endesa
Distribución Eléctrica, SLU, per les pèrdues sofertes com a conseqüència del desmantellament
de la Subestació de transformació elèctrica situada a la parcel·la 116 del polígon 9 de Forallac,
per extemporània i per no donar-se els requisits de la responsabilitat patrimonial.
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució als interessats adjuntant còpia de l’informe
de la Comissió Jurídica Assessora núm. 78/2019, de 15 de març.
Tercer.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple de la corporació en la
primera sessió ordinària que celebri.»
Segon.- Succintament i a l’efecte d’assabentat, de la resta de resolucions dictades per l’alcaldia
durant el període comprès entre el 26 de gener i el 18 d’abril de 2019:
27 de gener de 2019.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de set-cents dinou euros
amb quaranta nou cèntims (719,49 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per respondre de
les 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. 38/2016 electrònic 277/18).
27 de gener de 2019.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
(150,00 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per respondre de les 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. 86/2016 i electrònic 355/2018).
27 de gener de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
27 de gener de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de liquidació de la Taxa per a la realització
d’activitats jurídic administratives de competència local, en concepte de col·locació de placa
numeració de carrer a la façana de la finca situada al carrer de Forn, 5 de Peratallada
(Exp.58/2019).
27 de gener de 2019.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
(150,00 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació 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. 45/2017).

28 de gener de 2019.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i la Taxa per a la realització d’activitats jurídic administratives de
competència local, corresponents als expedients: 315/2018, 387/2018, 471/2018, 627/2018,
661/2018, 675/2018, 788/2018, 802/2018, 809/2018, 810/2018, 819/2018 i 823/2018.
29 de gener de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de liquidació de la Txa per a la realització
d’activitats jurídic administratives de competència local, en concepte d’expedició de certificat de
règim urbanístic de la parcel.la amb referència cadastral 000300600EG04F0001QA, situada al
camí de la Rajoleria, 3, de Peratallada.
29 de gener de 2019.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest Ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de gener de 2019.
30 de gener de 2019.- Alta al padró municipal d’habitants.
30 de gener de 2019.- Alta al padró municipal d’habitants.
30 de gener de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a l’expedició de llicències
urbanístiques en concepte de pròrroga de la llicència d’obres majors (Exp. 684/2017).
2 de febrer de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a l’expedició de llicències
urbanístiques en concepte de tramitació llicència de modificació del règim de divisió horitzontal
de la finca registral núm. 28, tom 3220, llibre 39, foli 33, inscripció 9ª de Vulpellac, (Ref.
Cadastral 3857125EG0435N0001HM) (Exp. 105/2018).
2 de febrer de 2019.- Autoritzar el pas pel municipi de la marxa cicloturista no competitiva
“Gran Fondo David de la Cruz”, el proper dia 5 de maig de 2019, organitzada pel Club ciclista
Palafrugell.
7 de febrer de 2019.- Declarar la finalització, per desistiment, de l’expedient de sol·licitud
d’inscripció al Padró Municipal d’Habitants, promoguda per EMAA.
7 de febrer de 2019.- Declarar la finalització, per desistiment, de l’expedient de sol·licitud
d’inscripció al Padró Municipal d’Habitants, promoguda per EMAA.
7 de febrer de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a l’expedició de llicències
urbanístiques en concepte de llicència de primera utilització de l’habitatge situat al carrer Carme
Carles, 4 de Vulpellac, (Ref. Cadastral 3952210EG04350001JI) (Exp. 716/2018).
7 de febrer de 2019.- Autoritzar el pas pel municipi de les curses ciclistes per carretera els dies
13, 20 i 27 de febrer i 6 de març, de 2019, organitzades per l’empresa 53 Douuze, amb el suport
de la Federació catalana de ciclisme.
7 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
7 de febrer de 2019.- Autoritzar el pas pel municipi de la prova de BTT “VolCat Costa Brava”,
el proper dia 17 de març de 2019, organitzada pel Club ciclista Baix Ter.
7 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
7 de febrer de 2019.- Atorgar al titular de l’activitat “Restaurant La Cort”, llicència municipal a
precari d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de taules, cadires i altre elements
similars, a la Plaça de les Voltes, 8 de Peratallada, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019,
ambdós inclosos (Exp. 30/2019).
8 de febrer de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per l’ocupació de terrenys de
domini públic municipal mitjançant la instal·lació de taules, cadires, tendals, marquesines,
expositors i altres elements similars al servei d’establiments de restauració i comerços en
general, en concepte de llicència d’ocupació d’una superfície de 18 m² de la plaça de les Voltes,
8 de Peratallada, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos (Exp. OVP
30/2019).

8 de febrer de 2019.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, exercici
2019 i següents, el vehicle marca Renault, model Grand Espace i matrícula 9426 CMR.
11 de febrer de 2019.- Aprovar inicialment el document de planejament “Modificació puntual
número 1 del Text refós del Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric de Peratallada”,
redactat per l’arquitecte municipal Josep Antoni Hidalgo Garcia.
11 de febrer de 2019.- Incorporar a la llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat destinada
a “Escola d’ensenyament de conducció de motos tot terreny” situada a la parcel·la cadastral 122
del polígon 4, atorgada per resolució de l’alcaldia de data 9 de desembre de 2015, el canvi no
substancial promogut per Armik Sport, SL, consistent en la supressió de la limitació del
funcionament de l’activitat a 15 dies a l’any, i desestimar íntegrament les al·legacions
presentades pel senyor FTC en data 25/6/2018 (R/E 1659), en base als arguments exposats a
l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal i, donar-se per assabentat de l’actuació de control
ambiental de l’activitat amb caràcter favorable, realitzada per ECA Bureau Veritas, SLU entre el
15/9/2016 i el 4/11/2016.
11 de febrer de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local en concepte de tramitació de la comunicació d’inici
de l’activitat d'ús turístic de l’habitatge situat al paratge les Serres, 3 de Fonteta (Exp.726/2018).
11 de febrer de 2019.- Aprovar la liquidació en concepte d’indemnitzacions per concurrència
efectiva dels membres de la corporació a òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 31 de gener
de 2019.
12 de febrer de 2019.- Fer constar que l’Ajuntament es dona per assabentat que amb efectes del
dia 23 de novembre de 2018, s’ha iniciat l'activitat consistent en la instal·lació d’una
subexplotació equina de petita capacitat per a un màxim de tres èquids, a la finca “Can Gil”
situada a la parcel·la cadastral 103 del polígon 6.
13 de febrer de 2019.- Fer constar que aquest ajuntament es dona per assabentat que amb efectes
del dia 25 de gener de 2019, s’ha iniciat l'activitat consistent en la instal·lació d’una explotació
per a autoconsum per a un màxim de cinc cabres i cinc cavalls, a la parcel.la 41 del polígon 9.
13 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
13 de febrer de 2019.- Declarar l’assabentat de l’alcaldia del canvi de titularitat de l’activitat de
turisme rural en la modalitat de “casa de poble compartida”, situada al carrer Major, 14 de
Peratallada (Exp.A2/2015).
13 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
13 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
13 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
13 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
15 de febrer de 2019.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i la Taxa per a la realització d’activitats jurídic administratives de
competència local, corresponents als expedients: 762/2018, 779/2018, 799/2018, 818/2018,
9/2019, 25/2019, 89/2019 i 98/2019.
20 de febrer de 2019.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística pels actes
d’edificació executats al carrer Hospital, 6 de Peratallada, consistents en la construcció d’un
porxo de 11,95m2 adossat a la façana nord de l’habitatge, sense disposar de la preceptiva
llicència municipal d’obres.
20 de febrer de 2019.- Acceptar la renúncia als drets del senyor DCA com a titular de la llicència
municipal d’obertura i funcionament del Restaurant bar “La Terrassa del Mas Bou” situat al
carrer Mas Bou, 4 (Exp.A-1/2008).

20 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
20 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
20 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
20 de febrer de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
21 de febrer de 2019.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística pels actes
d’edificació executats al carrer del Forn, 5 de Peratallada, consistents en la construcció d’una
plataforma d’obra sobre la coberta de l’edifici a mode de terrat pla i la instal·lació d’una escala
metàl·lica per accedir-hi des de la terrassa de la planta inferior del mateix immoble, sense
disposar de la preceptiva llicència municipal d’obres.
21 de febrer de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local en concepte d’expedició de certificat d’aprofitament
urbanístic de la parcel.la amb referència cadastral 3958105EG0435N0001WM, situada al carrer
Puigmal, 20 de Vulpellac.
25 de febrer de 2019.- Requerir a Castell de Vulpellac, SL per tal que en el termini màxim d’un
mes presenti un annex al projecte d’urbanització del Pla parcial urbanístic de delimitació del
sector NP IV6-2 de Vulpellac a Forallac, presentat en data 18 de desembre de 2018 que incorpori
les prescripcions determinades a l’informe emès en data 15 de febrer de 2019 per l’arquitecte
municipal.
25 de febrer de 2019.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de mil set-cents trenta-u
euros amb vint-i-quatre cèntims (1.731,24€) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per
respondre de les 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.61/2011 electrònic 578/2018).
25 de febrer de 2019.- Fer constar que l’Ajuntament es dona per assabentat que l’habitatge situat
al carrer d’en Vas 5, de Peratallada, és habitatge d’ús turístic. (Exp. 128/2018).
25 de febrer de 2019.- Denegar per improcedent, el retornament de la fiança per import de
662,09 € per respondre dels danys i obligacions a què fa referència l’article 7.1 b) de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, atès que
no consta que s’hagi dipositat a la Caixa de la Corporació tal com s’indicava a les condicions
especials de la llicència atorgada per la Junta de Govern Local en data 6 de juny de
2017(Exp.38/2016 i electrònic 277/2018).
26 de febrer de 2019.- Autoritzar l’Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Nord per portar a
termes les obres d’arranjament i manteniment dels camins compresos a la memòria que
acompanya la sol·licitud i que figuren inscrits a l’Inventari de camins d’ús públic del municipi de
Forallac.
26 de febrer de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de comunicació d’habitatge d’ús
turístic situat al carrer Nou 2, de Vulpellac (Exp. 8/2019).
26 de febrer de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de comunicació habitatge d’ús turístic
situat al carrer d’en Vas 5, de Peratallada (Exp. 128/2019).
26 de febrer de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de canvi de titularitat, sense
modificació de la llicència (Exp. 830/2018).
26 de febrer de 2019.- Fer constar que aquest Ajuntament se’n dona per assabentat que amb
efectes del dia 24 d’abril de 2018 es va iniciar l’activitat de taller tèxtil de confecció i exposició,

situat al carrer dels Arboços 4, nau 1, del polígon industrial V-2 (Exp. A-20/2015 i electrònic
328/2018).
27 de febrer de 2019.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 31.291,70 € per
cobrir part de les despeses d’execució dels treballs contemplats a la “Memòria valorada de
restauració i consolidació de la Torre de les Hores a Peratallada, fase 3 (2019)”.
27 de febrer de 2019.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de febrer de 2019.
1 de març de 2019.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de vuit-cents vuitanta-un
euros amb quaranta-tres cèntims (881,43 €) dipositada a la caixa de la corporació per respondre
de les 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.587/2017).
1 de març de 2019.- Baixa al Padró municipal d’habitants.
1 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
1 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
1 de març de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de tramitació expedient incorporació
canvi no substancial a l’activitat “Escola d’ensenyament de conducció de motos tot terreny”,
situada a la finca anomenada Mas Vinyes de Vulpellac (Exp.A-15/2007 electrònic 132/2017).
1 de març de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de tramitació expedient comunicació
activitat innòcua d’un taller tèxtil de confecció i exposició situat al carrer dels Arboços 4, nau 1
del polígon industrial V-2 (Exp. 328/2018).
5 de març de 2019.- Atorgar llicència ambiental per a la instal·lació d’una activitat de fabricació
de productes de matèries termoestables (piscines de polièster), situada al carrer dels Arboços, 3,
condicionada al compliment de les mesures correctores relacionades en el propi informe de
l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, a les que figuren en el projecte tècnic i els seus annexos i a
les condicions de l’informe tècnic municipal de data 11/2/2019 (Exp.60/2017).
5 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
5 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
6 de març de 2019.- Aprovar el fraccionament del deute dimanant de la liquidació de la Taxa per
a l’ocupació de terrenys de domini públic mitjançant la instal·lació de taules, cadires, tendals,
marquesines, expositors i altres elements similars al servei d’establiments de restauració i
comerços en general (Exp. núm.OVP-30/2019).
6 de març de 2019.- Aprovar la cessió a títol gratuït per un període de 50 anys, del dret funerari
sobre els nínxols núms. 68B, 10C i 126A del Cementiri municipal de Fonteta (Exp. Núm.6/2014
i electrònic 176/2019).
6 de març de 2019.- Revocar la resolució de l’alcaldia de data 13 de juny de 2014, d’exempció
del pagament de l’IVTM el vehicle marca Renault, model Koleos, matrícula 2830 HBW i eximir
del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, exercici 2019 i següents, el vehicle
marca Renault, model Kangoo, matrícula 9017KTB.
6 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
6 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
7 de març de 2019.- Aprovar la cessió a títol gratuït per un període de 50 anys, del dret funerari
sobre el nínxol núm. 37 Nord del Cementiri municipal de Vulpellac.

7 de març de 2019.- Aprovar la liquidació en concepte d’indemnitzacions per concurrència
efectiva dels membres de la corporació a òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 28 de febrer
de 2019.
7 de març de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i la Taxa per a la realització d’activitats jurídic administratives de
competència local, corresponent a l’expedient 146/2019.
8 de març de 2019.- Aprovar el canvi de titularitat dels nínxols núms. 31, 32 i ossera 16 (rodona
1a) del Cementiri municipal de Peratallada.
8 de març de 2019.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre el nínxol números
161 (rodona 3a) del Cementiri municipal de Peratallada.
8 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
8 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
8 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
8 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
8 de març de 2019.- Aprovar el padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Taxa per a
la recollida d’escombraries i Taxa de cementiris municipals, exercici 2019.
12 de març de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de tramitació d’expedient d’activitat
sotmesa al règim de llicència ambiental, de fabricació de productes de matèries termoestables
(piscines de polièster), situada al carrer dels Arboços, 3 del sector industrial V-2 (Exp. 60/2017).
12 de març de 2019.- Esmenar la resolució de l’alcaldia núm. 35/2019 de 27 de gener de 2019,
d’autorització del retornament d’una fiança (Exp. 86/2016 i electrònic 355/2018).
12 de març de 2019.- Denegar per improcedent, el retornament de la fiança per respondre dels
danys i obligacions a què fa referència l’article 7.1 b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, atès que no consta que el promotor de
l’obra l’hagi dipositat a la Caixa de la Corporació, tal com indicaven les condicions especials de
la llicència atorgada per la Junta de Govern Local en data 6 de juny de 2017 (Exp. 88/2018).
13 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
15 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
18 de març de 2019.- Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini per al període 2020 a 2022.
18 de març de 2019.- Atorgar un termini d’un mes per a esmenar les deficiències en la
documentació presentada i en les instal·lacions de l’activitat Club de Karate Bisbal “ShitoRyu2”, detectades en la inspecció a l’establiment efectuada per l’enginyer tècnic municipal en
data 14 de novembre de 2018, sens perjudici del seu dret a presentar les al·legacions que
consideri convenients en el termini de quinze dies a comptar de la notificació de la present
resolució (Exp. 681/2017).
19 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
19 de març de 2019.- Confirmar la inscripció padronal per a estrangers comunitaris o amb
autorització de residència permanent al Padró Municipal d’Habitants.
20 de març de 2019.- Atorgar llicència d’ocupació d’espai públic per a la instal·lació de les
parades que es detallen el dia 28 d’abril de 2019 (Fira de les Herbes de Peratallada).
20 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
21 de març de 2019.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de quatre-cents setantacinc euros amb noranta-set cèntims (475,97€) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per

respondre de les 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.48/2018).
21 de març de 2019.- Aprovar l'expedient número 1/2019 d’incorporació de romanents de crèdit
en el pressupost de 2019.
21 de març de 2019.- Aprovar les liquidacions tributàries de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions, situades en terrenys d’us públic, a la plaça del Castell
de Peratallada el dia 28 d’abril de 2019 amb motiu de la Fira de les Herbes (Exp. 11/2019).
22 de març de 2019.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i la Taxa per a la realització d’activitats jurídic administratives de
competència local, corresponents als expedients: 795/2018, 806/2018, 80/2019 i 144/2019,
196/2019, 204/2019 i 216/2019.
25 de març de 2019.- Incoar expedient de declaració de potencial perillositat de dos gossos del
Mas Isern de Peratallada, de raça Mastí del Pirineu.
27 de març de 2019.- Declarar l’assabentat del canvi de titularitat de l’activitat d’explotació
d’estruços, situada al Mas Teixidor, Polígon 8, parcel·la 195 (Exp. A-16/2006).
27 de març de 2019.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de març de 2019.
27 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
27 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
27 de març de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
27 de març de 2019.- Aprovar les liquidacions tributàries de la Taxa per a l’expedició de
llicències urbanístiques en concepte de tramitació llicència de parcel·lació per segregació i
agrupació simultània de les finques registrals 1.529 (Ref. cadastral 7675113EG0477N0001JR) i
1.094 (Ref. cadastrals 7675112EG0477N0001IR i 17077A005000400000FT) (Exp. 555/2017).
27 de març de 2019.- Assenyalar el dia 2 d’abril de 2019, a les 13:00 hores, a la seu de
l'Ajuntament de Forallac, per a formalitzar l’acta de pagament i ocupació de la finca inscrita en
el Registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà al Tom 3259, Llibre 40 de Vulpellac, Foli
123, inscripció 1a, Finca 1493.
28 de març de 2019.- Fer constar que l’Ajuntament es dona per assabentat que l’habitatge situat a
la Plaça de les Voltes 5, de Peratallada, és habitatge d’ús turístic (Exp. 231/2019).
28 de març de 2019.- Fer constar que l’Ajuntament es dona per assabentat que amb efectes del
dia 13 de març de 2019, es va iniciar l'activitat consistent en la instal·lació d’una subexplotació
de 30 gallines ponedores i 2 galls per autoconsum, a la finca La Pineda, situada al Camí de Can
Xixa 7, Les Serres (Exp.385/2019).
28 de març de 2019.- Proposar, com a representants de l’Administració per obtenir informació
dels resultats de l’escrutini en les properes eleccions a Corts Generals del proper 28 d’abril de
2019.
28 de març de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de canvi de titularitat, sense
modificació de la llicència (Exp. 616/2018).
28 de març de 2019.- Declarar l’assabentat de la transmissió de la titularitat de l’activitat
d’explotació de bestiar porcí d’engreix, situada a la Granja Prunell (polígon 3, parcel·la 30)
(Exp. A-26/2003).
1 d’abril de 2019.- Alta al padró municipal d’habitants.

1 d’abril de 2019.- Comunicar a la senyora MGB, que disposa d’un termini d’audiència de
quinze dies, comptats a partir de la recepció de la present resolució, per formular al·legacions i
presentar els documents i les justificacions i proposar les proves que estimi pertinents, contra la
resolució de l’alcaldia de data 20 de febrer de 2019, d’incoació d’expedient de protecció de la
legalitat urbanística pels actes d’edificació executats al carrer Hospital, 6 de Peratallada.
1 d’abril de 2019.- Comunicar a la senyora HMBGK, que disposa d’un termini d’audiència de
quinze dies, comptats a partir de la recepció de la present resolució, per formular al·legacions i
presentar els documents i les justificacions i proposar les proves que estimi pertinents, contra la
resolució de l’alcaldia de data 21 de febrer de 2019, d’incoació d’expedient de protecció de la
legalitat urbanística pels actes d’edificació executats al carrer del Forn, 5 de Peratallada.
4 d’abril de 2019.- Declarar l’assabentat de la primera fase del canvi d’orientació productiva per
a una capacitat màxima de 3.000 gallines i una superfície de 627 m2, de l’explotació ramadera
de granja de gallines ponedores situada al Mas Teixidor, parcel·la 215 del polígon 8 (Exp. A16/2006).
4 d’abril de 2019.- Declarar l’assabentat de l’ampliació per a una capacitat màxima de 1.744
places, de l’explotació ramadera de porcí d’engreix Granja Prunell, situada al polígon 3,
parcel·la 30 (Exp. A26/2003).
4 d’abril de 2019.- Denegar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
(150,00 €), dipositada per respondre dels danys i obligacions a què fa referència l’article 7.1 b)
de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(Exp.76/2015 i electrònic 603/2018), atès que no s’ha aportat certificat de gestió de residus, en
compliment del que disposa l’article 15.2 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (Exp.76/2015 i electrònic
603/2018).
4 d’abril de 2019.- Denegar el retornament de la fiança per import de cent-cinquanta euros
(150,00 €), dipositada per respondre dels danys i obligacions a què fa referència l’article 7.1.a) i
b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(Exp.77/2015 i electrònic 717/2018), atès que no ha aportat certificat de gestió de residus, en
compliment del que disposa l’article 15.2 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
4 d’abril de 2019.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de mil trenta-un euros amb
vuitanta-dos cèntims (1.031,82€) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per respondre de les
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.75/2015 electrònic 602/2018).
4 d’abril de 2019.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de quatre-cents sis euros
amb seixanta-dos cèntims (406,62€) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per respondre de
les 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.85/2015 electrònic 718/2018).
4 d’abril de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de canvi de titularitat, sense
modificació de la llicència (Exp. 233/2019).
5 d’abril de 2019.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i la Taxa per a la realització d’activitats jurídic administratives de
competència local, corresponents als expedients: 203/2019, 241/2019 i 242/2019.
8 d’abril de 2019.- Declarar l’assabentat que amb efectes de 26 d’abril de 2016, es va iniciar
l’activitat de taller de muntatge i venda de bicicletes, situada a la nau 5 del carrer Arboços 10.
8 d’abril de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.

11 d’abril de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
11 d’abril de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
11 d’abril de 2019.- Alta al Padró municipal d’habitants.
11 d’abril de 2019.- Incoar expedient complex de protecció de la legalitat urbanística pels actes
d’edificació executats al Mas Serra, situat a la parcel·la 59 del polígon 6 (Exp. 682/2018) i
suspendre provisionalment i de forma immediata, les obres i actuacions en curs d’execució.
11 d’abril de 2019.- Resposta als escrits presentats per la regidora senyora MPB, mitjançant R/E
núm. 2019-E-RE-96 de data 26/2/2019; i R/E núm.2019-E-RE-133 de data 24/3/2019.
11 d’abril de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de tramitació expedient d’activitats
d’habitatge d’ús turístic (Exp. 231/2019).
11 d’abril de 2019.- Aprovar la liquidació en concepte d’indemnitzacions per concurrència
efectiva dels membres de la corporació a òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 31 de març
de 2019.
11 d’abril de 2019.- Fer constar que l’Ajuntament es dona per assabentat que l’habitatge situat al
Carrer Major, 2, de Peratallada, és habitatge d’ús turístic (Exp. 259/2019).
11 d’abril de 2019.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre els nínxols
números 163, 164 i ossera 82 (rodona 3a) del Cementiri municipal de Peratallada.
11 d’abril de 2019.- Aprovar les liquidacions tributàries de la Taxa per a la realització
d’activitats jurídic administratives de competència local, en concepte de tramitació expedient
comunicació d’inici d’activitat innòcua d’un taller de muntatge i venda de bicicletes, situada a la
nau 5 del carrer Arboços, 10 (Exp. A-6/2016 electrònic 172/2017) i tramitació expedient
comunicació canvi de titularitat de l’activitat.
12 d’abril de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de tramitació de l’expedient de
comunicació activitat innòcua d’una explotació de granja de gallines ponedores situada al
polígon 8, parcel·la 215 (Mas Teixidor).
15 d’abril de 2019.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística (Exp. PLU 3/2016).
16 d’abril de 2019.- Aprovar la liquidació tributària de la Taxa per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local, en concepte de tramitació expedient comunicació
ampliació de l’activitat d’explotació de bestiar porcí d’engreix situada al paratge “El Pla”,
parcel·la 30 del polígon 3 (Exp. 816/2018).
Seguidament l’alcalde explica la necessitat per raons d’urgència, de sotmetre a la consideració
del Ple un assumpte no inclòs a l’Ordre del dia que acompanyava la convocatòria, referent al
reconeixement a la direcció del viver d’empreses per la bona feina que desinteressadament han
fet, aconseguint que hagi estat designat com el primer viver d’empreses de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat.
8 BIS.- RECONEIXEMENT DE LA BONA FEINA QUE EL GERENT I ELS MEMBRES
DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ ESTAN FENT AL CAPDAVANT DE NEXES
(EXP.316/2019).- Llegida per la secretària, es sotmet a aprovació la següent proposta:

«El viver d'empreses i centre de negocis de Forallac ha estat reconegut recentment com el primer
viver d'empreses de Catalunya del rànquing 2018/2019 que elabora la fundació FUNCAS, una
institució de caràcter privat, sense ànim de lucre, creada i finançada per la Confederación
Española de Cajas de Ahorros, a través de la seva Obra Social.
La mateixa fundació ja va distingir Nexes com el millor de les comarques gironines i el sisè de
tot Catalunya, segons el rànquing 2016/17.
Aquest reconeixement arriba poc abans de la celebració, el proper mes de juny, del seu desè
aniversari, i no és un premi puntual, sinó fruit d’una trajectòria també reconeguda socialment.
Durant aquesta dècada, Nexes ha assolit amb solvència i rigor els objectius pels quals va ser
creat i planificat per l'Ajuntament en el marc del desenvolupament del polígon industrial de
Forallac. A més, ha esdevingut un dinamitzador econòmic molt potent no només del municipi,
sinó de la seva àrea d'influència, i un eix vertebrador del mateix polígon industrial.
Nexes va ser concebut com un equipament destinat a la ubicació temporal de petites empreses,
de nova o recent creació, de manera que els emprenedors tinguessin al seu abast un conjunt de
serveis i assessorament continuat, a un preu assequible, durant els primers anys de la posada en
marxa del seu negoci. Nexes va iniciar l’activitat en un context de crisi econòmica i era
justament en aquests moments de dificultat quan més justificació tenia posar en marxa una eina
d’aquest tipus, adreçada adonar suport als emprenedors o a persones que havien perdut la feina o
volien reorientar la seva activitat professional.
Des del 2009 ha prestat servei a 120 empreses, gran part de les quals han tingut continuïtat i, en
alguns casos, són presentades com a exemples d’èxit.
Actualment, Nexes funciona a ple rendiment, disposa de 20 despatxos i 8 naus, i les activitats
que hi estan instal·lades facturen més de 6 milions d’euros anuals. És el viver d'empreses més
gran de les comarques gironines i un dels més grans de Catalunya. El seu caràcter innovador i la
seva experiència fan que sigui un exemple per a d’altres municipis i organismes que volen
engegar projectes similars. Per aquest motiu, sovint rep visites de delegacions i demandes per
conèixer el seu model organitzatiu i d’administració.
El reconeixement de la fundació FUNCAS i la bona consideració social i pública de Nexes no
serien possibles sense la suma de moltes complicitats que l’han convertit en una realitat
plenament consolidada, amb molta projecció de futur. En aquest èxit hi han tingut un paper
determinant la seva gerència i el consell d’administració, un ens assessor, integrat per
professionals del món econòmic i l’empresa, que hi participen de manera voluntària. Sense la
suma d’aquestes sinèrgies, no s’hauria pogut donar compliment als objectius estratègics i
fundacionals de Nexes, amb el nivell d’excel·lència i de reconeixement que s’ha assolit. Han
convertit el seu treball en un símbol de l’emprenedoria, al servei de la dinamització econòmica
local i la creació de llocs de treball.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Felicitar al gerent de Forallac Progrés, SAM, Quim Gudayol, i als membres del Consell
d’Administració, Santi Muní, Francesc Lleonsí, Josep Ferrer i David Plana, per la bona feina que
estan desenvolupant al capdavant de Nexes, la qual ha permès situar l’equipament en el primer
lloc del rànquing de vivers d’empreses de Catalunya.»
Intervé l’alcalde i diu que felicita al gerent i al consell d’administració a nivell personal perquè
ha estat un gust treballar-hi i que gràcies a ells aquesta emprenedoria s’ha portat endavant.
Finalment desitja que a la propera legislatura es continuï treballant com fins ara. La senyora Puig
diu que estan molt contents de tenir Nexes a Forallac i satisfets que en Quim en sigui el gerent a
qui feliciten. Pregunta a l’alcalde que essent en el mes de juliol el desè aniversari del viver,
perquè aquest reconeixement es fa ara, i si el motiu és que ara hi ha eleccions. L’alcalde contesta

que el motiu del reconeixement és la recent designació obtinguda per Nexes com el primer viver
d’empreses de Catalunya. La senyora Puig diu que es podia haver fet coincidir amb el desè
aniversari. L’alcalde contesta que “o mai”.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat.
9.- PRECS I PREGUNTES.
 El senyor Serra:
- Pregunta:
1. Quines coses negatives s’han fet des de l’Ajuntament durant aquesta legislatura.
2. Si es pot fer un estudi o una consulta per aconseguir que un dels aparcaments de
Peratallada sigui gratuït.
3. Si està previst muntar un parell de taules a Peratallada perquè la gent no hagi de menjar a
qualsevol lloc.
4. Si es pensa fer alguna cosa per evitar que la gent doni menjar als gats en mig dels carrers
de Peratallada.
5. Si es pensa fer alguna cosa per millorar l’estat dels carrers del municipi.
6. Diu que quan hi ha turmenta, moltes vegades els carrers de Peratallada es queden sense
llum. Pregunta si es pensa fer alguna cosa.
7. Diu que moltes vegades s’han queixat de la decaiguda de les fires i festes del municipi. A
la novel.la de ciència ficció que han rebut posa que s’està treballant per recuperar-les.
Pregunta si hi ha algun pla per rellançar-les.
8. Es queixa que durant la legislatura no se’ls ha escoltat prou i diu que prova d’això es que
van ser ells els que temps enrere van proposar fer la recollida d’escombraries porta a porta
i el fet que ara s’hagi començat a fer, els dona la raó.
 L’alcalde contesta:
- Respecte la primera pregunta, que com que són humans, segur que en algunes s’han
equivocat.
- Respecte la segona, la tercera i la quarta preguntes, que ja n’han parlat moltes vegades i
considera que són precs.
- Respecte la cinquena pregunta, que en aquest moment no s’està fent res a Peratallada i a
Vulpellac però que s’acaba de fer un carrer important, el carrer Empordà de Fonteta.
- Respecte la sisena pregunta, que si hi ha un fallo perquè una rata es menja el fil, és difícil
trobar-lo a la nit i es repara de la manera que es pot. Afegeix que el lampista normalment
va a donar la llum a qualsevol hora de la nit però si torna a saltar no es pot fer res.
- Respecte la setena pregunta, que ja han explicat la seva política.
- Respecte la vuitena pregunta, que tots estem a favor de la recollida porta a porta però que
com a govern del municipi els toca decidir i han decidit fer-ho per fases. Intervé la senyora
Puig i diu que de dues cases de Barcelona li han preguntat que han de fer si marxen
diumenge. L’alcalde contesta que si han anat a buscar el cubell, se’ls ha explicat que tenen
la deixalleria oberta per dipositar les bosses. La senyora Puig pregunta quan s’implantarà
aquest sistema a la resta del municipi. L’alcalde contesta que li agradaria guanyar les
eleccions per poder-ho fer. La senyora Puig diu que la feina s’ha de fer amb independència
de qui guanyi les eleccions. L’alcalde contesta que abans de les eleccions no hi ha temps
material i que ja va dir que durant l’any s’implantaria a tot el municipi. Intervé el senyor
Puig dient que ja que en un altre ple l’alcalde no va donar-li resposta, torna a preguntar-li
com quedarà el contracte amb Servitransfer si es fa la recollida porta a porta. L’alcalde

contesta que a les actes de la Junta de Govern penjades a la web municipal, hi consta la
modificació del contracte.
 La senyora Puig:
- Pregunta:
1. Com s’ordenarà el carrer Empordà en quant a l’aparcament, doble circulació, quan es farà
el pàrquing definitiu,.....
2. Diu que la carretera de Fonteta a la Bisbal està en molt mal estat i es un problema caminar
per allà i que ja que el manteniment d’aquesta vorera depèn de l’ajuntament, pregunta que
es pensa fer. També pregunta de qui va ser la idea de plantar aquest arbres que tenen unes
arrels que van cap amunt i no cap avall i afegeix que considera que s’haurien de canviar
per uns altres amb arrels que anessin cap avall.
- Prega:
1. Demana els sigui lliurat un llistat detallat dels morosos a data desembre de 2018.
- Pregunta:
3. Diu que fa menys de dos anys que es va fer una despesa molt gran en contenidors
d’escombraries i els seus suports i tanques i considera que s’ha fet una mala gestió perquè
si ja se sabia que es faria la recollida porta a porta, no s’hagués hagut de fer aquesta
inversió de mils d’euros. Pregunta quin va ser el cost d’aquesta inversió y demana que es
faci autocrítica.
4. Diu que van parlar amb en Jaume Mont del nom del carrer Constitució de Fonteta ja que la
majoria de veïns hi estaven d’acord, i ell li va contestar que si guanyaven les properes
eleccions es comprometien a canviar-lo. Pregunta a l’alcalde si en cas de guanyar ho
portarà al ple. L’alcalde contesta que farà fer un estudi de veritat i que es compromet a fer
el que determini la voluntat popular. La senyora Puig pregunta al senyor Mont si quan li va
dir que l’alcalde havia dit que si guanyava es comprometia a canviar el nom del carrer
Constitució de Fonteta, era una invenció. El senyor Mont contesta que ell va parlar amb un
grup de veïns i va assumir un compromís. La senyora Puig li pregunta si ha de fer cas al
que diu ell o al que diu l’alcalde. El senyor Mont contesta que faci cas a qui vulgui. Intervé
el senyor Serra i pregunta a l’alcalde perquè quan l’oposició li va proposar, estant en
majoria, no va fer aquest estudi. L’alcalde contesta que va ser un partit polític qui li va
demanar el canvi i no un grup de gent, motiu pel qual es tractava d’una qüestió política i no
de voluntat popular. El senyor Serra li pregunta perquè, tot i tractar-se d’una petició d’un
partit polític, no va voler fer l’estudi. L’alcalde contesta que es va considerar que una
consulta amb totes les garanties de legalitat s’havia de fer després de les eleccions
municipals perquè estant les eleccions generals convocades ja no era possible fer-la. El
senyor Serra comenta que per fi i després de quatre anys, l’alcalde ha contestat una
pregunta des de l’inici fins el final.
 L’alcalde contesta:
- Respecte la primera pregunta, que el carrer Empordà serà de dues direccions i es traurà la
runa del pàrquing perquè el carrer quedi net de cotxes. La senyora Puig pregunta si es
posaran pilones. L’alcalde contesta que no.
- Respecte la segona pregunta, que la vorera és de la Diputació i, per tant, se li hauria de
preguntar quines són les possibles solucions. La senyora Puig diu que l’Ajuntament n’és el

responsable del manteniment i conservació. L’alcalde contesta que no ho és i que l’únic
tram municipal és el que va de la guarderia a can Mercader i informa que ja s’ha sol.licitat
la cessió d’aquest tram a la Diputació.
- Respecte la tercera pregunta, que s’intentarà reutilitzar el material i explica que dos anys
enrere la modalitat porta a porta no s’havia implantat quasi bé en lloc. La senyora Puig
pregunta quin cost va tenir aquest material. L’alcalde contesta que ara mateix no li pot dir
perquè no se’n recorda.
I essent les 21:55 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.

