ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA DEU DE FEBRER DE DOS MIL ONZE.

A Forallac, deu de febrer de dos mil onze.
Essent les 21:05 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Jaume Teixidor
Casas, Santi Muní Maureta, Narcís Oriol Regencós, Salvi Ribas Font, Marta Chicot Salgas, Rosa
Figueras Pibernat, Carles Saló Madrenys i Josep Antoni Masuet Pagés, assistits per la secretària
accidental de la corporació Anna Molinas Marcó, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària
de primera convocatòria.
Abans de començar a debatre les propostes d’acord, l’alcalde manifesta que a conseqüència de la
baixa laboral, per malaltia, de la secretària de l’ajuntament, Sra. Carmen Bosch, actuarà com a
secretària la funcionaria més antiga i de nivell de funcionariat de la corporació, Sra. Anna
Molinas Marcó. Explica també que aquesta ha estat la causa per la qual el ple ordinari s’ha
posposat.
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA D’11 DE
NOVEMBRE I EXTRAORDINÀRIA DE 16 DE DESEMBRE, DE 2010.- S’aproven per
set vots a favor i dos en contra dels senyors Saló i Masuet.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST ÚNIC PER A L’EXERCICI 2011 I
PLANTILLA DE PERSONAL.- «Format el projecte de Pressupost General i Bases d’execució
per a l’exercici de 2011 pel president de la corporació d’acord amb allò que disposen l'art. 112 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’art. 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral, i eventual, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2011, quedant redactat el
resum per capítols de la següent manera:
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE FORALLAC
Ingressos :
A) Operacions corrents:
Cap.1 Impostos directes
Cap.2 Impostos indirectes
Cap.3 Taxes i altres ingressos
Cap.4 Transferències corrents
Cap.5 Ingressos patrimonials
B) Operacions de capital:
Cap.6 Alienació d'inversions reals
Cap.7 Transferències de capital
Cap.9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS

€
1.188.000,00
102.345,00
2.676.135,00
449.500,00
100.100,00

2.800,00
78.920,00
0,00
4.597.800,00

PRESSUPOST FORALLAC PROGRÉS SAM

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

€
874.000,00
921.810,00
52.300,00
51.900,00

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

2.451.420,00
0,00
246.370,00

TOTAL DESPESES

4.597.800,00

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

€
0,00
0,00
0,00
28.000,00
59.532,00

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

0,00
0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS

87.532,00

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

€
59.330,00
23.580,00
122,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

TOTAL DESPESES

83.032,00

Segon.- Aprovar les Bases d’execució i documentació annexa determinada a l’article 168 del
RDL 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Aprovar la Plantilla de personal per a l’exercici 2011, d’acord amb els següents llocs
de treball:

PLANTILLA DE PERSONAL 2011
A) PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ

NÚM. PLACES

GRUP

VACANTS

NIVELL C. DESTÍ

1.-Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional

1.1. Subescala: Secretaria i intervenció.
1.1.1. Plaça: Secretari interventor..........

1

A2

-

26

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

2

C1

-

22

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

2

C2

-

18

2
1

C2
C1

-

11
22

2.- Escala d’administració general

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

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIT
DEDICACIÓ COMPLETA
1.- Unitat operativa de manteniment.
1.1 Lampista ..........................................
1.2 Oficial de 1ª (Encarregat).................

NÚM. PLACES

GRUP

1
1

C2
E

VACANTS

1

1.3 Operari de serveis............................
1.4 Peons ...............................................

1
4

E
E

1
4

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

1

E

1

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

1
1
1

A2
A1
A2

1
1
1

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

1

C2

1

1

A1

1

NÚM. PLACES

GRUP

VACANTS

1

C2

1

DEDICACIÓ PARCIAL

5.- Serveis tècnics.
5.1. Arquitecte.......................................
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

DEDICACIÓ PARCIAL
1.- Serveis Socials.
1.1 Monitora de gimnàstica.....................
D) PERSONAL EVENTUAL
DEDICACIÓ COMPLETA
1.- Serveis Especials.
1.1. Cap de vigilància local i protecció civil

NÚM. PLACES

GRUP

1

C2

1

A1

VACANTS

-

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

-

Quart.- Exposar al públic el Pressupost municipal i la Plantilla de personal, mitjançant edicte
inserit en el B.O. de la província als efectes que en el termini de quinze dies les persones
interessades puguin examinar l’expedient i, si s’escau, presentar reclamacions i suggeriments. En
cas que en el termini d’informació pública no es presenti cap reclamació contra el Pressupost
Municipal ni contra la Plantilla de personal, s’entendran aprovats definitivament.»

Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per set vots a favor i dos en contra dels
senyors Saló i Masuet.
3.APROVACIÓ
DELS
COMPTES
GENERALS
DEL
PRESSUPOST
CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2009.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist l’informe emès per la comissió especial de comptes en relació als Comptes Generals de
l’exercici de 2009.

Donat que en el període d’exposició al públic no s’han formulat reclamacions.
D’acord amb allò que disposa l’article 212.4) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al ple de la
corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els Comptes Generals corresponents a l’exercici de 2009.
Segon.- Retre els comptes degudament aprovats a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l’article 212.5) de l’esmentat text refós.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per set vots a favor i dos en contra dels
senyors Saló i Masuet.
4.- EXAMEN DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER DE FORALLAC PROGRÉS,
SAM, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2009.- Llegida per la secretària la part resolutiva,
es sotmet a aprovació la següent proposta:
«D’acord amb el que disposa l’article 220 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’informa al ple de la corporació que el Consell d’Administració de l’empresa
FORALLAC PROGRÉS, SAM en sessió de data 13 de gener de 2011 va acordar donar la seva
conformitat sense al·legacions a l’informe de control financer de la societat, corresponent a
l’exercici 2009.
Examinat l’informe i tenint en compte que s’han complert els objectius previstos, es proposa al
ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Donar-se per assabentat i conforme amb el contingut de l’informe de control financer de
l’empresa FORALLAC PROGRÉS, SAM, corresponent a l’exercici 2009.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per set vots a favor i dos en contra dels
senyors Saló i Masuet.
5.- MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE.- L’alcalde explica que la modificació proposada ve donada perquè
segurament les tarifes actuals s’apliquen sense un rigorós control per part de l’empresa SOREA, i
que per tant, s’ha de controlar. No obstant això, manifesta que retira aquest punt de l’ordre del
dia, perquè al tractar-se d’una concessió i, per la precarietat que pugui tenir en aquests moments
secretaria en fer un informe jurídic, no voldria que més endavant l’acord adoptat tingués defectes
de forma. Per aquesta raó diu que quan disposi d’un informe jurídic ben fet convocarà un ple
extraordinari per aprovar-lo. Pel que ha exposat, retira la proposta de l’ordre del dia.
6.- CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.-Es dóna compte succintament de
les resolucions dictades per l’alcaldia mitjançant el lliurament als regidors d’un document amb el
següent contingut:
8 de novembre de 2010.- Denegar l’atorgament d’autorització per a la cancel.lació de la fiança
dipositada en metàl·lic per respondre dels danys a què fa referència l’art. 7.1.a), fins que no hagi
procedir a subsanar les deficiències a què s’ha fet referència; peticionada per Bisectriu, SL
9 de novembre de 2010.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a l’ampliació d’una planta
de tractament de residus i enderrocs de la construcció a les parcel·les 64 i 65 del polígon 1,
promogut per Runes Salsà, SL.

9 de novembre de 2010.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a l’adequació d’una part de
la planta baixa de la Rectoria de Fitor per a ús de bar, promogut pel Consorci de les Gavarres.
9 de novembre de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de nou-cents vuitantavuit euros amb deu cèntims (988,10€) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel senyor
Andrew Pegge, 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.
O29/2010).
9 de novembre de 2010.- Ratificar la suspensió provisional decretada per resolució d’aquesta
alcaldia de data 28 de setembre de 2010, dels actes d’edificació a la parcel·la 52 del Polígon 4,
promoguts per Paratge Ral, SL, sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal. (Exp.PLU
9/2010).
10 de novembre de 2010.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 468/2010,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, pel procurador Carlos Javier
Sobrino Cortés, en nom i representació de Pepe Cortés Asociados, SL, contra la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat per Pepe Cortés Asociados, SL, en data 30/07/10,
davant l’Ajuntament de Forallac contra la resolució de l’Alcaldia, de data 22/07/10, dictada en
l’expedient O61/10, en relació a la llicència d’obres sol·licitada per Pepe Cortés Asociados, SL,
per a la legalització d’un magatzem agrícola a la parcel·la 160 del Polígon 6, en data 11/06/10,
resolució per la que s’ordena suspendre la tramitació de l’expedient sense atorgar la llicència.
10 de novembre de 2010.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència
municipal per a l’obertura i funcionament d’una explotació ovina en sistema extensiu a la
parcel·là 66 del polígon 7, promoguda per la senyora Sandra Hernández Casanova. (Exp.
A14/2010).
11 de novembre de 2010.- Aprovar diverses liquidacions tributàries de l’Impost sobre despeses
sumptuàries, exercici 2010.
11 de novembre de 2010.- Aprovar la liquidació de la Taxa en concepte de placa de numeració
del carrer Canapost, 17, peticionada per la Sra. Imma Ricart Oliver.
16 de novembre de 2010.- Deixar sense efecte la llicència d’obres concedida a la Sra. Montserrat
Pujol Benaiges, per arranjar el teulat de l’habitatge situat al carrer Nou, 17 de Vulpellac (Exp.
O99/2009).
18 de novembre de 2010.A) Atorgament llicències d’obres:
1.- Valentín Durango Salmerón, instal·lació d’un voladís a la façana d’una nau industrial.(Exp.
086/2010).
2.- Núria Figueras Alenyà, construcció d’una piscina (Exp. O93/2010).
B) Denegació llicència d’obres:
1.- Francesca Tusell Peiró, tancament cobert agrícola (Exp. O85/2010).
18 de novembre de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les
obres que s’estan executant a la parcel·la 169 del polígon 6, promogudes per l’entitat Emeritus
XXI, SL, consistents en la instal.lació d’una tanca formada per planta arbustiva i uns postes de
fusta formigonats sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal.
19 de novembre de 2010.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del Pla parcial del
Sector SUP B-1, redactat a instància d’aquest ajuntament pels tècnics Srs. Josep i Manel

Alemany i Masgrau i el seu pressupost d’execució per contracta que ascendeix a la quantitat d’un
milió setanta-cinc mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb quaranta cèntims (1.075.565,40 €).
22 de novembre de 2010.- Aprovar la liquidació en concepte de publicació de l’edicte
d’exposició pública del projecte per a la construcció d’un cobert agrícola a la parcel.la 6 del
polígon 4, peticionat pel Sr. Salvador Bofill Pou.
24 de novembre de 2010.- Deixar sense efecte la llicència d’obres concedida al senyor Melchor
Irla Foraster, per substituir parcialment la coberta de l’habitatge situat al carrer Jaume II, 8 de
Peratallada (Exp. O51/2010).
25 de novembre de 2010.- Determinar que el termini d’execució de les obres que consta a la
llicència atorgada al Sr. Michel Giulini per resolució de l’alcaldia de 29 de maig de 2008 per a
realitzar obres de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Hospital,
5, a Peratallada, finalitza el 19 de març de 2011. (Exp. O171/2006).
29 de novembre de 2010.- Gratificació als treballadors Srs: Narcís Bagué Subiranas, Carlos
Torroó Bañeras, Josep Hidalgo García i Mercedes Yébenes Cuenca.
29 de novembre de 2010.- Indemnitzacions per assistències als membres de la corporació de l’1
al 29 de novembre de 2010.
30 de novembre de 2010.- Atorgar a la Sra. Neus Sabater Sabater, amb DNI núm. XXX i
domicili al carrer Carme Carles, 13 de Vulpellac - Forallac, la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució amb la modalitat de titular conductor, amb un període de validesa del 2
de desembre de 2010 fins al 2 de desembre de 2020.
30 de novembre de 2010.- Comunicar a Pastador la Tradicional, SC, que l’activitat de fabricació
de pasta alimentària al carrer Església, 35 de Fonteta, resta subjecte al règim de comunicació
segons determina la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats. (Exp. A-10/2009).
30 de novembre de 2010.- No acceptar l’adjudicació proposada pel Consell Comarcal del Baix
Empordà d’una meitat indivisa de la plena propietat de la finca inscrita al Tom 3213 del Registre
de la Propietat de la Bisbal d’Empordà, llibre 52 de Cruïlles, Foli: 1, finca: 11696, en pagament
de deutes no coberts i perseguits al Sr. José García Coca.
2 de desembre de 2010.- Delegar en el regidor d’aquest Ajuntament Sr. Narcís Oriol i Regencós,
l’autorització del matrimoni civil núm. 150/2010, promogut pels senyors Manuel Laguna Díaz i
Nieves Torrell Martínez, i instruït pel Registre Civil de Lloret de Mar.
2 de desembre de 2010.- Denegar la llicència ambiental per a l’adequació a la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d’una activitat destinada a la venda al detall de carburants per a l’automoció ubicada a
la ctra. Girona a Palamós, Km 7,14 de Forallac, promoguda per Cepsa Estaciones de Servicio,
SA, de conformitat amb l’informe desfavorable emès en data 18 de novembre de 2010 per la
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Baix Empordà.
3 de desembre de 2010.A) Atorgament llicència d’obres.
1.- Eurostruç Baix Empordà, SL, restauració de la realitat física alterada mitjançant l’adequació
de l’edificiació a la llicència atorgada per resolució de l’alcaldia de 24 d’agost de 2006. (Exp.
O38/2010).

B) Denegació llicència d’obres.
1.- Miquel Torroella Prats, ampliació d’un habitatge unifamiliar ubicat al carrer de la Roca, 8.
(Exp. O73/2010).
3 de desembre de 2010.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 9/10, mitjançant
generació de crèdit.
10 de desembre de 2010.- Autoritzar el pas pel municipi de la prova “13a. Quinzena Ciclista
Catalana”, els dies 16 i 24 de febrer i 2 de març, de 2011, organitzada pel club ciclista de Santa
Margarita, amb NIF: G17973074 i domicili social a l’Av. de la Platja, 41, PO 28, 17480-Roses.
14 de desembre de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
16 de desembre de 2010.- Requerir a Euroestruç Baix Empordà, SL per tal que procedeixi a la
reposició de la realitat física alterada mitjançant l’enderrocament de les obres il·legalitzables,
d’acord amb el projecte d’adequació emparat per la llicència d’obres atorgada per resolució de
l’alcaldia de data 3 de desembre de 2010 (Exp. núm. O38/2010).
16 de desembre de 2010.- Ratificar la suspensió provisional decretada per resolució d’aquesta
alcaldia de data 18 de novembre de 2010, dels actes d’edificació a la parcel·la 169 del polígon 6,
promoguts per Emeritus XXI, SL, de conformitat amb el que disposen l’art. 205 del DL. 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’art. 267 del seu
Reglament.
17 de desembre de 2010.- Atorgar a la Sra. Carmen Bosch Guix, llicència per vacances del 20 al
30 de desembre de 2010, ambdós inclosos.
17 de desembre de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1.- Albert Bruguera Mas, instal·lació d’una tanca amb pals de fusta i tela metàl·lica al voltant
d’un hort.
2.- Pia Ruiz de Larramendi LLopart, arranjament de la coberta i façanes del “Mas Duc”.
3.- Raúl Calvo Gámez, construcció de 37 m/l de paret de tanca
4.- Doblebe Activities, SL, arranjament de la coberta de l’habitatge i reparació del mur de tanca.
17 de desembre de 2010.- Comunicar a la Sra. Sandra Tomey Cabrera que l’activitat destinada a
centre de missatgeria al carrer dels Oms, 10, local 28, resta subjecta al règim de comunicació
segons determina la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció y control ambiental de les
activitats. (Exp. A-16/2009).
17 de desembre de 2010.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Tenimkasa,
SL contra la resolució de l’alcaldia de data 9 de setembre de 2010, en base al contingut de
l’informe tècnic de data 13 de desembre de 2010. (Exp. O165/06).
17 de desembre de 2010.- Requerir al Sr. Jordi Mármol Castro per tal que procedeixi, en el
termini màxim d’un mes comptat a partir de l’endemà en que li sigui notificada la present
resolució, a la reposició de la realitat física alterada mitjançant la retirada de les caravanes
instal·lades a la parcel·la 50 del polígon 7.
21 de desembre de 2010.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres de Rehabilitació i canvi d’ús
d’un edifici per a local polivalent a Peratallada, emesa per l’arquitecte municipal Sr. Josep A.
Hidalgo García, i executades per Construccions Lagraña Bravo, SL, per un import de

290.867,97€ (dos cents noranta mil vuit-cents seixanta-set euros amb noranta-set cèntims) IVA
inclòs.
23 de desembre de 2010.- Contractar amb la Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona, un
préstec per al finançament parcial de les obres d’ordenació de l’accés a Peratallada, per un
import de 120.000,00 €.
23 de desembre de 2010.- Autoritzar el pas pel municipi de la prova BTT d’enduro les Gavarres,
el dia 27 de febrer de 2011, organitzada pel club ciclista la Tribu BTT de Forallac, amb NIF
G55026736 i domicili social al carrer Llorer, 13 17111-Vulpellac.
28 de desembre de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de quatre mil trescents vuitanta-sis euros amb vuitanta-nou cèntims (4.386,89 €) dipositada a la caixa d’aquesta
corporació per Arroba Ganaderia, SL, per respondre de les obligacions a què fa referència l’art.
7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres
(Expedients O27/2010 i O39/2010).
28 de desembre de 2010.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb
efectes de 28 de desembre de 2010 en endavant, el Sr. Ernest Gasull Moy pot començar a exercir
legítimament l’activitat innòcua consistent en la instal·lació d’una gossera i una col·lecció
zoològica privada a la parcel·la 1 del polígon 12.(Exp.A-21/2008).
28 de desembre de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent vuitanta-tres
euros amb vint cèntims (183,20 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per Kirov, SL, per
respondre de les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (Exp. O102/2009).
28 de desembre de 2010.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició d’informe urbanístic
de la finca ubicada al carrer la Riera, 4 de Peratallada (Ref. cadastral 7772105EG0477S0001KS),
peticionat per Aurea Farzam.
29 de desembre de 2010.- Comunicar a R.P. Tot Molt Antic, SL, que l’activitat d’ exposició i
venda a l’engròs de mobles antics, resta subjecta al règim de comunicació segons determina la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (Exp. A21/2010).
29 de desembre de 2010.- Declarar l’assabentat d’aquesta alcaldia de la transmissió per part del
Sr. Josep Vives Soler de l’activitat a dalt esmentada, a favor de Vives Sunyer, SL.
29 de desembre de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de nou-cents quaranta
euros (940,00 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per Portes Sant Eloi, SL, per
respondre de les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (Exp. O101/2008).
30 de desembre de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
30 de desembre de 2010.- Autoritzar el pas pel municipi de la prova «XXXIIIè Campionat social
de pretemporada, XXXIV Cinturó Ciclista Baix Empordà», el dia 13 de febrer de 2011,
organitzada pel Club ciclista la Bisbal, amb NIF G17475880, i domicili social a l’apartat 33,
17100- la Bisbal d’Empordà.

31 de desembre de 2010.-Indemnitzacions per assistències als membres de la corporació de l’1 al
31 de desembre de 2010.
31 de desembre de 2010.- Alta al Padró municipal d’habitants.
31 de desembre de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 3.977,62 € (tres
mil nou-cents setanta-set euros amb seixanta-dos cèntims), dipositada en metàl·lic a la caixa de
la corporació el dia 25 de maig de 2009, per l’entitat Restauració i construcció de Masies i Cases
Fita, SL, com a garantia definitiva de l’execució de les obres d’Arranjament d’un local social a
Fonteta, 1a. fase.
31 de desembre de 2010.- Nomenar, mentre duri la baixa de la Sra. Carmen Bosch, secretària
accidental de la corporació la funcionària, Sra. Anna Molinas Marcó.
31 de desembre de 2010.- Aprovar l’expedient núm.12/10 de transferències de crèdit en el
pressupost de 2010.
4 de gener de 2011.- Imposar al Sr. Josep Antoni Masuet Pagés, com a persona responsable de
l’expedient PLU/19/2005 de protecció de la legalitat urbanística una primera multa coercitiva per
la quantia de 300 euros per incompliment de la resolució de data 3 de novembre de 2010 i
requerir-lo perquè en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la present resolució,
procedeixi a l’enderrocament de la tanca il.legalitzable instal.lada sense llicència a la parcel.la
119 del polígon 9 (Mas Ametller), propietat de Tolohapoubi, SL.
11 de gener de 2011.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística (PLU 16/2008).
11 de gener de 2011.- Atorgar a Cepsa Estaciones de Servicio, SA una pròrroga fins al dia 28 de
febrer de 2011, per tal que presenti la documentació complementària i esmeni les deficiències a
que fa referència l’informe desfavorable emès per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental
del Consell Comarcal del Baix Empordà en data 18 de novembre de 2010, que figuren
relacionades en la resolució de l’alcaldia de data 2 de desembre de 2010, que li va ser notificada
en data 15 de desembre de 2010.(Exp. A-19/2010).
11 de gener de 2011.- Concedir a Alconvest, SA una pròrroga fins al dia 11 de juliol de 2011, per
a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, concedida per resolució d’aquesta
alcaldia de data 31 de desembre de 2009 (Exp. O94/2008).
12 de gener de 2011.A) .- Atorgament llicències d’obres:
1.- Gas Natural Distribución SDG, SA, obertura d’una rasa de 59 m/l per a la instal.lació d’una
canonada, al carrer Sant Antoni de Vulpellac.(Exp. O97/10)
2.- Xavier Ponsatí Bañeras, arranjament de 55 m2 de la coberta de l’edifici, polígon 9 parcel.la
73.(Exp. O98/10)
3.- Ricardo de Vivar Gonzalez, pavimentar 100 m2 de vorera al voltant de l’habitatge, polígon 5
parcel.la 77. (Exp. O99/10)
4.- Gas Natural Distribución SDG, SA, obertura d’una rasa per a la connexió d’una escomesa a la
xarxa de distribució de gas al c. Constitució, 18 de Fonteta. (Exp.101/10)
5.- Jordi Planas Puig, enderroc d’una xemeneia i repàs puntual del canaló de la façana. (Exp.
0105/10)
B) Denegació llicències d’obres:

1.- Emeritus XXI, SL, instal.lació d’una tanca perimetral de 400 m/l amb pals de fusta i tela
metàl.lica cinegètica a la parcel.la 169 del polígon 6. (Exp. O100/10)
13 de gener de 2011.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del Pla parcial del
Sector SUP B-1 de Vulpellac, redactat a instància d’aquest ajuntament pels tècnics Srs. Josep i
Manel Alemany i Masgrau i el seu pressupost d’execució per contracta que ascendeix a la
quantitat d’un milió setanta-cinc mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb quaranta cèntims
(1.075.565,40 €).
13 de gener de 2011.- Expressar la voluntat de constituir la Comunitat intermunicipal Daró-Ter,
com a agrupació sense personalitat jurídica, dels municipis de la Bisbal d’Empordà, Forallac,
Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní, Madremanya, Fontanilles i Serra de Daró, amb l’objectiu
de gestionar l’aprofitament de les aigües subterrànies provinents del pou de captació de
Fontanilles per a l’abastament en alta d’aigua potable dels municipis que integren la Comunitat.
14 de gener de 2011.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la construcció d’un cobert
agrícola a la parcel.la 6 del polígon 4, redactat pel tècnic Albert Guàrdia Estrada i promogut pel
senyor Salvador Bofill Pou.
14 de gener de 2011.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a l’ampliació d’un habitatge
unifamiliar ubicat al carrer la Roca, 8 de Peratallada, promogut pel Sr. Miquel Torroella Prats
(Exp. O106/2010).
14 de gener de 2011.- Aprovar les liquidacions tributàries per a l’expedició d’informes
urbanístics de les parcel.les situades a la Ctra. de Fonteta a la Bisbal, s/n, i de la parcel.la 169 del
polígon 6, peticionats pels Srs. Jordi Paulí Collado i Sebastián Calzada Pratmarsó,
respectivament.
17 de gener de 2011.- Desestimar íntegrament, en base al contingut de l’informe tècnic emès en
data 14 de gener de 2011, les al·legacions presentades pel Sr. Eduard de Ribot Molinet, en
representació de Pepe Cortés Asociados, SL, a la resolució de l’alcaldia de data 22 de juliol de
2010, notificada el dia 27 de juliol de 2010, d’incoació d’un expedient de protecció de la legalitat
urbanística respecte l’ús no autoritzat de magatzem domèstic a la parcel.la 160 del polígon 6.
17 de gener de 2011.- Estimar les al·legacions presentades pel senyor Juan Sánchez Corral, en
base als arguments recollits en la part expositiva de la present resolució i requerir a la Sr. Elena
Munoa Fagoaga per tal que en el termini de DOS MESOS, comptats a partir de l’endemà en que
li sigui notificada la present resolució, procedeixi a sol·licitar la corresponent llicència de
legalització de les obres. (Exp. PLU 5/2010)
17 de gener de 2011.- Declarar la baixa per caducitat en el Padró d’Habitants de KHADIJA
ENNEMSS.
17 de gener de 2011.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent vint euros amb
vint cèntims (120,20 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel senyor Oscar Colls Avila,
per respondre de les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora
de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (Exp. O30/2009).
18 de gener de 2011.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de seguretat, salubritat i ornat públic (2/2010), atès que els elements del ràfec de la
teulada del Castell de Peratallada no presenten perill de despreniment sobre la via pública.

18 de gener de 2011.- Acceptar el desistiment de la senyora Marta Puig Barnés, d’executar les
obres consistents en la substitució d’un sostre de 60 m² de planxa metàl.lica de l’edifici situat al
carrer Fitor, 28 de Fonteta i, en conseqüència, anul.lar la corresponent llicència d’obres atorgada.
(Exp. O53/2010).
18 de gener de 2011.- Atorgament llicències d’obres:
1.- FVR CONSULTING, SL, reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat (Exp.O82/09)
2.- Ma. Carmen Torró Illa, canviar les rajoles del bany i instal.lar calefacció a la primera planta
d’un habitatge.(Exp. O95/10)
3.- Francisco Ridau Puig, substitució d’una banyera per un plat de dutxa.(Exp. O1/11)
4.- Josep Mercader Pagès, arranjament de les balconeres d’un edifici.(Exp. O2/11)
18 de gener de 2011.- Aprovar les liquidacions emeses pel CCBE, de les taxes per expedició de
diversos informes peticionats per: Cepsa Estaciones de Servicio, S.A, Mas Blay, SC i Pere
Armadà Ferrer.
20 de gener de 2011.- Requerir a la senyora Sara Visellach Ruano per tal que en el termini
màxim de QUINZE DIES, comptats a partir de l’endemà en què li sigui notificada la present
resolució, presenti a l’ajuntament, certificat emès per tècnic competent (arquitecte o arquitecte
tècnic), acreditatiu que cap dels elements del ràfec de la teulada de l’edifici comporten perill de
despreniment sobre la via pública.
20 de gener de 2011.- Concedir al Sr. Joan Martí Quintana Costa una cinquena pròrroga fins al
dia 2 de febrer de 2012, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp.
O98/06.
24 de gener de 2011.- Atorgar llicència de constitució de règim de propietat horitzontal de la
finca ubicada al carrer la Torre, 10 de Vulpellac (Ref. Cadastral 4656117EG0445N0001KR),
promoguda pel senyor Enric Garreta Colon.
25 de gener de 2011.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició d’informe del CCBE
referent a la instal.lació d’una activitat destinada a taller de serralleria al carrer Ponent, 9 de la
Bordeta, promoguda per Tancaments Corbalv, SL.
26 de gener de 2011.- Atorgar a la Sra. Núria Serrats Riera, amb DNI núm. XXX i domicili al
carrer del Forn, 15 de Peratallada - Forallac, la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució en la modalitat de titular conductor, amb un període de validesa del 26 de gener de
2011 al 26 de gener de 2021.
26 de gener de 2011.- Aprovació indemnitzacions als membres de la corporació des de l’1 al 26
de gener de 2011.
27 de gener de 2011.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició d’informe urbanístic de la
finca ubicada als carrers Santa Basilissa, 10 i Sant Julià, 4 de Vulpellac, peticionat pel Sr. Miquel
Lloveras Casabó
28 de gener de 2011.- Desestimar, en base al contingut de l’informe tècnic emès en data 21 de
gener de 2011, les al·legacions primera a quarta i estimar l’al·legació cinquena, presentades pel
Sr. Josep Antoni Masuet Pagès en representació de Tolohapoubi, SL al requeriment de data 29 de
novembre de 2010.

28 de gener de 2011.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística (Exp. PLU 10/2010) i requerir a Emeritus XXI, SL per tal que procedeixi, en
el termini màxim d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució,
a la reposició de la realitat física alterada.
28 de gener de 2011.- Disposar el compliment íntegre de la Sentència núm. 330 dictada en el
recurs d’apel·lació núm. 253/2008 dimanant del Recurs Contenciós Administratiu núm.
506/2005 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Girona, i, en conseqüència, anular i
deixar sense cap valor ni efecte jurídic la llicència d’obres Exp.O114/2004 atorgada a Endesa
Distribución Eléctrica SL, per a la construcció d’una subestació elèctrica a la parcel·la 116 del
polígon 9 de Fonteta –Forallac1 de febrer de 2011.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, exercici
2011, el vehicle marca Opel, model Corsa, matrícula 5240BXJ, propietat de la Sra. Núria Serrats
Riera.
1 de febrer de 2011.- Ates al padró municipal d’habitants.
1 de febrer de 2011.- Aprovar la liquidació definitiva dels treballs d’enderroc finalitzats en data
21 de desembre de 2010 a la parcel·la 185 del polígon 5, a nom del Sr. Joan Ramon Baltà Pont.
2 de febrer de 2011.- Concedir al Sr. Josep Masgrau Ponsatí una pròrroga fins al dia 14 de febrer
de 2012, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O29/08.
3 de febrer de 2011.- Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació del Pla parcial del Sector
SUP B-1 a Vulpellac.
3 de febrer de 2011.- Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació del Pla parcial del Sector
SUP-2 a Vulpellac.
4 de febrer de 2011.- Atorgament llicències d’obres:
1.- Agro-Armadà, SL, construcció d’una nau d’engreix de vedells i ampliació cobert
agrícola.(Exp. O67/10)
2.- Jordi Clavaguera Teixidor, construcció de 43m/ de paret de tanca (Exp. O91/10)
3.- Javier Cantarell Fontcuberta, reforma interior d’un habitatge (Exp. O102/10)
4.- Michel Meyer Giulini, soterrament dels serveis d’electricitat, telefonia i enllumenat públic
que passen per la façana de l’habitatge. (Exp. 0103/10).
5.- Marta Puig Barnés, substitució d’un sostre de 60 m2 de planxa (Exp. 05/11)
6.- Francisco Pedrosa Cruz, instal.lació tanca de xapa perforada al C. Gavarres, 19, (Exp.07/11)
7.- Aida Berzas Perez, canviar les rajoles de la cuina i el bany a la plaça de les Voltes, 1 (Exp.
09/11)
8.- Marta Grabulosa Areny, substitució d’una banyera per un plat de dutxa. (Exp. O10/11).
4 de febrer de 2011.- Atorgar llicència municipal al senyor Josep Mercader Pagès per a
l’ocupació de via pública amb la instal·lació d’una grua cistella al carrer Carme Carles, 6 de
Vulpellac, amb una superfície d’ocupació de 3,6 m² els dies 3, 4 i del 7 al 10 de febrer de 2011.
9.- PRECS I PREGUNTES.- No hi ha.
A continuació l’alcalde contesta als regidors els escrits que li han adreçat:

•

Escrit del regidor Carles Saló Madrenys (Registre d’entrada núm. 3020 de 18 de novembre
de 2010):

Contesta: que es remet a la resposta que va fer el juliol, perquè l’ha contestada ple rere ple i que
per tant sobre aquest tema sempre contestarà la mateixa resposta; la del ple del 22 de juliol de
2010.
I essent les 21:20 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la que s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària accidental que en dono fe.

