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

A Forallac, dotze de maig 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 i
Rosa Figueras Pibernat, assistits per la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix, a
l’objecte de celebrar sessió pública ordinària de primera convocatòria.
L’alcalde excusa l’absència del regidor Josep Antoni Masuet Pagès per problemes de salut i li
desitja que es recuperi aviat. No excusa la seva absència el regidor Carlos Saló Madrenys.
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE 10 DE FEBRER
I EXTRAORDINÀRIA DE 31 DE MARÇ, DE 2011.- S’aproven per unanimitat.
2.- ELECCIÓ JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Incoat expedient pel nomenament del Jutge de Pau, tant titular com substitut i havent-se emès
informe per la secretària interventora sobre la legalitat aplicable.
Havent-se anunciat les vacants mitjançant convocatòria pública publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, núm. 56 de 22 de març de 2011, pàgina web municipal, Jutjat Degà de la
Bisbal d’Empordà i Jutjat de Pau de Forallac, de conformitat amb el que disposa l’article 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
Atès que han estat presentades dues sol·licituds per part dels senyors Jordi Gispert Espadalé i
Josep Devall Dalmau per a ocupar els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut, respectivament.
Atès que, segons la documentació aportada, ambdós sol·licitants compleixen amb les condicions
de capacitat i de compatibilitat exigides per la Llei Orgànica del Poder Judicial.
De conformitat amb el que disposen l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l’article
4 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, es proposa al ple de la corporació
l'adopció del següent acord:
Primer.- Elegir, per a ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular, al Sr. Jordi Gispert Espadalé, amb
DNI 40514703-L, domiciliat a Vulpellac (Forallac), al carrer del Pi, 2.
Segon.- Elegir, per a ocupar el càrrec de Jutge de Pau substitut, al Sr. Josep Devall Dalmau, amb
DNI 40263450-H, domiciliat a Fonteta (Forallac), a la carretera de la Bisbal a Fonteta, 1.
Tercer.- Donar compte del present acord al Jutge del Jutjat Degà d’aquest partit judicial i a la
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. »
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
3.-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 febrer de 2011.- Comunicar a Mas Blay, SC que el pronunciament del control periòdic és
favorable, condicionat a què les naus de producció porcina han de disposar de tanca perimetral
total. (Exp. A-21/03).

10 de febrer de 2011.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a la rehabilitació de l’església de
Santa Coloma de Fitor ubicada a la parcel.la 5 del polígon 15, promoguda pel Bisbat de Girona
(Exp. O3/2011).
14 de febrer de 2011.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud d’inscripció de dos
cavalls a l’explotació d’estruços existent a la parcel.la 215 del polígon 8, promogut per
Euroestruç Baix Empordà, SL (Exp. A-17/2010).
15 de febrer de 2011.- Atorgament llicències d’obres:
1.- Ricardo López Borrell, instal.lació d’una tanca amb tela galvanitzada (Exp. O4/11)
2.- Carles Torró Bañeras, construcció d’una piscina d’ús privat (Exp. O13/11)
3.- Francisco Vilches Martil, canviar les rajoles i el plat de dutxa d’un bany (Exp. O14/11)
16 de febrer de 2011.- Aprovar la liquidació per a la reproducció de plànols i documents
urbanístics, peticionats pel Sr. Antoni Gustems Torrent.
17 de febrer de 2011.- Autoritzar el pas pel municipi de la IX Trobada de muntanya Calonge les
Gavarres, el proper 13 de març de 2011, organitzada pel Raigs Moto Club Salt.
17 de febrer de 2011.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre els nínxols núm.
143, 144 i ossera 72, rodona tercera, del Cementiri municipal de Peratallada, al Sr. Josep Vives
Soler, amb DNI núm.40508423-H i domiciliat al Mas Vives, 17113-Canapost- Forallac.
17 de febrer de 2011.- Aprovar l’expedient número 1/11 d’incorporació de romanents de crèdit
en el pressupost de 2011.
18 de febrer de 2011.- Atorgar a la Sra. Anna Molinas Marcó, llicència per vacances des del 20
de febrer fins a l’11 de març de 2011, ambdós inclosos.
18 de febrer de 2011.- Acatar la Sentència núm.550/10, d’1 de setembre de 2010, dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció segona,
recaiguda en el recurs ordinari núm. 448/2007 i, en conseqüència, procedir al pagament a la
senyora Montserrat Nogués Antich, de la quantitat de 80.937,24 €, diferència entre la quantitat
fixada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (428.605,08 €) i la pagada per
l’ajuntament (347.667,84 €) més el corresponents interessos de demora meritats des de l’1 de
març de 2006 fins a la data de la present resolució; per import de 18.424,86 €, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 11.9260002 i 11.0135200, respectivament.
21 de febrer de 2011.- Atorgar llicència ambiental a Cepsa Estaciones de Servicio, SA, 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 a la ctra. de Girona a Palamós, Km 7,14 de Forallac, (Exp. A19/2010),
21 de febrer de 2011.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les obres
que s’estan executant a la parcel·la 65 del polígon 7, promogudes pel senyor Jordi Mármol
Castro, consistents en la construcció d’un cobert prefabricat sense haver obtingut la preceptiva
llicència municipal.
22 de febrer de 2011.- Donar conformitat al programa de restauració de la realitat física alterada
de l’edifici situat al carrer del Forn, 11 de Peratallada, proposat per Tnimkasa, SL, amb la

condició que s’haurà d’aportar a l’ajuntament la documentació justificativa de cada actuació
prevista dins el seu termini.
25 de febrer de 2011.- Aprovar les indemnitzacions per assistències als membres de la
corporació, compreses entre l’1 i el 25 de febrer de 2011.
28 de febrer de 2011.- Atorgar al Sr. Jacinto Cruz Balaguer llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, Plaça de les Voltes, 6, Peratallada.
28 de febrer de 2011.- Aprovar la liquidació definitiva dels treballs d’enderroc a la parcel·la 78
del polígon 12, promogut per la Sra. Modesta Cano Casado.
28 de febrer de 2011.- Concedir a Can Mateu, SC una pròrroga de sis mesos, comptats a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la present resolució, per presentar la documentació requerida
a l’expedient de llicència d’obres per a l’ampliació d’un cobert agrícola a la parcel.la 108 del
polígon 8 (Exp. O48/2010).
28 de febrer de 2011.- Comparèixer i personar-se l’ajuntament davant de la Secció Primera de la
Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 197/2011-P, interposat per VODAFONE
ESPAÑA S.A. contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa
per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interès general per a l’exercici de 2011.
28 de febrer de 2011.- Comparèixer i personar-se l’ajuntament davant de la Secció Primera de la
Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 185/2011-AR, interposat per
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A., contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal
núm. 11 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general per a l’exercici de
2011.
1 de març de 2011.- Altes al Padró municipal d’habitants.
2 de març de 2011.- Aprovar els padrons de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, taxa per a
la recollida d’escombraries i taxa de cementiris municipals, exercici 2011.
2 de març de 2011.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les obres
que s’estan executant a la parcel·la 119 del polígon 9, promogudes pel senyor Josep Antoni
Masuet Pagès, consistents en la construcció d’una paret de pedra formada per dos trams, sense
haver obtingut la preceptiva llicència municipal
3 de març de 2011.- Ordenar que s’interposi recurs d’apel·lació contra la interlocutòria de data
14 de febrer de 2011, dictada en les actuacions del recurs 506/2005 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm 1, per considerar que no s’ajusta a dret i que és perjudicial pels interessos
municipals.
4 de març de 2011.- Suspendre la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística
(Exp. PLU 9/2010), fins que es resolgui l’expedient de legalització de les obres promogudes per
Paratge Ral SL. (Exp. O8/2011)

4 de març de 2011.- Encàrrec al Xaloc de la Diputació de Girona la representació processal i
l’assistència jurídica en el recurs contenciós administratiu núm.
185/2011-AR, interposat per
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A, contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal
núm. 11 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general per a l’exercici de
2011.
4 de març de 2011.- Encàrrec al Xaloc de la Diputació de Girona la representació processal i
l’assistència jurídica en el recurs contenciós administratiu núm. 197/2011-P, interposat per
VODAFONE ESPAÑA S.A, contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 11
reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general per a l’exercici de 2011.
7 de març de 2011.- Aprovar la liquidació per a l’expedició d’una còpia en format C.D dels
projectes de reparcel·lació i urbanització del Pla Parcial del Sector SUP B-2, peticionada per
Terra Empordanesa, SL.
7 de març de 2011.- Atorgament llicències d’obres:
1.-Jesús Larrosa de la Torre, construcció d’un tram de la part opaca d’una tanca divisòria
(Exp.O11/11).
2.- Joan Padrosa Maercader, arranjar el paviment i arrebossar les parets interiors d’un garatge
(Exp.O15/11)
3.- Grup Dasa Consulting, SL, reforma dels banys i arranjament interior habitatge (Exp. O16/11)
4.-Grup Dasa Consulting, SL, reparar el paviment i posar una caixa per al comptador de llum
(Exp.O17/11).
5.- Adrian Cuevas Sanchez, substitució de 90 m2 de paviment de la planta baixa de l’habitatge
(Exp.O20/11)
6.- Rosa Prime Canalda, construcció d’una paret de tanca i instal.lació portal (Exp.O 21/11)
7 de març de 2011.- Requerir a Runes Salsà, SL per tal que en el termini màxim de 10 dies
comptats a partir de l’endemà de en que li sigui notificada la present resolució, sol·liciti davant
l’ajuntament una nova llicència ambiental acompanyada d’un projecte tècnic i de la resta de la
documentació indicada a l’article 39 i següents de la Llei 20/2009.(Exp. A-4/07).
7 de març de 2011.- Establir noves tarifes per al servei de subministrament d’aigua potable en el
municipi de Forallac.
14 de març de 2011.- Suspendre l’executivitat de les resolucions de l’alcaldia de dates 3 de
novembre de 2010 i 4 de gener de 2011, dictades en l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística (Exp. PLU 19/05), mitjançant les quals es requereix al Sr. Josep Antoni Masuet Pagès
per tal que procedeixi a la reposició de la realitat física alterada mitjançant l’enderroc de la tanca
il.legalitzable, instal.lada sense llicència a la parcel.la 119 del polígon 9 (Mas Ametller),
propietat de Tolohapoubi, SL, fins a la resolució del recurs contenciós administratiu 39/2010 i
que la corresponent sentència adquireixi fermesa.
14 de març de 2011.- Concedir al Sr. Michel Meyer Giulini una pròrroga fins al dia 19 de
setembre de 2011, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp.
O171/2006.
14 de març de 2011.- Atorgar al Sr. Xavier Lladó Feliu llicència municipal a precari d’ocupació
de la via pública a la Plaça de les Voltes, 11 de Peratallada. (Exp.OVP-2/11)

15 de març de 2011.- Aprovar la convocatòria pública per a cobrir les vacants de Jutge de Pau,
titular i substitut d’aquest municipi.
15 de març de 2011.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició d’informe urbanístic de la
parcel.la 12 del polígon 8 (Ref. cadastral 17077A008000120000FJ), peticionat pel Sr. Francesc
Bassa Bertran.
17 de març de 2011.- Atorgament llicències d’obres:
1.- Consorci de les Gavarres, adequació d’una part de la planta baixa de la Rectoria de Fitor
(Exp. O21/10).
2.- Núria Martinell Sabrià, construcció d’una piscina d’ús privat (Exp. O18/11)
18 de març de 2010.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició de certificacions
cadastrals de diverses parcel.les, peticionades per Carme Ribas Salló.
21 de març de 2011.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública del
projecte per a la construcció d’un porxo a la parcel.la 4 del polígon 11, al DOGC núm. 5836 de
data 14.3.2011 i al diari el Punt de data 10.3.20111, promogut per Encarnación López Piedra.
21 de març de 2011.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública del
projecte de legalització i enderroc d’una ampliació a l’edifici ubicat a la parcel.la 21 del polígon
2, al DOGC núm. 5836 de data 14.3.2011 i al diari el Punt de data 10.3.2011, promogut per
Rafael Campins Figueras.
21 de març de 2011.- Comunicar a Camps Motor, SA que el pronunciament del control periòdic
de l’activitat destinada a taller de reparació i venda de vehicles ubicada a la ctra. de Girona a
Palamós, s/n de Vulpellac, és favorable. (Exp. A-4/02)
21 de març de 2011.- Concedir a Scenik Empordà, SL una pròrroga de sis mesos, comptats a
partir de l’endemà de rebre la notificació de la present resolució, per presentar la documentació
requerida, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 15 de febrer de 2011, a l’expedient de
llicència ambiental d’una activitat destinada a discoteca situada al carrer del Arboços, 10 (nau
13) del sector industrial V-2, (Exp. A18/2008).
21 de març de 2011.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició d’informe del CCBE
referent a la comunicació sobre la instal.lació d’una activitat ramadera a la parcel.la 119 del
polígon 9, peticionada pel Sr. Josep Antonio Masuet Pagès.
23 de març de 2011.- Concedir a Runes Salsà, SL una pròrroga de 30 dies, comptats a partir de
l’endemà en que li sigui notificada la present resolució, per tal que sol·liciti davant l’ajuntament
una nova llicència ambiental acompanyada d’un projecte tècnic i de la resta de documentació
indicada a l’article 39 i següents de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
24 de març de 2011.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 2010.
24 de març de 2011.- Sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 3.000,00 €, en base al
conveni subscrit entre aquesta i l’Ajuntament de Forallac per a la creació d’una Xarxa de Serveis
Locals de Promoció Econòmica, d’acord amb la proposta valorada en 18.000,00 € amb destí a
accions de promoció econòmica, any 2011, elaborada pel Gerent de Forallac Progrés, SAM.
28 de març de 2011.- Atorgar a Grup Dasa Consulting, SL llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, a la Plaça de les Voltes, 8, de Peratallada. (Exp. OVP-3/11)

28 de març de 2011.- Autoritzar la instal.lació d’un punt de subministrament d’aigua a l’edifici
ubicat a la plaça del Castell, 4 de Peratallada, promoguda per Grup Dasa Consulting, SL.
28 de març de 2011.- Autoritzar la instal.lació d’un punt de subministrament d’aigua al primer
pis de l’edifici amb ús d’habitatge plurifamiliar ubicat al carrer Montgrí, 12 de la urbanització
Puig de Sant Ramon, promoguda per la Ma. Josefa Angulo Castell.
29 de març de 2011.- Desestimar íntegrament, en base al contingut de l’informe tècnic emès en
data 18 de març de 2011, el recurs potestatiu de reposició formulat pel senyor Eduard De Ribot
Molinet en representació de Pepe Cortés Asociados, SL, contra la resolució de l’alcaldia de 17 de
gener de 2011.
29 de març de 2011.- Aprovar les indemnitzacions per assistències als membres de la corporació,
compreses entre l’1 i el 29 de març de 2011.
30 de març de 2011.- Requerir a Carlotam, SL per tal que en el termini de TRES MESOS,
comptats des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la present resolució, executi les obres
d’urbanització corresponents a la segona fase del projecte d’urbanització de la zona
d’equipaments comunitaris “l’Escola” (Pemu F1) de Fonteta.
31 de març de 2011.- Altes al Padró municipal d’habitants.
31 de març de 2011.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a la reforma parcial d’un habitatge
unifamiliar ubicat al carrer Nou, 30 de Vulpellac, promogut pel Sr. Javier Cantarell Fontcuberta
(Exp. O27/2011).
31 de març de 2011.A) Atorgament llicències d’obres:
1.- Salvador Bofill Pou, ampliació d’un cobert agrícola (Exp. O54/10)
2.- Ma.Dolors Costa Parals, arranjament d’una barraca d’hort (Exp. O22/11)
3.- Elena Klimova, reformes interiors i intal.lació finestres (Exp. O23/11)
4.- SA, LLensa, desdoblament d’una línia aèria existent (Exp. O25/11)
5.- Pilar de Ros Gotor, reformes interiors d’una habitació (Exp. O 28/11)
6.- Valentín Durango Salmeron, reparar 485 m2 del paviment d’una nau industrial (Exp.
O30/11).
7.- Francisco Petit Reig, arranjament coberta habitatge (Exp. O31/11)
B) Denegació llicències d’obres:
1.- Jolstone, SA, construcció d’un magatzem agrícola (Exp. O86/09).
31 de març de 2011.- Atorgament llicència d’ocupació d’espai públic per a la instal.lació de
parades durant la Fira de les Herbes de Peratallada, el dia 24 d’abril de 2011.
1 d’abril de 2011.- Imposar al funcionari de l’Ajuntament de Forallac, Sr. José Antonio Raya
Vera, una sanció com a responsable d’una falta greu tipificada a l’art. 116a) del Decret Legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, consistent en SETZE DIES DE SUSPENSIÓ DE FUNCIONS, d’acord
amb l’art. 119.7 de l’esmentada disposició.
4 d’abril de 2011.- Ratificar la resolució de l’alcaldia de data 3 de març de 2011, en els termes
següents:

1er.- Requerir a Endesa Distribución Eléctrica S.L., perquè en un termini de 15 dies presenti un
projecte que determini les alternatives que s’aplicaran per tal de garantir la prestació del servei
que dona la subestació als municipis afectats, a les empreses i en general a terceres persones.
2n.- Requerir a Endesa Distribución Eléctrica S.L., perquè en un termini de 15 dies presenti un
projecte tècnic de desmantellament o enderroc de les obres construïdes a l’empara de la
llicència d’obres núm 114/2004.
3er.- Sol·licitar al Jutjat Contenciós Administratiu núm 1, l’atorgament d’una pròrroga de 9
mesos de termini, que a data d’avui s’estima necessària per tal de portar a terme
la tramitació de les actuacions necessàries per a donar compliment a la Interlocutòria de data
14 de febrer de 2011.»
5 d’abril de 2011.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades en data 22 de març de
2011 pel Sr. Josep Antoni Masuet Pagès a l’expedient d’instal·lació d’una activitat ramadera a la
parcel·la 119 del polígon 9.
6 d’abril de 2011.- Desestimar integrament les al.legacions presentades pel senyor Josep Antoni
Masuet Pagés en representació de Tolohapoubi, SL, contra la resolució de l’alcaldia de data 2 de
març de 2011, en base al contingut de l’informe tècnic de data 4 d’abril de 2011.(Exp. PLU 2/11)
7 d’abril de 2011.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública del
projecte d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica a la coberta de les naus situades a les parcel.les
60 i 167 del polígon 2, al DOGC núm. 5844 de data 24.3.2011 i al diari el Punt de data
24.3.2011, peticionat pel Sr. Xavier Bañeras Jacomet.
7 d’abril de 2011.- Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres corresponents a la llicència d’obres per a l’adequació d’una part de la planta
baixa de la Rectoria de Fitor, situada a la parcel.la 6 del polígon 15, per a ús de bar, promoguda
pel Consorci de les Gavarres. (Exp. O21/2010).
7 d’abril de 2011.- Que el Servei de recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà
procedeixi a la devolució de l’import de 146 € recaptat per recollida d’escombraries, any 2010,
de l’habitatge ubicat al carrer la Torre, 1 de Peratallada, propietat del Sr. Josep Solés Noguero i
s’anul·li el rebut corresponent a l’any 2011.
8 d’abril de 2011.- Informar favorablement la sol.licitud d’autorització instada per la Sra. Ma.
Dolors Cassé Radresa per a la venda de productes pirotècnics en una caseta que es situarà a la
parcel·la 145 del polígon 3 a Vulpellac, Forallac.
12 d’abril de 2011.- Declarar la baixa per caducitat en el Padró d’Habitants del Sr. BOUCHTA
STARLI.
13 d’abril de 2011.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de dos cents quaranta euros
(240,00 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per la senyora Núria Figueras Alenyà, 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. O93/2010).
14 d’abril de 2011.- Comunicar al Sr. Josep Feixas Mas que el pronunciament del pla de
dejeccions ramaderes i del control periòdic de l’explotació de bestiar porcí d’engreix ubicada a la
parcel.la 48 del Polígon 4 “Granja Camp Llarg”, és favorable.(Exp. A-7/01).

14 d’abril de 2011.- Comunicar al Sr. Josep Feixas Mas que el pronunciament del pla de
dejeccions ramaderes i del control periòdic de l’explotació de bestiar porcí d’engreix ubicada a la
parcel.la 97 del Polígon 6 “Granja Quintana del Mas Ferrer”, és favorable. (Exp. A-6/01).
14 d’abril de 2011.- Deixar sense efecte la liquidació de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres aprovada per resolució d’aquesta alcaldia de data 4 de febrer de 2011, per a
la construcció d’una nau d’engreix de vedells en el lloc ocupat pels antics boxes/barraques de
lactació i l’ampliació d’un cobert agrícola a la parcel.la 55 del polígon 4, promoguda per AgroArmadà, SL, i aprovar una nova liquidació de l’Impost. (Exp. O67/10).
15 d’abril de 2011.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a la instal.lació d’un mòdul
prefabricat per a ús docent al carrer Miquel de Sarriera, 3 de Vulpellac (Exp. O32/2011).
15 d’abril de 2011.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de dos cents cinquanta-u
euros amb cinquanta-dos cèntims (251,52 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per la
senyora Maria Lluïsa Bonay Riembau, 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. O28/2010).
19 d’abril de 2011.- Concedir al senyor Francisco Ridao Puig una pròrroga fins al dia 24 de maig
de 2011, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O1/2011.
20 d’abril de 2011.- Atorgament llicències d’obres:
1.- SA, LLensa, instal.lació de plaques solars fotovoltaiques.(Exp. O72/10)
2.- Miquel Torroella Prats, ampliació habitatge unifamiliar (Exp. O106/10)
3.- Salvi Ribas Font, arranjament 70 m2 de coberta (Exp. O33/11)
4.- Grup Dasa Consulting, SL, arranjament coberta i reformar un bany (Exp.O35/11)
5.- Lluís Viladomat Viñolas, construcció d’una piscina d’ús privat (Exp. O38/11)
21 d’abril de 2011.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 150/2011,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 3 de Girona, pel procurador Sr. Carlos
Javier Sobrino Cortés, en nom i representació de TOLOHAPOUBI, SL, contra la resolució de
l’alcaldia de 28 de gener de 2011, per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra
el requeriment de 29 de novembre de 2010, de presentació de documentació complementària a
l’expedient de sol.licitud de llicència municipal per a la instal·lació d’una activitat per dos
allotjaments rurals en la modalitat de masoveria al Mas Ca l’Ametller, del municipi de Forallac,
parcel·la 119 del polígon 9.
21 d’abril de 2011.- Trametre l’expedient de l’ampliació de la demanda (PLU 19/05), per
fotocòpia autenticada, complet i foliat i acompanyat d’un índex, també autenticat al Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona i, notificar la present resolució a tots els qui
apareguin com interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se i comparèixer a les
actuacions en el termini de 9 dies, d’acord amb el que determina l’article 49 de la LJCA.
26 d’abril de 2011.- Sol.licitar al Jutjat Contenciós Administratiu, 1 de Girona, que resolgui
envers l’atorgament de la pròrroga sol.licitada per Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
27 d’abril de 2011.- Concedir a SA, Llensa una pròrroga fins al dia 5 d’octubre de 2011, per a
l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O25/2011.

27 d’abril de 2011.- Aprovar les indemnitzacions per assistències als membres de la corporació,
compreses entre l’1 i el 27 d’abril de 2011.
28 d’abril de 2011.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent vint euros (120 €)
dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel senyor Ricardo de Vivar González, 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. O99/2010).
29 d’abril de 2011.- Delegar en el regidor d’aquest Ajuntament, Sr. Santiago Muní Maureta,
l’autorització del matrimoni civil núm. 30/2011 promogut per Jordi Duran Sanmartí i Clara
Martínez Roig.
2 de maig de 2011.- Altes al Padró municipal d’habitants.
3 de maig de 2011.- Procedir a l’acumulació dels expedients de sol.licitud de llicència d’obres
O107/2010 i O49/2008, promoguts pel Sr. Rafael Campins Figueras, atesa la seva identitat
substancial i íntima connexió, de conformitat amb el que disposa l’article 73 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener.
4 de maig de 2011.- Comunicar a Servitransfer, SL que el pronunciament del control periòdic de
la planta de transferència de residus sòlids urbans ubicada a la parcel.la 1979 del polígon 5, és
favorable. (Exp. A-23/2006).
5 de maig de 2011.- Comunicar al Sr. David Escarrà Diaz, que l’activitat 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-2/2011).
9 de maig de 2011.- Baixa en el Padró municipal d’habitants del Sr. El Mostapha El Jbari.
9 de maig de 2011.- Desestimar la petició efectuada per Endesa amb fonament en la provisió del
Magistrat Jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, de data 5 de maig de
2011.
4.- PRECS I PREGUNTES.- No hi han.
Per finalitzar l’alcalde diu que aquesta legislatura ha estat fructífera en quant als resultats
obtinguts, agraeix la col.laboració de tothom i desitja que la propera sigui tan sana i correcta com
aquesta.
I essent les 21:15 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la que s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària que en dono fe.

