ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA
EN DATA SET D’OCTUBRE DE DOS MIL DEU.- (Pendent d’aprovació)

A Forallac, set d’octubre de dos mil deu.
Essent les 21:05 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Jaume Teixidor
Casas, Santi Muní Maureta, Narcís Oriol Regencós, Salvi Ribas Font, Marta Chicot Salgas, Rosa
Figueras Pibernat, Carles Saló Madrenys i Josep Antoni Masuet Pagés, assistits per la secretària
de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària de
primera convocatòria.
1.-ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL CEMENTIRI PARROQUIAL DE
FONTETA.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«Vist el contracte atorgat a Girona el 5 de juliol de 2010 de cessió gratuïta per part del Bisbat de
Girona en favor de l’Ajuntament de Forallac, del domini del Cementiri Parroquial de Fonteta,
amb la descripció següent:
a) Cementiri Parroquial de Fonteta, situat a l’est de la Peça del Rector en el municipi de
Forallac. Té 600 m2 de superfície. En la seva part est hi ha la plaça-entrada al mateix, de 860 m2
de superfície, envoltada d’oliveres i pins.
b) Inscripció registral: inscrit al Registre de la propietat de la Bisbal d’Empordà, volum 1803,
llibre 21, foli 229 i número de finca 734.
c)Referència cadastral: el cementiri configura la referència cadastral urbana
001000200EG04C0001IU.
d) Qualificació urbanística: equipaments comunitaris en sòl no urbanitzable. Clau E10.
Cementiris.
e) Situació possessòria: lliure d’ocupants i/o precaristes.
f) Càrregues: la finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
Atès que la cessió s’efectua sota la condició resolutòria consistent en què si es deixés de destinar
a l’ús de cementiri, comportaria la resolució de la cessió i la reversió del domini en favor del
Bisbat de Girona, sense dret a indemnització.
De conformitat amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, es proposa al Ple de la corporació l’adopció
del següent acord:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta, inclosa la condició resolutòria imposada descrita
anteriorment, del Cementiri Parroquial de Fonteta, efectuada pel Bisbat de Girona en favor de
l’Ajuntament de Forallac mitjançant contracte de cessió de data 5 de juliol de 2010.
Segon.- Entendre que la cessió es fa totalment lliure de càrregues, gravàmens, inscrits o no,
ocupants i arrendataris de qualsevol mena, i es troba al corrent del pagament de totes les
obligacions fiscals.
Tercer.- Classificar el Cementiri de Fonteta en l’inventari municipal com a bé de domini públic
afecte al servei públic.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.

2.- ACCEPTACIÓ DE L’OFERTA DE CONDICIONS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA PER A L’OBTENCIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES
DEL POU NOU DE CASTELL D’EMPORDÀ. - Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vista l’oferta de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 4 de juny de 2010, de condicions de la
concessió d’aigües subterrànies del pou per a abastament de la població situat a Castell
d’Empordà, demanada per l’ajuntament el 3 de juliol de 1991.
Atès que l’oferta contempla l’establiment dels següents perímetres de protecció:
Instal·lació d’una tanca protectora d’almenys 2 m de radi en torn a cada captació.
Zona I (50 m al voltant de cada pou), on no és permesa cap activitat no relacionada amb les
pròpies de la captació.
Convindria que els terrenys situats a menys de 900 m de cada pou que ocupen part de
l’al.luvial del Daró-Rissec mantinguessin la qualificació de rústics i que no s’hi permetés la
ubicació de cap granja en un radi de 360 m dins l’àmbit assenyalat.
Atès que l’apartat 18 dels antecedents de fet de l’oferta diu:
El 23 de febrer de 2010 la Unitat Tècnica del Departament de Concessions va emetre informe
previ a la resolució en el qual es proposa un volum màxim anual de 1.200.000 m3/any. Respecte
l’establiment d’un perímetre de protecció, s’informa que s’ha pogut conèixer que el nou pla
d’ordenació municipal està considerant la implantació dels perímetres de protecció. Tot i això,
els pous són en una zona de gran interès agrícola de titularitat privada, on encara no s’han
realitzat les zones especials de protecció. Per tant, mentre no sigui possible recollir les
restriccions adients en el planejament urbanístic, es proposa que la resolució d’aquest expedient
reculli de forma expressa que no és possible l’establiment de perímetres de protecció dels dos
pous (Nou Castell i Forallac) en el context actual.
Atès que aquest apartat entra en clara contradicció amb l’apartat 11 dels fonaments de dret de
l’oferta quan diu:
Respecte les al·legacions presentades per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà en relació a
l’establiment d’un perímetre de protecció, i tenint en compte l’informe tècnic emès el 23 de
febrer de 2010, es proposa incloure en la present concessió els perímetres de protecció als
efectes del que preveu l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, i als efectes que en la mesura que sigui possible
l’Ajuntament els incorpori en els diferents plans urbanístics o d’ordenació del territori tal com
preveu l’article 99 bis del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el Text
refós de la Llei d’aigües.
Atès que la determinació de perímetres de protecció d’un aqüífer amb la finalitat de protegir les
aigües subterrànies davant els riscos de contaminació establerta a l’apartat 3 de l’esmentat article
56, implica la declaració prèvia de que els recursos hidràulics subterranis de la zona estan
sobreexplotats de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 del mateix article, declaració que no
s’acredita a l’oferta de concessió, per la qual cosa s’entén que el precepte invocat no és
d’aplicació.
Vistes les al·legacions formulades el 19 d’abril de 2010 per l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà que, entre altres, diuen:
Que la prohibició d’activitat en un radi de 50 m al voltant del pou comportaria la
transformació de 23.562 m2 de terreny agrícola en terreny sense activitat.
Atès que el fet que els titulars de les finques afectades no puguin exercir cap tipus d’activitat ha
de comportar el dret a ser indemnitzats per la privació del dret legítim que els correspon.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua, de conformitat amb el que disposa l’article 116 del
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, ha atorgat a l’ajuntament un termini que finalitza el proper 16 d’octubre, perquè

manifesti la seva conformitat amb les condicions exposades o faci les observacions que consideri
pertinents, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar conformitat a l’oferta de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 4 de juny de
2010, de condicions de la concessió d’aigües subterrànies del pou per a abastament de la
població situat a Castell d’Empordà, a excepció de l’establiment del perímetre de protecció Zona
I (50 m al voltant de cada pou), on no és permesa cap activitat no relacionada amb les pròpies
de la captació, per les raons adduïdes a la part expositiva del present acord.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot. El Sr. Saló
pregunta si aquest nou pou afectarà a la butxaca dels contribuents o tot seguirà més o menys com
ara. L’alcalde contesta que aquesta proposta es refereix a una concessió i no té res a veure amb
les tarifes de l’aigua.
Seguidament es sotmet a votació la proposta resultant aprovada per set vots a favor i dues
abstencions dels senyors Saló i Masuet.
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Essent necessari procedir a l'actualització de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de
cementiri municipal, i de conformitat amb el procediment establert a l'article 15 i següents del
RDL 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, amb caràcter provisional, la modificació dels apartats A) i D) Nínxols i
l’apartat A) Osseres, de l’Epígraf I. Assignació de nínxols i osseres; i l’aparta A) de l’Epígraf IV.
Conservació i neteja; de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa de cementiri
municipal, que queden redactats en els termes següents:
Epígraf I. Assignació de nínxols i osseres.
Nínxols:
A) De nova construcció, concessió 50 anys .................................

€
1.000,00

D) De nova construcció, concessió 5 anys....................................

100,00

Osseres:
A) De nova construcció, concessió 50 anys .................................

285,00

Epígraf IV. Conservació i neteja.
A) Per la realització de treballs de conservació i neteja……….....

20,00

Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l’ajuntament, durant trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. Durant aquest termini es podrà consultar l’expedient i presentar les
reclamacions i/o al·legacions que es creguin oportunes. Transcorregut l’esmentat termini sense
que se n’hagin formulat, l’acord adoptat es considerarà aprovat definitivament i es publicarà al

Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el text íntegre de les modificacions
aprovades, les quals entraran en vigor a partir del primer de gener de 2011 i fins que se n’acordi
la modificació o derogació.»
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.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL NOU TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
11 REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL.- Llegida per la secretària la part resolutiva,
es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que el passat 22 de juliol el ple de la corporació va acordar delegar a la Diputació de Girona
les funcions de gestió, inspecció i recaptació de la Taxa per l’aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.
Considerant necessari adaptar el text de l’Ordenança fiscal núm 11 reguladora de la Taxa per
aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la
generalitat del veïnat, vigent l’exercici 2010, a l’ordenança tipus aprovada per resolució del
President de la Diputació de Girona en data 3 de juny de 2010, la qual ha estat objecte de
publicació al Butlletí Oficial de la Província núm.136 de 16 de juliol de 2010.
Vistos els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant els quals s’estableix el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Vist l’informe tècnic-econòmic al qual fa referència l’article 25 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de l’aprofitament
especial del domini públic local en el supòsit que origina la imposició de taxa.
Vist l’informe de la secretària interventora, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:
Primer.- Derogar amb efectes a 31 de desembre de 2010, l’Ordenança fiscal núm 11 reguladora
de la Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que
afectin la generalitat del veïnat, vigent l’exercici 2010, i aprovar provisionalment el nou text
d’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general per a
l’exercici 2011 i següents, en els termes que s’estableixen a l’ordenança tipus aprovada per la
Diputació de Girona, tenint en compte que s’ha suprimit l’apartat 4 de l’article 3 al no haver
aprovat aquest ajuntament la imposició de la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de
la via pública.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així
com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu
a l’aprovació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 2011, i el text íntegre de l’Ordenança seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.»

Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot. El Sr. Saló
diu que votaran que no perquè en el seu dia es van mostrar contraris a la instal·lació d’antenes de
telefonia mòbil. L’alcalde contesta que el seu grup votarà que sí perquè aquesta proposta permet
a l’ajuntament recaptar l’1,5% sobre la facturació en el municipi a les empreses autoritzades de
telefonia mòbil i fixa.
Seguidament es sotmet a votació la proposta resultant aprovada per set vots a favor i dos en
contra dels senyors Saló i Masuet.
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.

