ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA VINT-I-VUIT DE GENER DE DOS MIL SETZE.
A Forallac, a vint-i-vuit de gener de dos mil setze.
Essent les 21:03 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, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22
D’OCTUBRE I EXTRAORDINÀRIES DE 23 DE NOVEMBRE I 17 DE DESEMBRE, DE
2015.- S’aproven per unanimitat.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “PLA
PARCIAL URBANÍSTIC I PLA PLARCIAL DE DELIMITACIÓ DEL SECTOR N.P.
IV6-1”.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de data 3 de desembre de 2008, es va aprovar
inicialment el document de planejament “Pla parcial urbanístic i pla parcial de delimitació del
sector NP IV6-1” juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental.
Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de data 12 de març de 2014 es va tornar aprovar el
document de planejament i l’informe de sostenibilitat ambiental amb motiu de la incorporació de
modificacions substancials dimanants dels informes emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua
de data 26/5/2009 i per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona de data
11/5/2012, i de la introducció de variacions en la redacció de l’articulat normatiu, la qual cosa va
comportar una nova exposició pública pel termini de quaranta-cinc dies mitjançant edicte
publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 56 de 21/3/2014; diari el Punt Avui
de 20/3/2014; pàgina web www.forallac.cat i tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Atès que durant el termini d’exposició pública no s’hi van presentar al.legacions.
Atès que s’han incorporat al pla parcial les observacions i recomanacions de l’acord adoptat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 10 d’octubre de 2014.
Atès que l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona ha emès, en data 30 de
novembre de 2015, informe favorable amb condicions sobre la documentació ambiental.
Atès que les modificacions introduïdes no són substancials i no s’ha modificat el pressupost de
les obres d’urbanització bàsiques contingudes en el pla parcial.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 13 de gener de 2016 emès per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment el document de planejament titulat “Pla parcial urbanístic i Pla
parcial de delimitació del sector N.P. IV 6-1”, redactat per l’arquitecte Pere de Prada i Jaén, i la
memòria ambiental que l’acompanya.
Segon.- Donar trasllat de l’expedient complet i del document de planejament per duplicat i
diligenciat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva aprovació
definitiva. La documentació ha d’incorporar, a més de l’expedient complet en format paper, el
text de la memòria i les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic,

d’acord amb els requeriments tècnics que el Departament de Territori i Sostenibilitat estableix,
l’autenticitat i integritat dels quals haurà de ser garantida per la secretària de la corporació.
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord a la seu electrònica de l’ajuntament www.forallac.cat,
en compliment del que disposa l’apartat 5.c) de l’article 8 del TRLU. »
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. La senyora Gasull diu
que votaran en contra perquè volen protegir la identitat i l’entorn natural de Vulpellac i que no és
un projecte adient per l’època que estem passant. Pregunta en que beneficia al poble una
urbanització amb vint-i-set vivendes i cap de protecció oficial. L’alcalde contesta que la primera
norma urbanística és desenvolupar el planejament i que el deu per cent d’aprofitament mig es
destinarà a vivendes de protecció oficial.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre en contra.
3.- APROVACIÓ MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL, ANY 2016.- Llegida
per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que l’article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, disposa que les corporacions locals
aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els
límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de
pressupostos generals de l’Estat, la qual comprendrà la referent a les societats mercantils locals
que en depenguin.
Atès que l’article 19.quatre de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2016, disposa:
- Que la massa salarial del personal laboral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials
i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel personal laboral en l’exercici 2015, en
termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.
- Que la massa salarial s’incrementarà en un percentatge màxim d’1% respecte a les vigents a 31
de desembre de 2015.
Atès que les retribucions meritades per aquest ajuntament l’any 2015, en termes d’homogeneïtat
respecte el 2016, ascendeixen a 298.475,83 € segons quadre que figura a l’expedient, i que
incrementades en un 1%, importen la quantitat de 301.460,57 €.
Atès que les retribucions meritades per Forallac Progrés SAM l’any 2015, en termes
d’homogeneïtat respecte el 2016, ascendeixen a 39.037,02 € segons quadre que figura a
l’expedient, i que incrementades en un 1%, importen la quantitat de 39.427,39 €.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següent acord:
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament i de la societat
municipal Forallac Progrés, SAM per a l’any 2016 que ascendeix a la quantitat de 340.887,96 €,
en la qual s’han computat les retribucions establertes a l’article 19.quatre de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
Segon.- Publicar el present acord al BOP de Girona i a la pàgina web de l’ajuntament, en
compliment del que disposa l’article 103bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de Règim Local.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. El senyor Puig diu que
votaran en contra perquè es reiteren en el que van dir en la votació d’aprovació dels pressupostos

al considerar desproporcionat el sou del gerent de Nexes. L’alcalde diu que encara que no
s’aprovés la proposta el gerent continuaria tenint el mateix sou.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre en contra.
4.- ANOMENAR UN PARATGE COM A PARATGE DE LLUÍS PLA PASCUAL.L’alcalde diu que aquest punt de l’ordre del dia i el següent són la formalització del
reconeixement de la feina feta per en Luís Pla i el Moliner.
Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«La Carbonera és, segurament, una de les celebracions més populars, significatives i singulars de
Forallac. La seva repercussió transcendeix l’àmbit estrictament local, fins al punt que és un espai
de trobada i relació de moltíssimes persones de municipis de la rodalia. Al volant de la
construcció de la pila carbonera s’ha anat articulant una dinàmica cívica que té pocs referents
similars, tant pel que fa a la seva tipologia, com a la seva durada temporal.
Que això sigui així és fruït de l’esforç de l’ampli col·lectiu de col·laboradors i col·laboradores
que fan possible la recreació d’una pila carbonera, i també a l’entusiasme amb el que la gent se
l’ha fet seva.
No obstant això, res seria possible sense la primera llavor que l’any 1993 van sembrar els
carboners Lluís Pla i Simon Cruanyes. Aquests dos bons amics, esperonats per un col·lectiu de
persones interessades en la recuperació de la memòria del massís de les Gavarres, es van
engrescar a fer una cuita al mas Baulida, a Sant Sadurní de l'Heura, al costat del camí dels
Metges. Ho van fer sense cap més pretensió que respondre a una “provocació” i poder
documentar el procés.
La cuita es va repetir un any més al mateix indret. Vist que inicialment no tenia pretensió de
continuïtat, l’Ajuntament de Forallac va proposar a en Lluís Pla de fer-la a al nostre municipi,
amb el suport necessari i en un indret més accessible que el mas Baulida, per tal que pogués
arribar a més gent. L’ajuntament considerava que seria una magnífica iniciativa per a la
dinamització cultural i per a la projecció municipal. Paral·lelament, ja s’havia començat a parlar
d’organitzar la Festa del Segar i del Batre, amb el mateix objectiu.
En Lluís Pla va acceptar l’oferiment de l’ajuntament i l’any 1995 es va fer una carbonera al camp
de la cadena de Fitor, amb en Lluís Pla al capdavant, amb el suport de l’ajuntament i la
col·laboració de l’Associació Cultural El Cau dels Pins. L’experiència va ser un èxit. La cuita va
atreure moltíssima gent i per a l’any següent es va pensar en un canvi d’emplaçament, per
apropar-la encara més al públic.
La carbonera del 1996 ja es va fer al paratge del Sobellàs, inclòs dins la finca del Mas Frigola a
Sant Climent de Peralta, una antiga plaça carbonera a peu de les Gavarres, on ha anat creixent i
consolidant-se fins a l’actualitat. Més de dues dècades després, la festa s’ha convertit en un
esdeveniment molt esperat, que aplega, any rere any, milers de persones durant les pràcticament
tres setmanes que dura la cuita.
Fins al moment del seu traspàs, el dia de Nadal de 2013, en Lluís Pla va ser l’ànima i
l’aglutinador del col·lectiu humà que ha fet possible la cuita. Aquests anys, la seva aportació va
ser fonamental, exercint com a veritable mestre carboner i cap de colla i traspassant els secrets de
l’ofici a gent més jove que mai havia cuit carbó. Generosament, va compartir coneixements amb
els col·laboradors implicats en la cuita. En un primer moment, els voluntaris eren membres del
Cau dels Pins, però a poc a poc s’hi van anar afegint els de poblacions de la rodalia. Que això
passés, en part, també va ser gràcies a en Lluís Pla. Ell va ser, a més, el guia del procés, una
garantia perquè pogués reeixir la màgia de la cocció que transforma la fusta en carbó.

A part, era una de les ànimes de la festa, un pou de saviesa amb qui era molt difícil no quedar
meravellat dels coneixements que tenia de les Gavarres, dels oficis tradicionals, la gent que hi
vivia, el nom dels llocs i del seu patrimoni. Disposava d’una memòria prodigiosa, i els dies de
carbonera era fàcil trobar-lo xerrant d’aquestes i moltes altres coses amb grans i petits, a la vora
del foc. L'any 1997, a la primera edició dels Premis Les Gavarres, va guanyar la primera edició
del Premi Cirera d’Arboç, que concedeix el Consorci de les Gavarres.
Vivia apassionadament la festa. N’era una figura indeslligable. Havia fet del paratge el seu espai
vital durant les setmanes que s’allargava la cuita, fent nit a la barraca i vetllant la pila com tantes
vegades havia fet de jove als boscos de les Gavarres. La seva presència era tant com la pila, ja
que esdevenia un testimoni present d’una part de la nostra història recent que ja només es
conservava en la memòria d’uns quants. Són memorables les llargues xerrades que mantenia
amb tothom que s’hi acostava interessat a conèixer les seves experiències i vivències. Malgrat el
seu traspàs, la seva presència encara es respira en l’ambient, perquè es ben forta la seva petjada i
el record que ens va deixar.
De fet, s’esperava aquestes dates amb una il·lusió immensa, que no deixava de compartir en tot
moment. Era especialment sensible amb els més petits, amb els centenars d’escolars que any rere
any s’acostaven amb els seus professors i seguien amb atenció les seves explicacions. Traspuava
una bonhomia i senzillesa que captivava des del primer moment. Sens cap mena de dubte, si en
un inici en fou precursor de la carbonera, posteriorment en va esdevenir una de les seves ànimes.
El 2013 ens va deixar, però el seu llegat continua entre nosaltres.
Atès que l’ajuntament vol mantenir ben viu aquest record i fer patent el testimoniatge
d’agraïment per haver fet possible una festa tan arrelada, que serveix per donar a conèixer un
ofici desaparegut, però també per difondre el nom de Forallac arreu.
Es proposa al ple de la corporació, l’adopció del següent acord:
Anomenar l’espai on se celebra anualment La Carbonera, els límits del qual figuren a
l’expedient, amb el nom de “Paratge de Lluís Pla Pascual”.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-t’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
5.- ANOMENAR UN PARATGE COM A PARATGE DEL MOLINER.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«En Narcís Parals Bañeras, el Moliner de Peralta ha estat un dels activistes cívics i culturals més
dinàmics del municipi. Des de l’any 1952, quan va formar part de la comissió de festes de Sant
Climent i Santa Susanna de Peralta, fins a data d’avui, ha participat activament en pràcticament
tots els esdeveniment que se celebren a Forallac. Unes vegades, moltes, com a organitzador o
col·laborador, i d’altres com atent participant o espectador. Ara per ara és difícil no comptar amb
la seva presència a cap acte.
El seu activisme cultural el va compaginar durant una llarga temporada com a membre de la
corporació municipal, abans i després de la fusió de Forallac. L’any 1972 va iniciar la seva etapa
com a regidor i tinent d’alcalde de Peratallada, i posteriorment, va ser escollit membre de la
gestora de Forallac (1977-1979) quan es va formalitzar la fusió dels municipis de Peratallada,
Vulpellac i Fonteta. També va ser regidor de l’Ajuntament de Forallac durant el primer
ajuntament democràtic (1979-1983), un moment especialment significatiu en la nostra història
recent.
Va ser un dels membres fundadors, a primers dels 90 de l’Associació cultural El Cau dels Pins,
una entitat clau en la dinamització social i cultural del municipi. La seva aportació i experiència

va ser molt important per aglutinar al seu voltant el col·lectiu de persones que van posar les
bases d’una entitat que encara es manté ben activa.
Ha participat, des de l’inici de la festa, en l’organització de l’arrossada popular de l’Onze de
Setembre al Cau dels Pins. L’any 1995 va tenir un paper molt actiu en l’organització de la
primera edició de la Festa del Segar i del Batre, vinculació que ha mantingut fins avui. La festa
es va celebrar el primer any a can Calç i la resta d’edicions al Cau dels Pins, en un camp de la
seva propietat. Des de l’any 1996 col·labora activament en la festa de la carbonera on, a banda
dels seus coneixements sobre l’ofici, és reconegut per l’allioli que fa i pels seus coneixements
sobre els oficis tradicionals i el món de la pagesia. L’any 2001 va participar en l’intercanvi entre
una colla de carboners de la regió sueca de Gävleborg i la colla de Forallac. Anys més tard, a
partir del 2007, va participar en els diferents intercanvis amb Quim Costa, un dels darrers
carboners de la Catalunya del Nord, i els seus fills Jean Louis i Marc. En aquestes ocasions va
saber representar amb molt d’encert una part de la història recent del nostre municipi. Des de
l’any 1998 és vocal de l’Associació Amics de Fitor i col·labora en l’organització dels actes de
l’Aplec de Santa Coloma de Fitor.
Atès que malgrat el pas dels anys, ha mantingut ben viu aquest esperit de compromís i
generositat amb el municipi en àmbits ben diversos i en mostra de reconeixement pel que ha fet i
continuarà fent per Forallac.
Es proposa al ple de la corporació, l’adopció del següent acord:
Anomenar l’espai que envolta “El Cau dels Pins”, els límits del qual figuren a l’expedient, amb
el nom de “Paratge del Moliner”.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. El senyor Serra diu que
ells votaran a favor de la proposta però consideren que és lleig que la notícia hagi sortit al Rampí
abans que l’hagi aprovat el Ple.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
6.- CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Mitjançant el lliurament als
regidors d’un document amb el següent contingut, es dóna compte al Ple:
Primer.- Del text literal de les següents resolucions dictades per l’alcaldia:
26 d’octubre de 2015:
«Atès que en data 16 de febrer de 2012 l’Ajuntament de Forallac va delegar a la Diputació de
Girona les facultats de gestió i recaptació, voluntària i executiva, dels expedients sancionadors
per infraccions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, que les
exerceix mitjançant el seu Organisme autònom XALOC.
Atès que en data 8 de setembre de 2015, de conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i, en el seu
cas, per l’article 71.2 de la Llei la Llei 18/2009 de 23 de novembre, per Decret d’Alcaldia de
data 8 de setembre de 2015, es va delegar la potestat sancionadora a l’òrgan competent de
XALOC, que segons la seva normativa interna, correspon el seu exercici a la Gerència de
XALOC, mantenint la instrucció dels procediments sancionadors el regidor de la corporació,
senyor Jaume Mont Poch.
Atès que la manca de recursos humans disponibles de l’ajuntament per a designar un funcionari
de la corporació com a nou instructor dels procediments sancionadors amb garanties i formació
suficients per a l’exercici de l’activitat instructora sota els principis generals del dret i

concretament als principis inspiradors de l'ordre penal que són d'aplicació al dret administratiu
sancionador, posen de manifest la necessitat de delegar la instrucció dels procediments
sancionadors per infraccions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, al/la responsable del departament de multes i sancions de XALOC.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 12 del RD 320/1994 de 25 de febrer que aprova el Reglament de
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària.
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
De conformitat amb l’article 10 Reial Decret 1398/1993 de 4 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, pel que als òrgans
administratius competents per a la iniciació, instrucció i resolució dels procediments
sancionadors.
De conformitat amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’article 15 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) i l’article 71
del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
HE RESOLT:
Primer.- Revocar el nomenament del regidor senyor Jaume Mont Poch, com instructor dels
expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Segon.- Nomenar al /la responsable del departament de multes i sancions de Xaloc, com a
Instructor/a dels expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària a partir del dia 27 d’octubre de 2015.
Tercer.- Donar compte al Ple de la corporació del contingut de la present resolució.
Quart.- Notificar la present resolució a XALOC.»
4 de novembre de 2015:
«Atès que el Ple de la corporació en sessió de data 22 d’octubre de 2015, va aprovar el “Pla
Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació de la Bisbal d’Empordà,
Forallac, Cruïlles, Monels i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret”.
Atès que en la mateixa sessió plenària es va aprovar el “Conveni marc de col·laboració entre els
ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monels i Sant Sadurní de l’Heura,
Corçà i Ullastret, en l’àmbit del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació dels
municipis”.
Atès que la clàusula 4 del conveni estableix que els ajuntaments seran representats al Grup
Impulsor del Pla Estratègic, pels respectius alcaldes o pels regidors en què aquests deleguin.
HE RESOLT:
Primer.- Delegar en el regidor senyor Santiago Muní Maureta, la representació de l’Ajuntament
de Forallac al Grup Impulsor del “Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i
l’ocupació de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura,
Corçà i Ullastret”, sens perjudici de la potestat d’advocació per l’alcaldia.
Segon.- Comunicar la present resolució als ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Cruïlles,
Monels i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret.
Tercer.- De la present resolució se’n donarà coneixement al Ple en la primera sessió ordinària
que celebri, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
l’ajuntament.»

12 de novembre de 2015:
«En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 257, de 27 d’octubre de 2015, es publica Reial Decret
977/2015, de 26 d’octubre, pel qual es convoquen les Eleccions Generals 2015, que tindran lloc
el dia 20 de desembre de 2015.
D’acord amb els articles 91.3 i 98.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, cal designar els representants de l’administració.
HE RESOLT:
Primer.- Proposar, com a representants de l’Administració per obtenir informació dels resultats
de l’escrutini en les properes Eleccions Generals, 2015, del proper 20 de desembre de 2015, les
persones següents:
Cognoms i nom
Càrrec
Districte – Secció (Titular/Suplent)
Mesa
VM E
Titular
01- 001- U (Vulpellac)
MGJ
Titular
01- 002- A (Fonteta)
MMA
Titular
01- 002- B (Peratallada)
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Subdelegació del Govern a Girona.
Tercer.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució en la
propera sessió que celebri.»
1 de desembre de 2015:
«Vist el recurs contenciós administratiu núm. 343/2015, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Girona, pel procurador senyor Carlos J. Sobrino Cortés, en nom i
representació del senyor MAV i Paratje Ral, SL, contra les següents resolucions de l’alcaldia:
- De data 9 de juny de 2015, per la qual s’atorgà llicències d’obres a l’empresa AgroArmadà, SL, per a la legalització de les naus 2.1, 3.1 i 4.1 de porcs d’engreix;
l’ampliació de la nau 8 de cria i engreix de boví i magatzem amb ús de vestidor adossat
a la façana Nord de la nau número 5 de l’explotació ramadera situada al Mas Valls
(Exp. O24/2014)
- De data 16 de juny de 2015, per la qual es resol aixecar la suspensió de l’expedient de
protecció de la legalitat urbanística; sobreseure el procediment de mesurers de
restauració de la realitat física alterada; qualificar els fets denunciats com a infracció
lleu i imposar una sanció de 300 €.
Vist el que disposen l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial, i
els articles 24, 38.1, 48.3, 49 i 50.1 i 2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Atès que el ple de la corporació en sessió de 16 de juliol de 2015, va delegar a l’alcaldia
l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària,
HE RESOLT:
Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.343/2015, interposat davant el
Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, pel procurador senyor Carlos J. Sobrino Cortés,
en nom i representació del senyor MAV i Paratje Ral, SL, contra les següents resolucions de
l’alcaldia:
- De data 9 de juny de 2015, per la qual s’atorgà llicències d’obres a l’empresa AgroArmadà, SL, per a la legalització de les naus 2.1, 3.1 i 4.1 de porcs d’engreix;
l’ampliació de la nau 8 de cria i engreix de boví i magatzem amb ús de vestidor adossat
a la façana Nord de la nau número 5 de l’explotació ramadera situada al Mas Valls
(Exp. O24/2014)

-

De data 16 de juny de 2015, per la qual es resol aixecar la suspensió de l’expedient de
protecció de la legalitat urbanística; sobreseure el procediment de mesurers de
restauració de la realitat física alterada; qualificar els fets denunciats com a infracció
lleu i imposar una sanció de 300 €.
Segon.- Sol·licitar al president de la Diputació de Girona la representació i defensa de
l’ajuntament en l’esmentat recurs.
Tercer.- Trametre l’expedient 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.
Quart.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució en la propera
sessió 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 15 d’octubre de 2015 i el 21 de gener de 2016:
20 d’octubre de 2015.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres, corresponents als expedients: O63/2015 i O66/2015.
20 d’octubre de 2015.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 6.000,00 € (sis mil
euros) pel finançament parcial de la XXIII edició de la Carbonera, d’acord amb la previsió
reflectida al pressupost detallat que s’adjunta al formulari de sol·licitud de la subvenció.
21 d’octubre de 2015.- Aprovar l’abonament de la part proporcional de 48 dies de la paga
extraordinària de desembre de 2012 a favor del personal d’aquest ajuntament, segons el que
disposa l’article 1.Un) del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre.
22 d’octubre de 2015.- Atorgar a Grup Dasa Consulting, SL com a titular de l’activitat
“Restaurant la Cort”, llicència municipal a precari d’ocupació de la via pública a la Plaça de les
Voltes, 8 de Peratallada, del 5 d’octubre al 31 de desembre de 2015 (Exp. OVP-13/2015).
26 d’octubre de 2015.- Requerir al senyor XLS, perquè en el termini màxim de deu dies,
procedeixi a subsanar les deficiències detectades a l’establiment de cafeteria situat a la ctra. de
Palamós, s/n de Vulpellac (Exp. A-2/1993).
27 d’octubre de 2015.- Incoar expedient de protecció de la legalitat pels actes d’edificació
executats a la parcel.la 101 del polígon 9, promoguts pel senyor FMB, sense haver obtingut la
preceptiva llicència municipal.
27 d’octubre de 2015.- Atorgar, a la Sra. CSM com a titular de l’activitat “Restaurant Can Nau”,
llicència municipal a precari d’ocupació de la via pública, a la Plaça dels Esquiladors, 2
(Peratallada), de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2015 (Exp. OVP-14/2015).
27 d’octubre de 2015.- Aprovar les liquidacions tributàries 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, corresponents als expedients: OVP-13/2015 i OVP-14/2015.

28 d’octubre de 2015.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes d’octubre de 2015.
29 d’octubre de 2015.- 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 29 d’octubre
de 2015.
29 d’octubre de 2015.- Atorgar al senyor, JCJ, la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució en la modalitat de titular conductor, amb un període de validesa del 29 d’octubre de
2015 fins al 29 d’octubre de 2025, de conformitat amb el que determina l’article 8.1 del mateix
Decret.
30 d’octubre de 2015.- Declarar la baixa per caducitat de diverses persones en el Padró
Municipal d’Habitants.
2 de novembre de 2015.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 8/2015, mitjançant
ampliació de crèdit.
3 de novembre de 2015.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona d’una còpia del projecte per a la formació d’una obertura a la planta baixa de l’edifici
situat al carrer del Forn, 5 de Peratallada (Exp. O62/2015).
4 de novembre de 2015.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres, corresponents als expedients de sol.licitud de llicència d’obres: O64/2015,
O67/2015,O69/2015 i O70/2015.
4 de novembre de 2015.- Altes al Padró municipal d’Habitants.
9 de novembre de 2015.- Autoritzar la connexió a la xarxa general de clavegueram del desguàs de
l’habitatge situat al carrer Carme Carles, 11 B de Vulpellac.
9 de novembre de 2015.- Aprovar la liquidació de la taxa per a la connexió a la xarxa general de
clavegueram del desguàs de l’habitatge situat al carrer Carme Carles, 11 B de Vulpellac.
10 de novembre de 2015.- Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública amb la
instal.lació d’una bastida, des del dia 24 de setembre al 7 d’octubre de 2015, per a l’execució de
les obres, emparades per llicència expedient núm. O33/2014.
10 de novembre de 2015.- Atorgar al senyor JCSC una pròrroga fins al dia 2 de desembre de
2015, per tal que pugui presentar la sol.licitud de llicència d’obres i d’instal·lació de l’activitat de
centre hípic. (Exp. PLU 5/2010).
10 de novembre de 2015.- Donar-se l’ajuntament per assabentat que, amb efectes de data 10 de
novembre de 2015, s’ha produït l’inici de l’ampliació de l’explotació ramadera amb places d’oví,
situada a la parcel.la 20 del polígon 11 “Mas Blay”, emparada per llicència municipal d’obertura
i funcionament d’activitat (Exp. núm. A-4/2007).
10 de novembre de 2015.- Aprovar la liquidació tributària per a la tramitació d’expedients
d’activitats classificades sotmeses al règim de comunicació. (Exp. A-12/2013).

12 de novembre de 2015.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística (PLU 5/2015).
17 de novembre de 2015.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre despeses
sumptuàries en concepte d’aprofitament de diverses àrees privades de caça del municipi.
17 de novembre de 2015.- Acceptar l’aval bancari emès per l’entitat Banco de Sabadell, SA a
favor de “Sabadell Real Estate Desenvolupament, SL”, per import de 86.294,16 €, dipositat a la
Caixa de la corporació com a garantia urbanística per a assegurar l’obligació de realitzar les
obres d’urbanització corresponents al Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) del sector oest de
Fonteta i, autoritzar-ne la cancel·lació de l’aval emès per l’entitat Banco de Sabadell, SA a favor
d’Emege Dinou, SL, pel mateix import i concepte.
17 de novembre de 2015.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, corresponents als expedients de sol.licitud de llicència d’obres: O75/2015,
O76/2015 i O77/2015.
19 de novembre de 2015.- Aprovar les despeses per a l’execució de diverses obres de necessitat
urgent de dotació, reparació i manteniment d’edificis i serveis municipals.
20 de novembre de 2015.- Aprovar la liquidació tributària de la taxa per a la realització
d’activitats jurídic administratives de competència local, en concepte d’expedició de certificat
urbanístic de la finca situada al carrer Carme Carles, 4-A de Vulpellac (Ref. cadastral
3952210EG0435S0001JI.
20 de novembre de 2015.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de nou-cents setantanou euros amb trenta-set cèntims (979,37 €) 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. O88/2012).
20 de novembre de 2015.- Aprovar l’Annex III del “Projecte d’adequació de l’accés a
Peratallada per l’Avinguda Bisbal” que recull les modificacions introduïdes als annexos
anteriors, les recomanacions de l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona de data 6/11/2015 i l’actualització del pressupost d’acord amb les modificacions
introduïdes, que ascendeix a la quantitat de 55.909,33 €.
24 de novembre de 2015.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la cessió d’ús i
explotació de la xarxa pública inal.làmbrica de tecnologia WiMax de serveis electrònics de
banda ampla desplegada en el terme municipal de Forallac.
24 de novembre de 2015.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels serveis de
manteniment de la xarxa sense fils “WIMAX”, instal·lada en aquest municipi.
24 de novembre de 2015.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de les obres
d’Adequació de l’accés a Peratallada per l’avinguda Bisbal i adjudicar-ne l’execució a l’empresa
Aglomerats Girona, SA, pel preu tancat de quaranta-sis mil dos-cents sis euros amb sis cèntims
(46.206,06 €), IVA exclòs (tipus aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
15.153.61006 del pressupost municipal vigent.

25 de novembre de 2015.- Atorgar llicència municipal a la senyora MCLlG per a l’ocupació de
via pública amb un contenidor d’obra a la plaça del Forn, 4 de Vulpellac, amb una superfície
d’ocupació de 9 m² des del dia 4 de novembre a l’11 de desembre de 2015, ambdós inclosos.
25 de novembre de 2015.- Aprovar la liquidació tributària de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb materials de construcció, runes, tanques, bastides i altres instal·lacions
anàlogues, a la plaça del Forn, 4 de Vulpellac.
25 de novembre de 2015.- Concedir al senyor SGB una pròrroga fins al dia 23 de desembre de
2015, per presentar la documentació requerida a l’expedient de sol·licitud de llicència de
legalització de les obres i instal·lacions d’un centre de tecnificació i desenvolupament + BO,
situat a la parcel.la 133 del polígon 4 (Exp. O16/2014 i A-2/2014).
26 de novembre de 2015.- Concedir al senyor MMG, una tercera pròrroga fins al dia 22 de gener
de 2016, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O63/2010,
concedida per resolució d’aquesta alcaldia de data 14 de maig de 2012.
26 de novembre de 2015.- Aprovar el fraccionament del deute per un import total de 780,00 €,
corresponent a la taxa per a la realització d’activitats jurídic administratives de competència
local, en concepte de tramitació de l’Exp. A-18/2012, d’atorgament de llicència municipal
d’establiment obert al públic per a l’activitat recreativa de restaurant amb terrassa, situada al
carrer Estret, 3 de Fonteta.
26 de novembre de 2015.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement
de productivitat pels serveis prestats el mes de novembre de 2015.
26 de novembre de 2015.- Rehabilitar la llicència d’obres atorgada, per resolució de l’alcaldia de
data 28 de novembre de 2007, per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats al
carrer Rocacorva, 23 de la urbanització Puig de Sant Ramon i atorgar una pròrroga fins al dia 31
de desembre de 2016 per a l’execució de les obres emparades a la llicència rehabilitada (Exp.
O117/2007).
26 de novembre de 2015.- Aprovar la liquidació del servei municipal de subministrament
d’aigua potable i clavegueram corresponent al 3r trimestre de 2015 presentada per SOREA, SA,
amb un saldo a favor de l’ajuntament de 10.542,38 €.
26 de novembre de 2015.- Sol.licitar a l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal del Baix
Empordà que emeti informe sobre la sol.licitud, formulada per SERVITRANSFER, SL, de
revisió de la llicència ambiental atorgada per resolució de l’alcaldia de data 18 de setembre de
2007 (Exp. núm. A-23/2006) per a l’adequació a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’una planta de
transferència de residus sòlids urbans, a la parcel.la 179 del polígon 5.
27 de novembre de 2015.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres dels següents expedients de sol.licitud de llicència d’obres: O60/2014,
O40/2015, O56/2015, O68/2015, O71/2015 i O73/2015.
30 de novembre de 2015.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de les obres
contemplades al projecte “Enllumenat del Bike Parc, millores en el camp de futbol” i adjudicar-

ne l’execució a l’empresa Construccions Lagraña Bravo, SL, pel preu tancat de quaranta-quatre
mil nou-cents trenta-vuit euros amb vint-i-sis cèntims (44.938,26 €), IVA exclòs (tipus aplicable
del 21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15.342.62202 del pressupost municipal vigent.
30 de novembre de 2015.- Declarar la baixa per caducitat de diverses persones en el Padró
municipal d’Habitants.
1 de desembre de 2015.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.343/2015,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, pel procurador senyor Carlos
J. Sobrino Cortés, en nom i representació del senyor MAV i Paratje Ral, SL, contra les
resolucions de l’alcaldia de data 9 i 16 de juny de 2015.
2 de desembre de 2015.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte «Adequació de l’accés a
Peratallada per l’avinguda Bisbal».
2 de desembre de 2015.- Aprovar, la Memòria valorada «Reubicació contenidors situats a la
façana nord de la Casa de la Vila» i adjudicar-ne l’execució a l’empresa Construccions Lagraña
Bravo, SL, pel preu tancat de cinc mil tres-cents nou euros amb setanta-vuit cèntims (5.309,78
€), IVA exclòs (tipus aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15.450.61010
del pressupost municipal vigent.
3 de desembre de 2015.- Requerir al senyor FMB per tal que, en el termini màxim d’UN MES
comptat a partir de l’endemà en que li sigui notificada la present resolució, procedeixi a restaurar
la realitat física alterada dels actes d’edificació manifestament il·legalitzables executats a la
parcel.la 101 del polígon 9.
4 de desembre de 2015.- Acceptar sense reserves, la subvenció de 8.999,13 € i les condicions
amb les quals s’ha concedit, atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió
del dia 24 de novembre de 2015 (R.E. núm. 2846 de 26.11.2015), dins la campanya “Del Pla a
l’Acció” 2015, línia 3, per cobrir part de les despeses de l’actuació “Accions de millora de
l’eficiència energètica incloses en el projecte Ampliació, millora i adaptació d’escola bressol”
(Exp. MA/8778).
4 de desembre de 2015.- Sol·licitar al Registrador de la Propietat de la Bisbal d’Empordà que es
procedeixi a rectificar la descripció de la finca 1819 de Peratallada, de titularitat de l’Ajuntament
de Forallac, inscrita en el Tom 3360, Llibre 57, Foli 75.
4 de desembre de 2015.- Presentar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) la
sol·licitud d’alta al servei Transparència, a través d’internet, mitjançant la plataforma EACAT,
que permetrà comptar amb un portal de transparència propi per donar compliment a la Llei de la
Transparència.
9 de desembre de 2015.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció extraordinària de deu
mil euros (10.000,00 €) per sufragar part de les despeses que comporta l’execució de les obres
contemplades al projecte Enllumenat del Bike Parc, millores en el camp de futbol, amb un
pressupost d’execució per contracta de 54.375,29 €, IVA inclòs.

9 de desembre de 2015.- Atorgar al senyor JCSC una pròrroga fins al dia 21 de desembre de
2015, per tal que pugui presentar la sol.licitud de llicència d’obres i d’instal·lació de l’activitat de
centre hípic. (Exp. PLU 5/2010).
9 de desembre de 2015.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte « Enllumenat del Bike
parc i millores en el camp de futbol».
9 de desembre de 2015.- Atorgar llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental a
Armik Sport, SL, per a la instal.lació d’una escola d’ensenyament de conducció de motos tot
terreny a la parcel.la 122 del polígon 4, condicionada al compliment de les mesures correctores
que figuren en el projecte tècnic i l’annex que l’acompanya, i al compliment de diverses
condicions que figuren a la llicència (Exp. A-15/2007).
10 de desembre de 2015.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre el nínxol
núm. 44 (sector Sud) del Cementiri municipal de Vulpellac.
10 de desembre de 2015.- Aprovar la liquidació tributària de la taxa per a la realització
d’activitats jurídic administratives de competència local, en concepte de tramitació d’expedients
d’activitats classificades sotmeses al règim de llicència ambiental. (Exp. A-15/2007).
10 de desembre de 2015.- 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 30 de
novembre de 2015.
10 de desembre de 2015.- Assumir el contingut de l’informe emès en data 21/1/2015 pels tècnics
redactors del projecte d’urbanització del polígon d’actuació PA-V1 de Vulpellac i, aprovar
definitivament el projecte i l’annex que l’acompanya, amb un pressupost d’execució per
contracta de 182.613,90€.
11 de desembre de 2015.- Atorgament llicències d’obres:
A] A HABITADAPTA CARE, SL, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en la primera fase de la construcció d’un edifici plurifamiliar
de 8 habitatges en planta pis, local comercial en planta baixa i garatges en planta soterrani, situat
al carrer Carme Carles, 18 de Vulpellac. (Exp. O65/2015).
B] AL SR. SMM, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui realitzar les
obres consistents en la reparació d’esquerdes i l’arrebossat exterior de la barraca situada a la
parcel.la 96 del polígon 6.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. (Exp. O80/2015).
14 de desembre de 2015.- Aprovar les liquidacions tributàries de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres dels següents expedients de sol.licitud de llicència d’obres: O65/2015 i
O80/2015.
15 de desembre de 2015.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de
redacció de dues modificacions puntuals del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac i
adjudicar el contracte a l’arquitecte senyor Josep Ma. Fortià Rius, pel preu tancat de quatre mil
nou-cents quaranta-sis euros (4.946,00 €) IVA a part, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
15.920.22706 del pressupost municipal vigent.

15 de desembre de 2015.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica,
exercici 2016 i següents, el vehicle marca Ford, matrícula 6295 HSW, propietat del senyor JCJ.
15 de desembre de 2015.- Altes al Padró municipal d’Habitants.
17 de desembre de 2015.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb
efectes de 17 de desembre de 2015 en endavant, Palaserveis, SL pot començar a exercir
legítimament l'activitat innòcua destinada a magatzem, situada al carrer dels Roures, 19 (Nau 5)
del sector industrial V-2. (Exp. A-22/2013)
17 de desembre de 2015.- 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 d’activitats innòcues (Exp. A-22/2013).
17 de desembre de 2015.- Gratificar els treballadors: NBS, RLLB
extraordinaris realitzats fora de la jornada laboral, any 2015.
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18 de desembre de 2015.- Autoritzar el lliurament a la regidora d’aquest ajuntament senyora
Agnès Gasull Costa, d’una còpia de la documentació peticionada en data 16/12/2015.
18 de desembre de 2015.- Aprovar la Memòria valorada «Adequació del paviment de la Plaça
de l’Oli de Peratallada», redactada per l’arquitecta tècnica municipal, i adjudicar-ne l’execució a
l’empresa Construccions Lagraña Bravo, SL, pel preu tancat de mil nou-cents vuitanta-vuit euros
amb quaranta-sis cèntims (1.988,46 €), IVA exclòs (tipus aplicable del 21%), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 15.450.61011 del pressupost municipal vigent
28 de desembre de 2015.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement
de productivitat pels serveis prestats el mes de desembre de 2015.
31 de desembre de 2015.- Aprovació expedient 9/2015 de transferències de crèdit en el
pressupost de 2015.
11 de gener de 2016.- Atorgar, a la Sra. CSM com a titular de l’activitat “Restaurant Can Nau”,
llicència municipal a precari d’ocupació de la via pública, Plaça dels Esquiladors, 2
(Peratallada), de l’1 al 31 de desembre de 2015, ambdós inclosos.
(Exp. núm. OVP-15/2015).
11 de gener de 2016.- Aprovar la liquidació tributària en concepte de llicència d’ocupació d’una
superfície de 30 m² de la plaça dels Esquiladors, 2 de Peratallada. (Exp. núm. OVP-15/2015).
11 de gener de 2016.- Autoritzar el pas pel municipi de la cursa ciclista “Cursa del pa de
Palafrugell” el proper dia 30 de gener de 2016, organitzada pel club ciclista Palafrugell.
11 de gener de 2016.- Autoritzar el pas pel municipi de les curses ciclistes de diferents categories
que es realitzaran en un circuit amb sortida i arribada a Peratallada, els dies 10,17 i 24 de febrer
i 2 de març de 2016, organitzades per l’empresa 53 Douze.

11 de gener de 2016.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència d’obres per a
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Miquel de Sarriera, 4 de Vulpellac (Exp.
O32/2015).
12 de gener de 2016.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència d’obres per a
la construcció d’una oficina i un lavabo a la nau núm. 19, situada al carrer dels Arboços, 10 del
sector industrial V-2 (Exp. O33/2015).
12 de gener de 2016.- Aprovar les liquidacions en concepte de la publicació dels edictes
d’exposició pública del projecte per a la rehabilitació del Mas Gomis, situat a la parcel.la 24 del
polígon 8, i del projecte per a la instal.lació d’un centre hípic situat a la parcel.la 215 del polígon
8.
12 de gener de 2016.- 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.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres. (Exp. O64/2015).
12 de gener de 2016.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de dos-cents vuitanta-tres
euros amb noranta-u cèntims (283,91€) dipositada a la caixa d’aquesta corporació 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. O25/2014).
14 de gener de 2016.- 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
desembre de 2015.
18 de gener de 2016.- Atorgar, a la Sra. CSM com a titular de l’activitat “Restaurant Can Nau”,
llicència municipal a precari d’ocupació de la via pública, Plaça dels Esquiladors, 2 (Peratallada)
de l’1 de gener al 31 de març de 2016 (Exp. núm. OVP-1/2016).
18 de gener de 2016.- Aprovar la liquidació tributària en concepte de llicència d’ocupació d’una
superfície de 30 m² de la plaça dels Esquiladors, 2 de Peratallada, de l’1 de gener al 31 de març
de 2016, ambdós inclosos (Exp. OVP-1/2016).
18 de gener de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes
de 18 de gener de 2016 en endavant, Brava Beer, SL pot començar a exercir legítimament
l'activitat innòcua destinada a magatzem de palets de cervesa i posterior distribució, situada al
carrer dels Oms, 10, (Nau 27) del sector industrial V-2 (Exp. A-18/2015).
18 de gener de 2016.- Aprovar la liquidació tributària en concepte de tramitació d’expedient
d’activitats innòcues. (Exp. A-18/2015).
18 de gener de 2016.- Cedir la sala “El Teatret” de Peratallada al grup municipal Tots som
Forallac - ERC, el proper dia 26 de gener de 2016 de les 18:00 a les 22:00, hores, per tal que
puguin celebrar-hi un acte del grup.
19 de gener de 2016.- Aprovar la liquidació de la taxa en concepte de llicència de parcel·lació,
per segregació i agrupació simultània (Exp. PAR-3/2015).

19 de gener de 2016.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres corresponents als expedients de sol.licitud de llicència d’obres: O62/2007,
O79/2015, O81/2015, O83/2015, O84/2015, O85/2015 i O86/2015.
20 de gener de 2016.- Autoritzar el lliurament a la regidora d’aquest ajuntament senyora Marta
Puig Barnés, d’una còpia de la documentació peticionada en data 15/1/2016.
20 de gener de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte per a la construcció d’una piscina d’ús privat i vinculada a l’habitatge
situat al carrer Nou, 50 de Vulpellac (Exp. O88/2015).
21 de gener de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes
de 21 de gener de 2016 en endavant, la senyora MRGF pot començar a exercir legítimament
l'activitat innòcua destinada a la venda de gelats, sense obrador, situada al carrer Major, 13 de
Peratallada (Exp. A-22/2015).
21 de gener de 2016.- Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació expedient d’activitats
innòcues (Exp. A-22/2015).
21 de gener de 2016.- Aprovar la liquidació de la taxa per la placa de numeració de carrers i la
seva col·locació, carrer Santa Basilissa, 14 de Vulpellac.
21 de gener de 2016.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia definitiva dipositada a la caixa de
la corporació per l’entitat Aglomerats Girona, SA, el dia 11 de novembre de 2014, mitjançant
aval bancari de l’entitat Catalunya Banc, SA, núm. 20130196-81-9817075110, per import de
2.992,04 €, per respondre de l’execució de les obres de «Reforç del paviment dels carrers del
nucli Puig de Sant Ramon (fase 1)».
21 de gener de 2016.- Altes al Padró municipal d’Habitants.
7.- PRECS I PREGUNTES.• La senyora Gasull:
- Pregunta:
1. Han vist una resolució de l’alcaldia mitjançant la qual es sol.licita a la Diputació que

representi al consistori en un recurs contenciós-administratiu interposat pel senyor Arpa
i tenen coneixement que l’ajuntament disposa de l’assessorament d’un advocat. Volen
saber quines mancances hi ha a l’ajuntament que justifiquin la necessitat
d’assessorament extern i perquè s’ha delegat el contenciós a la Diputació.
2. A qui va destinat un mòbil Samsung Galaxi S6 comprat el mes de gener i si aquesta
compra respon a una necessitat bàsica que s’ha de cobrir.
3. Perquè un vigilant disposa d’un mòbil bàsic i un altre vigilant un de gama alta.
- Prega:
1. Han rebut queixes de veïns de que el servei de correus és molt deficient. Volen saber si

l’ajuntament pot fer alguna cosa al respecte i, si ho pot fer, preguen que ho faci.
• L’alcalde contesta:
- Respecte el prec, que el problema és que correus canvia el carter cada tres mesos. Els
demana que transmetin a la gent que correus sol.licita que tothom tingui ben posada
l’adreça. Diu també que si algú es veu amb cor de solucionar-ho, li delega perquè ho
arregli.
- Respecte la primera pregunta, que un contenciós no és el mateix que un assessorament i,
per tant, no correspon a un assessor defensar a l’ajuntament en un contenciós. Quan és
possible, l’ajuntament els delega a la Diputació perquè no tenen cost per a la corporació i
quan no és possible es contracta a algú perquè els porti. La senyora Gasull pregunta en què
consisteix l’assessorament de l’advocat i l’alcalde contesta que un exemple és fer un
conveni amb els treballadors de l’ajuntament.
- Respecte la segona pregunta, que els mòbils són propietat de l’ajuntament i se li donen a
qui els necessita. Concretament el Samsung, el fa servir ell perquè el que tenia era vell i es
va fer malbé perquè la persona amb qui parlava no el sentia.
- Respecte la tercera pregunta, que no sap perquè un és de gama alta i l’altre no però que són
aparells que es fan servir molt amb missatges whatsapp i sistemes de comunicació quan hi
ha avaries que es poden fotografiar com per exemple clots al carrer i que segurament
cadascun es fa servir per fer feines diferents.
• El senyor Serra:
- Prega:
1. A rel de la pregunta que li va formular en l’últim ple a la senyora Chicot en relació a
la promoció del turisme a Peratallada, dimarts van fer una reunió amb els
comerciants per tal que formulessin propostes i la primera va ser que es fes una
reunió conjunta en la qual hi participessin el grup de govern, el seu grup i els
comerciants, per tal d’intentar cohesionar-se i treballar plegats. Demana que es tingui
en compte aquesta proposta i que es tiri endavant. Seguidament dóna trasllat de les
queixes i peticions que es van formular en el decurs de la reunió:
a) Queixes respecte que els aparcaments de Peratallada siguin de pagament:
Demanen que es replantegi aquesta qüestió i per a la propera temporada alta hi
hagin aparcaments gratuïts perquè el que interessa és que vingui gent a
Peratallada.
b) Abans hi havia rètols de senyalització a cada zona d’aparcament de Peratallada on
s’indicava la situació de cada local, la qual cosa feia més fàcil als turistes trobar el
lloc on havien d’anar. Demanen que es tornin a posar aquests rètols.
c) Demanen que es faci més promoció de Peratallada.
d) Queixes que els hotels del municipi que estan situats en disseminat no tenen
tickets d’aparcament gratuït. Demanen que aquests establiments també en
disposin.
e) Diu que ja s’havien queixat en un ple que la recollida d’escombraries a Peratallada
no era l’adient, igual que la distribució i la quantitat i que l’alcalde els va dir que
disposava d’un informe al respecte. Demanen que se’ls faciliti l’accés a aquest
informe i que en èpoques de màxima afluència la neteja de les escombraries sigui
més regular.

f) Demanen que es senyalitzi millor la ubicació dels lavabos públics de Peratallada.
g) Demanen que es posin algunes taules a l’arbreda de Peratallada.
- Pregunta:
- A l’alcalde:
1. Fa un temps van demanar un llistat dels contribuents del municipi que pagaven
l’impost sobre vehicles. Pregunta si l’import el decideix l’ajuntament o és extern i si
creu que l’import és correcte.
2. Els va sobtar no trobar en aquest llistat el cotxe de l’alcalde, pregunta perquè i si és
perquè el troba molt car.
3. Va trobar una factura en el registre d’entrada número 2.575 de 22/10/2015, de
“Serviloc, control y gestión de flotas” per import de 176 euros, d’instal.lació d’un
equip localitzador en el cotxe de l’alcalde. Pregunta que és i si és per qüestió de
feina.
4. Si hi ha alguna llei que digui explícitament que han de sol.licitar per escrit l’accés al
registre d’entrades de l’ajuntament.
5. Que s’ha fet a la Plaça de l’Oli de Peratallada.
6. Que ha trobat una factura de l’any passat de quatre-cents noranta-nou euros per la
compra d’un televisor Toshiba. Pregunta quina és la destinació d’aquest aparell.
7. Han hagut queixes que en l’encreuament de darrera la Seat hi ha molts accidents.
Pregunta sí l’ajuntament pot fer alguna cosa amb la Diputació per evitar-los.
- Al senyor Mont:
1. En primer lloc li agraeix que li hagi contestat les dues preguntes que li va fer, tot i
que li va contestar amb sis paraules i que va trigar tres mesos. Seguidament li
pregunta si creu que en el nostre municipi es generen molts residus usats pel CDR.
2. Si creu que la indústria al Baix Empordà té un volum gaire elevat pel que respecta als
desballestaments i descontaminació de vehicles fora d’ús.
3. Si creu que a Forallac, Baix Empordà, es generen molts residus sanitaris.
• L’alcalde contesta:
- Respecte la setena pregunta, que el primer que s’hauria de comprovar és si està ben
senyalitzat. Si no ho està s’ha d’arreglar però creu que ho està i, per tant, no sap respondre
a perquè hi han accidents. Si està ben senyalitzat i no es respecten els senyals, creu que
poca cosa podran fer la diputació o l’ajuntament.
- Respecte la sisena pregunta, que creu que va anar al local social de Vulpellac i que si no és
així, els informarà en el proper ple.
- Respecte la cinquena pregunta, que s’ha sanejat i bàsicament s’ha canviat el sauló per
grava. El senyor Serra pregunta si això val vuit mil euros. L’alcalde contesta que això és el
que deia el pressupost i que s’haurà d’esperar a que arribi la factura.
- Respecte la quarta pregunta, que ho desconeix i que no li correspon a ell contestar però que
poden reunir-se amb la secretària i preguntar-li.
- Respecte la segona pregunta, que la pregunta és sobre una qüestió particular i que, encara
que podria fer-ho, no vol contestar-la.
- Respecte la tercera pregunta, que es va instal.lar perquè es pugui controlar on va l’alcalde

quan cobra quilometratge de l’ajuntament.
- Respecte l’apartat g) del prec, que en les reunions amb l’associació de comerciants i
restauradors de Peratallada es va demanar que no es posessin taules a l’arbreda perquè es
convertiria en un “merendero” i això no seria bo pel seu negoci.
- Respecte l’apartat b) del prec, que en tots els fulletons que edita l’ajuntament i sense cap
col.laboració dels comerciants, hi ha informació de la ubicació dels locals. Diu també que
hi ha un calendari de reunions dels comerciants i que no pot recollir aquests precs perquè el
que no val és que uns s’esforcin convocant reunions perquè els comerciants participin a
l’hora de decidir que s’ha de fer per la fira o pel mercat medieval i que desprès els que no
han participat opinin, per això pensa que estan mal informats i els demana que s’incorporin
a les reunions amb la resta de companys. El senyor Serra diu que ell no ha demanat això,
sinó que abans a cada aparcament hi havia un mapa amb els carrers i els llocs. L’alcalde
contesta que a la urbanització, a Fonteta i a Peratallada, hi són. El senyor Serra diu que
aquests són de tot el municipi i ell es refereix al mapa de senyalització de Peratallada.
L’alcalde contesta que aquella senyalització era dels restauradors i que es va fer vella i ells
la van treure. Diu també que hi ha una marca de qualitat, el SICTED, que ofereix una
garantia de qualitat als establiments i que a les reunions ve qui vol, entén doncs que per
poder opinar sobre el que manca o deixa de mancar, s’ha de participar.
• El senyor Mont diu al senyor Serra que ja li contestarà.
• La senyora Puig diu que per tal d’evitar que quan ells convoquen hi assisteixi una part dels
comerciants i quan convoca l’ajuntament hi assisteixi una altra, seria interessant que tots
anessin a una i proposa convocar-los plegats per aconseguir que vinguin tots. Diu, a més, que
així els ho han demanat els comerciants i que s’ha de tenir en compte que a Peratallada els
membres de l’associació a vegades no tenen una convivència fàcil entre ells, però que entre
tots s’hauria d’intentar alleugerir-la. L’alcalde contesta que en el cas de TSF, les reunions les
ha convocat un partit polític, mentre que en el cas d’ells, les reunions les convoca
l’ajuntament per a tots els comerciants, d’acord amb el calendari establert i amb voluntat de
pacificar i que per sobre les antipaties personal hi ha l’interès general. Diu que ell no pot fer
res perquè la gent sigui amiga si ells no volen i es pregunta si el fet que es reunissin tots
garantiria que si més no durant un any i mig serien tots amics. Considera que si hi ha aquesta
garantia es pot fer, sinó tothom ha d’anar fent la seva feina. El senyor Serra diu que sinó ho
proven no ho sabran. L’alcalde diu que TSF hauria d’haver preguntat als comerciants si van a
les reunions convocades per l’ajuntament. Considera que si un partit polític convoca a uns que
no volen saber res amb els altres, se’ls hauria d’haver retret el fet de ser incapaços
d’incorporar-se a unes reunions de treball comú per a tothom i preguntar-los sí, en cas que es
fes aquesta reunió, vindrien sempre més a les reunions i s’incorporarien a la marca de treball.
Diu que en cas afirmatiu, els hi acceptaria. El senyor Serra diu que sembla que per fer això,
l’alcalde vulgui que tothom s’incorpori a la marca i que ell creu que tothom és lliure de fer el
que vulgui amb el seu negoci. L’alcalde diu que també es fan reunions generals i reitera que
no es defensable la postura d’aquells que no participen perquè no es fan amb el veí. El senyor
Serra proposa que es convidi a TSF a la propera reunió de comerciants. L’alcalde contesta que
es farà el que convingui i que si aquesta és l’excusa que volen utilitzar per assistir a les
reunions, més val que ho diguin de cara. El senyor Serra diu que el que es pretén és que
vingui gent a Peratallada.
• El senyor Puig:

- Prega:
1. Novament que puguin participar en el Rampí perquè consideren que és una molt bona

2.

3.

4.
5.

eina de comunicació de l’ajuntament cap els ciutadans i com que té un cost molt elevat,
uns dotze mil euros a l’any, consideren que tenen tot el dret a participar-hi perquè s’està
pagant entre tots.
La revisió de la confecció dels dos mil calendaris, xifra que consideren exagerada per a
una població de mil set-cents habitants, que té un cost aproximat de cinc mil euros i que
es paga entre tots.
Que se’ls informi de la relació de persones que reben un lot de Nadal, ja que han trobat
cent quaranta-tres receptors de quatre categories diferents, vuit receptors de dos-cents
onze euros més IVA, cinquanta-dos de setanta euros, quaranta-cinc de cinquanta-dos
euros i quinze de trenta-tres euros; i els regidors més la plantilla de personal sumen un
total de vint-i-vuit persones.
Que l’ajuntament estudiï una solució per a la vorera peàtonal de la carretera de Fonteta
(ja saben que és de la Diputació) perquè algun dia algú s’hi farà mal.
Que l’ajuntament faci netejar la vorera peàtonal del camí del Pi perquè fa molts dies que
està plena de fulles de roure.

• L’alcalde contesta:
- Respecte el cinquè prec, que al tractar-se d’un disseminat serà difícil d’arreglar perquè tot i
que es neteja de tant en tant, les fulles continuen caient.
- Respecte el quart prec, que ja n’ha parlat varies vegades amb l’enginyer de la Diputació.
- Respecte el tercer prec, que creu que el nombre està equivocat. Les paneres són una
gratificació que es dóna a tots els col.laboradors del Segar i el Batre, la Carbonera, els
exregidors, el personal i regidors de l’ajuntament, el personal de NEXES. El senyor Puig
diu que consideren vergonyós que es paguin onze mil euros de paneres, algunes de doscents euros. L’alcalde diu que aquestes últimes són pels membres del consell
d’administració de la SAM ja que és l’única gratificació que tenen a l’any, la persona que
dóna la corrent elèctrica a la carbonera, l’alcalde del poble francès amb el que es fa
l’intercanvi de la gent gran..., però que s’ho ha de revisar perquè ara parla de memòria. Diu
també que ell passaria vergonya sí, com a mínim, no es tingués un detall amb la gent que
col.labora desinteressadament un dia darrera l’altre, encara que la suma de tot pugi una
quantitat.
- Respecte el segon prec, que amb dos mil calendaris es fa curt perquè són una promoció del
municipi que arriba també a molta gent de fora que els ve a buscar, que no es tracta d’un
acte lucratiu per a l’ajuntament sinó de que tothom tingui un calendari de Forallac a casa
seva i que en sobren molt pocs cada any. El senyor Puig diu que li sembla molt bé que es
regalin calendaris però considera que haurien de ser bàsicament per a la gent del poble i sí
hi ha set-centes cases s’haurien de fer mil i no dos mil. L’alcalde reitera que és un acte
promocional del municipi que ha de decidir qui correspongui.
- Respecte el primer prec, que ja ha respost moltes vegades, que el dia que en el Rampí es
faci política en parlaran i tots faran política, però mentre no sigui així no toca que els
partits l’utilitzin per fer-la, creu que la política s’ha de fer a nivell de partit. El senyor Puig
contesta que no li pot negar que és una eina electoral de propaganda total de l’equip de
govern. L’alcalde es reitera en el que aquesta i altres vegades ha contestat.
• La senyora Puig:

- Pregunta:
1. Quins criteris s’utilitzen a l’hora d’escollir quina categoria de lot de Nadal es mereix
cada persona, perquè unes tenen un lot de dos-cents onze euros i altres un de trenta-tres
euros, i perquè es fa aquesta diferència i discriminació sí tots som persones que paguem
els nostres impostos.
2. En un ple anterior contestant una pregunta de TSF, els va dir que l’enderroc de la
subestació elèctrica aniria a càrrec de la Generalitat, perquè doncs, en el pressupost de
2016 hi ha una partida de cent quaranta-cinc mil euros reservada per a l’enderroc.
3. Si a la modificació del Pla General d’Ordenació UAF1 de Fonteta s’ha previst un
aparcament i, en cas afirmatiu, de quantes places.
4. Perquè havent dinou municipis que formen part del Consorci de les Gavarres, som
l’únic municipi que no en forma part i quines avantatges té el fet de no ser-hi.
5. Quins criteris s’han utilitzat per a l’adjudicació dels serveis que dóna Servitransfer a
Forallac.
- Prega:
1. Tot i que consideren que la Carbonera és una activitat cultural amb molt èxit que té una

bona organització, un entorn segur, camins adaptats i persones que hi dediquen temps i
il.lusió desinteressadament, hi ha molta gent que els ha demanat que s’instal.lin lavabos.
Consideren també que la dotació econòmica per a aquesta activitat és desmesurada. A
dia d’avui hi ha factures per import de set mil euros del Restaurant la Masia com a únic
restaurant que subministra a la Carbonera quan a Forallac hi ha vint restaurants. Si es
sumen les factures de Casa Negre, postres, supermercats, carn, verdures, lloguer del
camp, etc..., creuen que és una dotació molt desmesurada i voldrien que fos més justa.
2. A rel de que molts veïns es queixen per baralles i mala convivència pel tema de
l’ordenança d’animals, demanen que l’ajuntament n’aprovi una per considerar que és
molt necessària perquè a tots els municipis hi ha problemes per culpa dels animals.
3. Que s’estudiï la forma de descongestionar l’accés a Fonteta perquè no pot ser que un
carrer tan estret sigui de doble sentit i que, a més, estigui permès estacionar davant les
cases.
• L’alcalde contesta:
- Respecte el segon prec, que li sembla que hi ha una ordenança de policia que ho regula que
estableix que els gossos han de portar xip. La senyora Puig pregunta si els gats també i
l’alcalde contesta que no ho estan però que és obligat. La senyora Puig diu que
l’ajuntament hauria de fer alguna cosa respecte els gats perquè hi ha molts problemes i
molt incivisme per aquest tema degut a persones que no són cíviques o que estan malaltes.
L’alcalde contesta que el desconeixement fa dir coses perquè l’últim any i mig
l’ajuntament ha capturat quaranta gats que s’han portat a capar i l’ajuntament se n’ha fet
càrrec dels setanta euros que val. Actualment l’ajuntament disposa d’una gàbia per agafarlos, després els fa capar i els manté. La senyora Puig diu que en tenen coneixement però
que és insuficient. L’alcalde diu que el que no es pot evitar és que algú els alimenti en una
finca particular. Diu també que mirin el que diu la llei sobre els animals de companyia i
veuran el difícil que és fer el que es fa i, per això, demana reflexió.
- Respecte el primer prec i en relació als lavabos públics, considera que a la muntanya s’ha

de fer vida de muntanya i que aquest és el pensament dels organitzadors. En relació al
restaurant que subministra la Carbonera, diu que convida a tots els restauradors del
municipi a que amb el mateix cost i servei, serveixin el que es dóna a la Carbonera, a la
Rajoleria o a la Festa del Segar i el Batre. Respecte les despeses, diu que hi ha anys que val
més i altres menys en funció de si la Carbonera dura dues o tres setmanes.
- Respecte la cinquena pregunta, que fa anys que Servitransfer presta aquest servei i que
abans del mes de juny el servei sortirà a concurs perquè amb els anys s’han anat afegint
coses que s’han d’unificar.
- Respecte la quarta pregunta, que al municipi no li comporta cap perjudici, que sempre hi
ha hagut la màxima col.laboració però que s’hauria de preguntar als que en aquell moment
eren els gestors del Consorci perquè es va obligar a l’ajuntament a sortir. El senyor Serra li
demana si els ho pot explicar. L’alcalde contesta que és un municipi amb unes
característiques peculiars i un patrimoni etnològic impressionant i, per tant, no se’l pot
situar últim a la fila. Per aquest motiu i per tal d’evitar que altres prenguessin decisions que
podrien afectar a aquest patrimoni, es va sortir del consorci. Creu que per tornar a entrar,
algú d’allà ha de reflexionar sobre qui és qui i així li va fer saber fa poc al president amb
qui va quedar que en parlarien. La senyora Puig diu que no entén el que ha volgut dir.
L’alcalde contesta que ja ha contestat dient que al municipi no li comporta cap perjudici i
que va sortir del consorci per no sortir perjudicat. La senyora Puig pregunta en què i
l’alcalde li torna a repetir el mateix.
Seguidament l’alcalde alça la sessió però la senyora Puig li diu que no ha contestat a dues
preguntes. L’alcalde reprèn la sessió i contesta:
- Respecte la primera pregunta de la senyora Puig, que en el cas d’un regidor que ho hagi
estat fa dotze anys té un detall i un que actualment ho sigui té un altre. La senyora Puig
pregunta sí el que ha volgut dir és que un regidor de fa vint anys es mereix una panera de
dos-cents onze euros i, per exemple, ells que acaben d’arribar una de trenta-tres. L’alcalde
contesta que no. La senyora Puig li demana que li aclareixi i l’alcalde posa com a exemple
que els membres del consell d’administració que venen desinteressadament reben una
panera grossa, els regidors actuals reben una panera convencional i els de fa quinze anys
reben una més petita i que passa el mateix amb la gent de la Carbonera, el Segar i el Batre,
etc. Diu també que el que no hi ha és la intenció de la pregunta, és a dir, som iguals però
avui ell és alcalde i un altre dia no ho serà o algú ha estat un col.laborador i ara per
impossibilitat ho és menys. Diu també que cap dels receptor s’ha queixat mai perquè la
panera fos més petita o més grossa i, per tant, li sembla absurd generar una discussió per la
mida de les paneres.
- Respecte la tercera pregunta de la senyora Puig, que està qualificat i fins que no hi hagi el
document de planejament que digui com va ordenat no se sabrà. La senyora Puig pregunta
si es tindrà en compte. L’alcalde contesta que sí però que fins que no hi hagi el document
no ho pot afirmar.
I essent les 22:21 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.

