ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA VINT-I-SET D’ABRIL DE DOS MIL SETZE.
A Forallac, a vint-i-set d’abril de dos mil setze.
Essent les 21:05 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el Ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Jaume Mont Poch, Nuria Lagraña Font, Marta Puig Barnés,
Jordi Puig Ferrer, Sergi Serra Muixach i Agnès Gasull Costa, assistits per la secretària de la
corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària de primera
convocatòria.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE
GENER DE 2016.- S’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS
DE CATALUNYA MEMBRES DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que en data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU,
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb
una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins al 31 de març de 2014 i la relació de preus
unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d´energia
Preus (€/MWh)
P1
P2
174,136

Terme de potència
Preus (€/kW i any)
P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2
9,452549

P3
6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

Atès que en data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Atès que posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la
tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A. (*)
3.1A
6.1

P1
25,588674
17,683102

P2
15,779848
8,849205

P3
P4
P5
P6
3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231 119,319 85,149
171,405 138,415 114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

Atès que en data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa
a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Atès que en data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió
dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència
establert a la clàusula setena del PCAP.
Atès que en data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la tercera
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, de l’1 d’abril al 31 de desembre, de 2016,
havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Adherir-se a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini
de nou mesos, que va de l’1 d’abril al 31 de desembre, de 2016, amb les següents condicions
econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

115,002

96,809

69,217 Sublot 1 (3.0A)

40,728885

141,560

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

163,494

P1

85,352 Sublot 3 (2.1 DHA)
125,265

144,809

P3

Sublot 4 (2.0 A)
65,076 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

24,437330 16,291555

44,444710
42,043426
42,043426

Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a
efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.
Tercer.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU com empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.»

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 cinc vots a favor i quatre abstencions.
3.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE REGULARITZACIÓ ECONÒMICA, AL
CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL TERRENY DESTINAR-LA A L’ÚS DEL
COL.LEGI D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE FORALLAC, SUBSCRIT EN
DATA 17 DE JULIOL DE 2013 ENTRE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC I LA
SENYORA MARIA DOLORS ROIG AVELLÍ.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a votació la següent proposta:
«Vist l’escrit presentat per la senyora Sònia Vergés Roig (R.E. núm. 314 de 10/2/2016), en
representació de la senyora Maria Dolors Roig Avellí, en el qual sol·licita el retornament de
l’import pagat en concepte d’IBI any 2015 corresponent a la parcel.la urbana amb referència
cadastral 4654103EG0445S0001QS, de la part corresponent al valor cadastral de construcció
dels mòduls prefabricats destinats a l’ús del Col.legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP)
Forallac, al·legant que els mòduls no són seus.
Atès que el ple de la corporació en sessió de data 4 de juliol de 2013, va cordar:
Atès que ha finalitzat el contracte entre l’Ajuntament de Forallac i la Sra. Ma. Dolors Roig
Avellí, d’arrendament de 775 m2 de terreny a Vulpellac on el Departament d’ensenyament de la
Generalitat de Catalunya té instal.lats els quatre mòduls prefabricats on s’ubica l’escola
primària del municipi.
Atès que per tal de donar continuïtat a l’escola i instal.lar més mòduls prefabricats, és necessari
renovar el contracte ampliant la superfície del terreny a arrendar fins a 2.405 m2.
Vist el contracte d’arrendament redactat el qual preveu, entre altres, una durada de deu anys i
una renda per al primer any de vigència de 3.260,00 € i de 5.500,00 € anuals durant la resta del
termini de vigència que es modificarà anualment d’acord amb l’índex general de preus al
consum.
Vist l’informe de valoració de l’arrendament, emès per l’arquitecte municipal en data 12 de juny
de 2013.
Atès que existeix consignació pressupostària a la partida 13.92.20000 del pressupost municipal
de 2013.
Vista la Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i d’acord amb el
previst a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament entre l’Ajuntament de Forallac i la Sra. Ma.
Dolors Roig Avellí, d’una porció de terreny de 2.405,00 m2 de la finca registral número 26,
inscrita en el Registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà, al tom 1003, llibre 14 de
Vulpellac, foli 189.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la formalització
d’aquest acord.
Tercer.- Comunicar a la Sra. Ma. Dolors Roig Avellí el contingut del present acord amb
indicació del dia i l’hora en què es procedirà a la formalització del contracte.
Atès que el contracte d’arrendament es va formalitzar en data 17 de juliol de 2013.
Atès que la totalitat de la parcel.la urbana amb referència cadastral 4654103EG0445S0001QS
forma part de la porció de terreny de 2.405,00 m2 arrendada per l’ajuntament per tal de destinarla a l’ús del Col.legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Forallac.
Atès que amb motiu de la tramitació del procediment de regularització cadastral efectuat l’any
2014, previst a la disposició addicional tercera del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

(TRLCI), aprovat pel R.D.Leg. 1/2004, de 5 de març, el valor cadastral de la dita parcel.la amb
motiu de la incorporació dels mòduls prefabricats per a ús docent, es va incrementar d’acord amb
el següent:
Parcel.la urbana amb referència cadastral 4654103EG0445S0001QS
Any 2014
Any 2015
Valor cadastral del sòl:...................................... 31.009,12 €
43.412,76 €
Valor cadastral construcció...............................
0,00 €
141.503,76 €
_________
__________
TOTAL................................ 31.009,12 €
184.916,52 €
Atès que la tramitació del procediment de regularització cadastral efectuat l’any 2014, ha suposat
un increment de la quota tributària corresponent a l’any 2015 respecte l’any anterior, per import
de 1.169,68 €, d’acord amb el següent:
Parcel.la urbana amb referència cadastral 4654103EG0445S0001QS
Any 2014
Any 2015
Quota tributària IBI............................................
235,67 €
1.405,35 €
Atès que els mòduls prefabricats són propietat de la Generalitat de Catalunya i s’han instal·lat
provisionalment fins que l’ajuntament disposi del terreny previst en el planejament general i es
construeixi l’escola, de forma que, una vegada aconseguit aquest objectiu, la Generalitat de
Catalunya els recuperarà.
Atès que en relació a l’IBI, l’article 62 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) disposa que estaran exempts els immobles que siguin propietat de l’Estat, de les
comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes als serveis
educatius i els que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits al règim de concert
educatiu.
Atès que per les raons exposades, l’immoble en qüestió no es pot considerar exempt del
pagament de l’impost, ja que, tot i que està afecte al servei educatiu, no és de propietat municipal
ni es tracta d’un centre docent acollit al règim de concert educatiu.
Atesa la singularitat del fet que l’escola de Forallac estigui parcialment i provisionalment situada
en un terreny de titularitat privada arrendat per l’ajuntament, fet que, com s’ha dit, l’exclou de
les exempcions de pagament de l’IBI contemplades en el TRLRHL i que, per tant, ha comportat
un increment de la quota tributària a càrrec de la titular de la finca senyora Maria Dolors Roig
Avellí.
Atès que els mòduls prefabricats propietat de la Generalitat de Catalunya, una vegada construïda
l’escola municipal els recuperarà i, per tant, no quedaran en benefici de la titular de la finca.
Considerant que procedeix restablir l’equilibri econòmic del contracte d’arrendament de la finca
atès que l’increment de la quota tributària és un fet sobrevingut amb posterioritat a la seva
formalització i, en conseqüència, no previst en l’informe emès per l’arquitecte municipal en data
12 de juny de 2013 de valoració del preu d’arrendament.
Atès que a l’aplicació pressupostària 16.920.20000 del pressupost municipal de 2016, existeix
crèdit suficient per fer front al pagament de l’increment del preu d’arrendament de la finca
corresponent als anys 2015 i 2016.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’addenda de regularització econòmica, al contracte d’arrendament subscrit en
data 17 de juliol de 2013 entre l’Ajuntament de Forallac i la senyora Maria Dolors Roig Avellí,
d’una porció de terreny de 2.405,00 m2 de la finca registral número 26, inscrita en el Registre de
la Propietat de la Bisbal d’Empordà, al tom 1003, llibre 14 de Vulpellac, foli 189 (Exp.: 2.1.32/2013), amb el següent redactat:

“ADDENDA
DE
REGULARITZACIÓ
ECONÒMICA,
AL
CONTRACTE
D’ARRENDAMENT SUBSCRIT EN DATA 17 DE JULIOL DE 2013 ENTRE
L’AJUNTAMENT DE FORALLAC I LA SENYORA MARIA DOLORS ROIG AVELLÍ,
D’UNA PORCIÓ DE TERRENY DE 2.405,00 m2 DE LA FINCA REGISTRAL NÚMERO
26, INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ,
AL TOM 1003, LLIBRE 14 DE VULPELLAC, FOLI 189.
A Forallac, a...............................
REUNITS el senyor Josep Sala Leal, alcalde de l'Ajuntament de Forallac i la senyora Maria
Dolors Roig Avelli, major d’edat, veïna de Palafrugell, amb domicili al carrer Guilleries, 2 i
amb DNI XXXXX970, assistits per la secretària de la corporació senyora Carmen Bosch i Guix,
qui dóna fe de l'acte.
ACTUEN el senyor alcalde en nom i representació de l'ajuntament en virtut de l’acord
adoptat pel ple de la corporació en sessió da data ..........................., i la senyora Maria Dolors
Roig Avellí en nom i interès propi, manifestant aquesta darrera tenir plena capacitat per
contractar i no estar inclosa en cap de les causes d'incompatibilitat i d'incapacitat que
determinen les disposicions vigents en aquesta matèria.
I reconeixent-se mútua capacitat per atorgar aquest acte i sense que hi hagi cap impediment legal
o de fet per portar-lo a terme, lliure i espontàniament
MANIFESTEN
I) Que en data 17 de juliol de 2013, les parts van signar un contracte segons el qual, la senyora
Maria Dolors Roig Avellí arrenda a l’Ajuntament de Forallac una porció de terreny de 2.405,00
m2 de la finca registral número 26, inscrita en el Registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà,
al tom 1003, llibre 14 de Vulpellac, foli 189, amb una durada de deu anys i una renda per al
primer any de vigència de 3.260,00 € i de 5.500,00 € anuals durant la resta del termini de
vigència que es modificarà anualment d’acord amb l’índex general de preus al consum.
II) Que la totalitat de la parcel.la urbana amb referència cadastral 4654103EG0445S0001QS
forma part de la porció de terreny de 2.405,00 m2 arrendada per l’ajuntament per tal de destinarla a l’ús del Col.legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Forallac.
III) Que en la parcel.la urbana amb referència cadastral 4654103EG0445S0001QS, el
Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya té instal·lats alguns dels mòduls
prefabricats on s’ubica el Col.legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Forallac.
IV) Que amb motiu de la tramitació del procediment de regularització cadastral efectuat l’any
2014, previst a la disposició addicional tercera del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari
(TRLCI), aprovat pel R.D.Leg. 1/2004, de 5 de març, el valor cadastral de la dita finca amb
motiu de la incorporació dels mòduls prefabricats per a ús docent, es va incrementar d’acord amb
el següent:
Finca urbana amb referència cadastral 4654103EG0445S0001QS

Valor cadastral del sòl:......................................
Valor cadastral construcció...............................
TOTAL................................

Any 2014
31.009,12 €
0,00 €
31.009,12 €

---------------------------------------------------------------------------------

Any 2015
43.412,76 €
141.503,76 €
184.916,52 €

------------------------------------------------------------------------------------------

V) Que la tramitació del procediment de regularització cadastral ha suposat un increment de la
quota tributària de l’any 2015 corresponent a aquesta finca i respecte l’any anterior, per import

de 1.169,68 €, d’acord amb el següent:
Finca urbana amb referència cadastral 4654103EG0445S0001QS

Quota tributària IBI............................................

Any 2014
235,67 €

Any 2015
1.405,35 €

VI) Que, com s’ha dit, els mòduls prefabricats són propietat de la Generalitat de Catalunya i
s’han instal·lat provisionalment fins que l’ajuntament disposi del terreny previst en el
planejament general i es construeixi l’escola, de forma que, una vegada aconseguit aquest
objectiu, la Generalitat de Catalunya els recuperarà i, per tant, no quedaran en benefici de la
titular de la finca.
VII) Que l’increment de la quota tributària és un fet sobrevingut amb posterioritat a la
formalització del contracte i, en conseqüència, no previst en l’informe emès per l’arquitecte
municipal en data 12 de juny de 2013 de valoració del preu d’arrendament de la finca, per la qual
cosa procedeix restablir l’equilibri econòmic del contracte.
Atès l’anteriorment exposat, les parts subjecten aquesta addenda als següents
PACTES
Primer.- Es modifica la clàusula tercera del contracte d’arrendament signat en data 17 de juliol
de 2013, la qual a partir de la formalització d’aquesta addenda tindrà la redacció següent:
CLÀUSULA TERCERA: El preu del lloguer es fixa en la quantitat de CINC MIL CINCCENTS EUROS (5.500 €) anuals durant la resta del contracte, incrementats amb l’import de la
diferència que es produeixi anualment entre la quota tributària de l’Impost sobre béns immobles
corresponent a la finca amb referència cadastral 4654103EG0445S0001QS, i la quota tributària
de l’Impost sobre béns immobles que correspondria a la dita parcel.la sense el valor cadastral de
la construcció i el corresponent augment del valor cadastral del sòl. La quantitat de cinc mil
cinc-cents euros (5.500 €) es modificarà anualment d’acord amb l’índex general de preus al
consum de l’any natural anterior al pagament del lloguer.
La quantitat de mil cent seixanta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims (1.169,68 €) corresponent
a l’increment de la quota tributària de l’any 2015, es pagarà en el termini de quinze dies
comptats a partir de la formalització d’aquesta addenda.
La quantitat de cinc-mil cinc-cents euros (5.500 €) corresponent a part del preu del lloguer,
modificada d’acord amb l’índex general de preus al consum, es pagarà abans del 30 de juliol de
cada anualitat.
Les quantitats corresponents a l’increment de la quota tributària que es produeixin a partir de
l’any 2015, es pagaran prèvia presentació del corresponent justificant anual de pagament de
l’Impost sobre béns immobles.
I perquè així consti, s’estén la present addenda al contracte d’arrendament signat en data 17 de
juliol de 2013, per duplicat i a un sol efecte, que ambdues parts signen en senyal de conformitat,
en el lloc i data que consta a l’encapçalament.”
Segon.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, perquè en nom i
representació de l’ajuntament, formalitzi i signi l’Addenda al contracte d’arrendament i per a
signar tots els documents que siguin necessaris per tal de donar compliment al present acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora Maria Dolors Roig Avellí.»

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.
4.-VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT “TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC DE PERATALLADA”.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 22 de gener de 2015, va
aprovar definitivament el “Pla especial urbanístic del conjunt històric de Peratallada”,
supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós
que incorpori les prescripcions relacionades en el propi acord.
Atès que el tècnic redactor del pla especial ha redactat un text refós que incorpora aquestes
prescripcions.
Vist l’informe tècnic jurídic emès el 22 d’abril de 2016, per l’arquitecte municipal i la secretària
interventora.
De conformitat amb les competències atribuïdes al ple per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Verificar el “Text refós del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Peratallada”,
que incorpora les prescripcions contingudes en l’acord adoptat en sessió de 22 de gener de 2015
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, d’aprovació definitiva del pla especial.
Segon.- Donar trasllat del text refós per duplicat i diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona per tal que hi doni conformitat i procedeixi a la seva publicació al
DOGC. La documentació ha d’incorporar 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. El senyor Serra
manifesta que votaran en contra perquè desprès de consultar amb especialistes en el tema, el pla
serveix perquè l’ajuntament no hagi de trametre a Cultura el que vol fer. Estan molt a favor que
Peratallada sigui BCIN però volen que abans de donar una llicència, passi per Cultura. L’alcalde
contesta que un pla especial no permet a l’ajuntament fer el que vulgui, que la llei obliga a
disposar d’un pla especial pels BCIN i, en aquest cas, hi ha una sentència judicial que així ho
disposa. Diu també que l’ajuntament ja és adult per saber el que ha de fer en el seu poble i que és
millor disposar d’una normativa que dependre de criteris esbiaixats. Afegeix que tots haurien
d’estar orgullós d’aquest pla especial perquè ha tingut un reconeixement europeu i ha estat
l’emblema de jornades d’urbanisme i cultura. El senyor Serra manifesta que no ha dit que el pla
estigui malament ni que no volen que hi hagi això, sinó que considera que en un municipi com
aquest qualsevol cosa que es faci ha de passar per Cultura i no que l’ajuntament es pugui saltar
aquest parer i decidir ell.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre en contra.

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “PLA
PARCIAL URBANÍSTIC I PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ DEL SECTOR NP IV62”.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de data 20 d’abril de 2010, es va aprovar
inicialment el document de planejament “Pla parcial urbanístic i pla parcial de delimitació del
sector NP IV6-2” juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental, promogut per Castell de
Vulpellac, SL.
Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de data 11 de febrer de 2014 es va tornar a aprovar el
document de planejament i l’informe de sostenibilitat ambiental, amb motiu de la incorporació
de modificacions substancials dimanants dels informes emesos per la Direcció General de
Promoció de l’Habitatge en data 28/6/2010, per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 24/3/2011
i per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en data 11/5/2012, a més de les
requerides per l’ajuntament mitjançant escrit de data 15/7/2013 i de la introducció de variacions
en la redacció de l’articulat normatiu, motiu que va comportar una nova exposició pública del
document de planejament i l’informe de sostenibilitat ambiental pel termini de quaranta-cinc
dies, mitjançant edicte publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 35 de
20/2/2014; diari el Punt Avui de 20/2/2014; pàgina web www.forallac.cat; tauler d’anuncis de
l’ajuntament i Diari de Girona de data 2 de març de 2016 pel termini d’un mes.
Atès que durant el nou termini d’exposició pública no s’hi van presentar al.legacions.
Atès que mitjançant annex a la memòria ambiental del pla parcial, s’ha donat compliment a les
condicions dimanants de la resolució del subdirector general d’avaluació ambiental de data 16 de
juny de 2014, d’atorgament de conformitat.
Atès que s’han incorporat al pla parcial de delimitació les condicions dimanants de l’informe
territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del TRLU, emès per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 22 de juliol de 2014.
Atès que s’han incorporat al pla parcial urbanístic i pla parcial de delimitació, les condicions
dimanants de l’informe de l’ACA de data 16 de juliol de 2014
Atès que en data 21 d’octubre de 2014, el senyor Eduard de Ribot Molinet actuant en nom i
representació de Sos Empordanet i del senyor Antonio Rodríguez de Fuensalida, va sol·licitar
que es donés resposta a les al.legacions presentades en dates 7 de febrer i 8 d’octubre de 2007
presentades per SOS Empordanet durant els dos tràmits d’informació pública a que es va
sotmetre el Pla parcial urbanístic de delimitació del sector IV6-2 de Vulpellac, i aprovat
inicialment per resolució de l’alcaldia de data 24 de novembre de 2006.
Atès que el pla parcial urbanístic objecte de petició de resposta a les al.legacions presentades
contra ell, va caducar per paralització imputable a la part promotora Ystad, SA, al no donar
compliment al requeriment de l’ajuntament de data 5/12/2007 d’aportació de la memòria
ambiental, document preceptiu per a resoldre l’expedient d’acord amb el que disposa l’article
115.d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, tot això de conformitat amb el que preveu l’article
87.3 del DL 1/2005, de 26 de juliol.
Atès que segons l’informe tècnic jurídic emès en data 11 d’abril de 2016 per l’arquitecte
municipal i la secretària interventora, els arguments que sustenten les al.legacions presentades en
dates 7 de febrer i 8 d’octubre, de 2007 són traslladables al document que ara es tramita.
Atès que les modificacions introduïdes al pla parcial no són substancials i no han modificat el
pressupost de les obres d’urbanització bàsiques.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 11 d’abril 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.- Desestimar íntegrament les al.legacions presentades per SOS Empordanet en data 7 de
febrer i 8 d’octubre, de 2007, en base als arguments continguts a l’informe tècnic-jurídic emès en
data 11 d’abril de 2016 per l’arquitecte municipal i la secretària interventora.
Segon.- Aprovar provisionalment el document de planejament titulat “Pla parcial urbanístic i Pla
parcial de delimitació del sector NP IV6-2”, redactat per l’arquitecte Pere de Prada Jaén, i la
memòria ambiental que l’acompanya, promogut per Castell de Vulpellac, SL.
Tercer.- Donar trasllat d’una còpia de l’expedient complet, el document de planejament i la
memòria ambiental, 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- Comunicar el contingut del present acord a SOS Empordanet adjuntant una còpia de
l’informe tècnic-jurídic emès en data 11 d’abril de 2016 per l’arquitecte municipal i la secretària
interventora; i al senyor Antonio Rodríguez de Fuensalida.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. El senyor Puig
manifesta que votaran que no. Diu que a l’editorial de l’últim Rampí, l’alcalde manifesta que cal
vetllar per no alterar la riquesa cultural i paisatgística de Vulpellac, i resulta que s’estan
promovent dues urbanitzacions de 17 i 27 habitatges, per això pregunta si hi ha demanda per a
aquestes parcel.les o passarà com a Peratallada que no se’n ha venuda cap. Diu que no entenen la
contradicció entre el que l’alcalde ha dit en el Rampí i els fets. L’alcalde contesta que no hi ha
cap incongruència perquè preservar no vol dir quedar estancat i que un municipi necessita
infraestructures. Que és un planejament de l’any vuitanta-dos i que si no es desenvolupa no
hauran ni cases ni carrers per anar a la urbanització, ni a les escoles, ni en lloc, per la qual cosa el
seu grup no vota a favor de les cases i de si hi ha demanda o no, sinó que el que es pretén és
ordenar la infraestructura que necessita el poble.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre en contra.
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ I ELS AJUNTAMENTS DE LA BISBAL D’EMPORDÀ, CORÇÀ,
CRUÏLLES-MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA, FOIXÀ, FORALLAC,
PALAU-SATOR, PARLAVÀ, LA PERA, RUPIÀ, ULLASTRET I ULTRAMORT DE
TRASPÀS DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (SBAS
SECTOR 1).- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent
proposta:
«Vista la proposta de Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de
la Bisbal d’Empordà, Corçà, Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Foixà, Forallac, PalauSator, Parlavà, La Pera, Rupià, Ullastret i Ultramort de traspàs dels serveis socials bàsics
d’atenció primària (SBAS Sector 1).
Vist l’informe emès en data 15 d’abril de 2016 per la secretària interventora.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de la
Bisbal d’Empordà, Corçà, Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Foixà, Forallac, PalauSator, Parlavà, La Pera, Rupià, Ullastret i Ultramort de traspàs dels serveis socials bàsics
d’atenció primària (SBAS Sector 1).
Segon.- La durada del conveni s’estableix fins al dia 31 de desembre de 2016, amb efectes
retroactius de l’1 de gener de 2016.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
Quart.- Donar trasllat del present acord i del conveni al Consell Comarcal del Baix Empordà i a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.»
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.
7.- SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS
INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’ATORGAMENT
D’UNA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE
FORALLAC PERQUÈ ABONI LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT AL CÀRREC
D’ALCALDE DE LA CORPORACIÓ, PER A L’EXERCICI DE 2016.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vista la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, publicada al DOGC núm. 7087 de
29.3.2016, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2016.
Atès que segons les xifres oficials publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, la
població inscrita en el Padró municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2014 és de 1729
habitants.
Atès que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost municipal de
2014, no supera en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del nostre tram
de població.
Atès que d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de la Resolució, la quantia màxima anual de la
compensació (corresponent a 12 mesos de dedicació completa) per al tram de població que
correspon al municipi de Forallac, és de 17.505,72 €.
Atès que el ple de la corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2015 va aprovar la
dedicació exclusiva de l’alcalde i en data 15 de juny 2015 es va procedir a donar-lo d’alta en el
Règim General de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les quotes
empresarials corresponents.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar a la directora general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya
una compensació econòmica per a l’exercici de 2016 de 17.505,72 €.
Segon.- Determinar que la retribució a càrrec de la compensació sol·licitada serà abonada a
l’alcalde, senyor Josep Sala Leal, qui, de conformitat amb l’acord adoptat pel ple de l’ajuntament
en sessió de 23 de juliol de 2015, exerceix el càrrec en règim de dedicació exclusiva.»
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.
8.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT AL CONSORCI DE LES GAVARRES, D’UNA
BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,

INSTAL·LACIONS I OBRES APLICABLE A L’EXPEDIENT NÚM. O10/2016.- Llegida
per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que el Consorci de les Gavarres ha sol·licitat llicència d’obres (Exp.núm.O10/16) per a
l’arranjament del safareig de Can Torró amb l’objectiu de disposar d’un reservori ex-situ de
peixos espinosos a la conca del Daró, i l’exempció dels tributs que es puguin derivar del seu
atorgament.
Considerant que concorren les circumstàncies a que fa referència l’article 4.2 de l’Ordenança
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que possibiliten l’atorgament
d’una bonificació de la quota de l’impost.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar d’interès especial l’arranjament del safareig de Can Torró amb l’objectiu de
disposar d’un reservori ex-situ de peixos espinosos a la conca del Daró.
Segon.- Atorgar al Consorci de les Gavarres una bonificació del 95 per cent de la quota de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres aplicable a l’expedient núm. O10/2016.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord al Consorci de les Gavarres.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. El senyor Puig
manifesta que votaran que sí però que no entenen que no formant part l’ajuntament del consorci,
se li atorgui aquesta bonificació. L’alcalde contesta que les administracions tenen dret a demanar
bonificacions de les llicències.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 2/2016 DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vista la providència de l’alcaldia de 19 d’abril de 2016 per la qual s’ordena la incoació de
l’expedient núm. 2/2016 de crèdits extraordinaris en el pressupost de 2016.
Vistos els informes emesos per la secretària interventora en data 19 d’abril de 2016.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. 2/2016 de crèdits extraordinaris en el
Pressupost de 2016, segons el detall següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 2/2016
ORIGEN DE FONS
Romanent de Tresoreria
Programa Econòmic Concepte
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals
APLICACIÓ DE FONS
Prog
155
155
155
454
155

Econ
60901
61902
61903
61904
61905

Concepte
Urbanització C/ Empordà a Fonteta
Arranjament de carrers i places del nucli històric de Vulpellac
Re-pavimentació de la urbanització del Puig de Sant Ramon
Re-pavimentació de camins rurals al municipi
Arranjament de carrers i places nucli històric de Peratallada

Import €
245.780,00

Import €
8.200,00
2.400,00
2.300,00
11.100,00
3.200,00

933
491
155
155
933
933
933

62201
62602
60902
60903
62202
62203
62204

Adequació de les instal·lacions de la rectoria de Fitor
Instal·lació d’antenes wifi al nucli històric de Peratallada
1a Fase de la urbanització PA-V1
Urbanització del carrer mas Bou a Peratallada
Reforma interior al viver d’empreses
Instal·lació de bombes de calor a l’escola de Vulpellac
Substitució tancaments del gimnàs de l’escola de Vulpellac
TOTAL APLICACIÓ DE FONS

19.300,00
12.850,00
29.000,00
95.000,00
29.930.00
26.600,00
5.900,00
245.780,00

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes que les
persones interessades puguin presentar suggeriments i reclamacions en el termini esmentat, tal
com determina l’article 177.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals. En el supòsit de no produir-se’n, s’entendrà
definitivament aprovat.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. El senyor Serra,
respecte la reforma interior del viver d’empreses, pregunta si el que s’està promocionant a les
xarxes socials de que ja han començat les obres al viver d’empreses, correspon a aquests
29.930€, i, en cas afirmatiu, com pot ser que comencin les obres si encara no s’ha aprovat.
L’alcalde contesta que les obres les contracta el viver d’empreses i el que fa l’ajuntament com a
propietari és subvencionar una inversió o reformar una instal.lació. Diu també que segons té
entès, les obres encara no han començat.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre abstencions.
10.- CONEIXEMENT DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT, EMÈS PER LA SECRETÀRIA
INTERVENTORA EN DATA 23 DE FEBRER DE 2016.- Es dóna compte al ple del
contingut literal de l’informe:
«Carmen Bosch i Guix, secretària interventora de l’Ajuntament de Forallac, respecte la
liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2015, i en compliment del que disposa l’article
12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic, emet el següent,
I N F O R M E:
Primer.- Que d’acord amb el que disposa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en relació als
pagaments realitzats i les despeses pendents d’aquest ajuntament corresponents al 4t trimestre de
2015, s’obtenen les següents dades:
- Pagaments realitzats el 4t trimestre de 2015:

Període mig de
pagament (PMP)
(dies)

5,72

Dins el període legal
dies de pagament
Nombre de
pagaments

Import total

310

261.065,73

Període mig de
pagament excedit
(PMPE) (dies)

3,7231

Fora del període legal de
pagament
Nombre de
pagaments

Import

2

64.268,56

- Factures pendents de pagar a final del 4t trimestre de 2015:

Període mig de
pagament (PMPP)
(dies)

5,12

Dins el període legal de
pagament
Nombre de
factures

Import total

93

222.165,82

Període mig de
pagament excedit
(PMPPE) (dies)

2,9402

Fora del període legal de
pagament
Nombre de
factures

Import

1

13.464,37

Segon.- Que d’acord amb les dades anteriors, es considera que aquest ajuntament compleix el
termini de pagament de 30 dies que preveu l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
esmentada anteriorment.
Tercer.- Aquest informe s’elevarà al ple de la corporació, en compliment del que disposa l’article
12.2) de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.»
11.- CONEIXEMENT DE L’INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓ DELS DRETS DE
DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ EMÈS PER LA SECRETÀRIA
INTERVENTORA EN DATA 23 DE FEBRER DE 2016.- Es dóna compte al ple del
contingut literal de l’informe:
«Carmen Bosch i Guix, secretària interventora de l’Ajuntament de Forallac, respecte la
liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2015, i en compliment del que disposa l’article
193.bis) del Reial Decret 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes local, emet el següent
I N F O R M E:
Primer.- En la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació de la liquidació de
l’exercici 2015, s’han tingut en compte els límits mínims establerts en el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes local, i s’han aplicat els criteris previstos en la base 11.2) de les
d’execució del pressupost de 2015, sobre els drets pendents de cobrament dels capítols 1 a 3
d’ingressos:
- Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació:
5%
- Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació :
25%
- Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació:
40%
- Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació :
80%
- Deutes del quart i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació: 100%
Segon.- En base a l’anterior, es determinen els drets de difícil o impossible recaptació per a la
liquidació de l’exercici 2015, de la següent manera:

Pressupost

Saldo a 31-12-15

En curs
2014
2013
2012
2011
2010
Més de 6 anys

138.984,88
82.225,98
40.001,61
33.825,75
25.542,96
19.142,16
22.119,50

TOTAL I

361.842,84

Percentatge

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

Provisió

6.949,24
20.556,50
16.000,64
27.060,60
25.542,96
19.142,16
22.119,50
137.371,60

Tercer.- Aquest informe s’elevarà al ple de la corporació, en compliment del que disposa l’article
193.bis) del Reial Decret 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.»
12.- 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:
17 de febrer de 2016:
«Considerant la impossibilitat per malaltia, de prestar les funcions pròpies del càrrec d'Alcalde
President de l'Ajuntament de Forallac que comportarà baixa mèdica, i atenent al fet que l'article
47.2 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, exigeix per a la substitució de l'Alcalde pel
Primer Tinent d'Alcalde, en casos d'absència, malaltia o impediment, expressa delegació a
aquest efecte, amb els requisits establerts en els números 1 i 2 de l’article 44,
HE RESOLT:
Primer.- Que durant la meva absència, que comprendrà des del dia 20 de febrer de 2016 fins
que finalitzi la baixa per malaltia, em substitueixi en la totalitat de les funcions que corresponen
a l'Alcaldia, el Primer Tinent d'Alcalde senyor Santiago Muní Maureta.
Segon.- Notificar la present resolució a l'interessat.
Tercer.- De la present resolució se’n donarà coneixement al Ple en la primera sessió que
celebri, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’ajuntament.»
26 de febrer de 2016:
«Revisada la documentació i els estats corresponents a la liquidació del pressupost municipal de
2015, lliurada per la intervenció municipal segons el que disposa l’article 191 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Vist l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa
i l’objectiu d’estabilitat financera, amb motiu de la liquidació del pressupost de 2015, de
conformitat amb el que disposa l’article 15.4) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’informe sobre el compliment de la normativa en matèria de morositat, segons el que
estableix l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures.

Vist l’informe sobre la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació, en compliment
del que estableix l’article 193.bis) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, esmentat,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2015, d’acord amb el
següent:
ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA
Existències a tresoreria 31.12.15......................................……....
Restes per cobrar en la mateixa data..................................……..
Restes per pagar en la mateixa data....................................…….
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat.
Saldo de dubtós cobrament..........................................................
Superàvit a 31.12.15.…...............................

737.361,64
1.000.411,16
- 659.356,75
- 21.562,10
- 137.371,60
919.482,35

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts nets............................................................…….
2.799.635,51
Obligacions reconegudes netes.............................................……. - 2.388.286,43
Resultat Pressupostari................…………………………………
411.349,08
Desviacions negatives de finançament.....................………
0,00
Desviacions positives de finançament......................…………….
- 21.562,10
Despeses finançades amb rom. líquid de tresoreria................…
0,00
Resultat Pressupostari Ajustat.......................

389.786,98

Segon.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda, i donar compliment al que
estableix l’art. 15.4) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Tercer.- Que es doni compte al Ple de la corporació del contingut de la present resolució, de
conformitat amb el que disposa l’article 193.4) del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.»
1 de març de 2016:
«Atès que l’alcaldia en data 17 de febrer de 2016, va resoldre :
Que durant la meva absència, que comprendrà des del dia 20 de febrer de 2016 fins que finalitzi
la baixa per malaltia, em substitueixi en la totalitat de les funcions que corresponen a l'Alcaldia,
el Primer Tinent d'Alcalde senyor Santiago Muní Maureta.
Vist el que disposen l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 8 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya,
HE RESOLT:
Primer.- Revocar, a partir del dia d’avui, la delegació al primer tinent d’alcalde senyor
Santiago Muní Maureta, de la totalitat de les funcions que corresponen a l’alcaldia, efectuada
mitjançant resolució de data 17 de febrer de 2016.
Segon.- Que la present resolució es comuniqui al primer tinent d’alcalde senyor Santiago Muní
Maureta i es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació.

Tercer.- Donar acompte al Ple de la corporació del contingut de la present resolució en la
primera sessió que celebri.»
11 de març de 2016:
«Atès que és necessària la contractació urgent d’una persona que s’encarregui de les tasques
d’informació i atenció al públic a l’Oficina de Turisme de Peratallada durant els dies compresos
entre el 25 i el 28 de març de 2016, ambdós inclosos.
Atès que existeix consignació suficient en el pressupost de 2016.
Vist el que disposen els articles 53.1.i) i u) i 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 55.f) i 94 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les
entitats locals i altres disposicions aplicables, aquesta alcaldia, en virtut de les atribucions que
li confereixen les disposicions esmentades,
HE RESOLT:
Primer.- Contractar, per motius de màxima urgència i de conformitat amb el que determina
l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, al Sr. Guillem LLenas Turet amb DNI XXXXX
048-B, mitjançant contracte laboral temporal per a obra o servei determinat pel termini
comprès entre el 25 i el 28 de març de 2016, ambdós inclosos, amb una jornada laboral de 7
hores diàries; com a auxiliar administratiu de l’Oficina de Turisme de Peratallada. La
retribució bruta serà de dos-cents cinquanta-vuit euros amb vuitanta-un cèntims (258,81 €).
Aquest contracte tindrà efectes a partir del dia 25 de març de 2016.
Segon.- Notificar-ho a l’interessat.
Tercer.- Donar-lo d’alta en el Règim General de la Seguretat Social.
Quart.- Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Donar compte al ple de la corporació de la present resolució en la primera 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 22 de gener de 2016 i el 21 d’abril de 2016:
25 de gener de 2016.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la rehabilitació del Mas
Gomis situat a la parcel.la 24 del polígon 8.
26 de gener de 2016.- Incoar el corresponent expedient de neteja del solar situat al carrer Canigó,
52 de la urbanització Puig de Sant Ramon.
26 de gener de 2016.- Declarar l’assabentat d’aquesta alcaldia de la transmissió d’una cafeteriarostisseria situada a la Ctra. de Palamós, s/n de Vulpellac (Exp. A-2/1993).
26 de gener de 2016.- Autoritzar la connexió a la xarxa general de clavegueram dels desguassos
de vuit habitatges en planta pis, un local comercial en planta baixa i un garatge en planta
soterrani al carrer Carme Carles, 18 de Vulpellac.
26 de gener de 2016.- Denegar l’atorgament d’autorització per a la cancel·lació de la fiança
dipositada a la caixa de la 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. O91/2014).

26 de gener de 2016.- Aprovar l’abonament de les quantitats encara no recuperades de la paga
extraordinària de desembre de 2012 a favor del personal d’aquest ajuntament, segons el que
preveu la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016.
29 de gener de 2016.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte de formalització del
contracte de les obres d’Ampliació, millora i adaptació d’escola bressol al BOP núm. 17 de data
27.1.2016.
29 de gener de 2016.- Autoritzar el retornament de la fiança 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. O50/2010).
1 de febrer de 2016.- Aprovar la liquidació en concepte d’expedició de certificat urbanístic de les
parcel·les 4 i 8 del polígon 4.
1 de febrer 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 gener
de 2016.
2 de febrer de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte per al canvi de coberta d’un edifici situat al carrer Major, 9 de
Peratallada (Exp. O4/2016).
2 de febrer de 2016.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres corresponents als expedients següents: O87/2015, O89/2015, O2/2016,
O5/2016 i O6/2016.
2 de febrer de 2016.- Aprovar l'expedient número 1/2016 d’incorporació de romanents de crèdit
en el pressupost de 2016.
4 de febrer de 2016.- 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 (Exp. OVP-2/2016).
4 de febrer de 2016.- Altes al Padró municipal d’habitants.
4 de febrer de 2016.- Atorgar al senyor JCB, com a titular de l’activitat “Restaurant Pou Dolç”,
llicència municipal a precari d’ocupació de la via pública a la plaça de les Voltes, 6 de
Peratallada (Exp. OVP-3/2016).
4 de febrer de 2016.- Aprovar les liquidacions de la taxa per l’ocupació de terrenys de domini
públic municipal mitjançant la instal.lació de taules marquesines, expositors i altres elements
similars al servei d’establiments de restauració i comerços en general, corresponents als
expedients d’ocupació de la via pública núm: OVP-2/2016 i OVP-3/2016.

5 de febrer de 2016.- Acceptar la cessió gratuïta de nínxol número 5 Nord del Cementiri
municipal de Vulpellac, a favor de l’Ajuntament de Forallac, efectuada el dia 5 de febrer de
2016.
9 de febrer de 2016.- Declarar l’assabentat d’aquesta alcaldia de la transmissió de l’activitat
destinada a planta de transferència de residus sòlids urbans situada a la parcel.la 179 del polígon
5 (Exp. A-23/2006).
9 de febrer de 2016.- Aprovar la liquidació en concepte de canvi de titularitat, sense modificació
de la llicència (Exp. A-23/2006).
11 de febrer de 2016.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la instal.lació d’un centre
hípic a la parcel.la 215 del polígon 8.
15 de febrer de 2016.- Imposar al senyor FMB una multa coercitiva de 300 euros per
incompliment de l’ordre d’execució dictada mitjançant resolució de data 3 de desembre de 2015,
i requerir-lo perquè en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la present resolució,
procedeixi a restaurar la realitat física alterada.
15 de febrer de 2016.- Aprovar el canvi de transmissió de la titularitat de la concessió del nínxol
núm. 97 Sud del Cementiri municipal de Vulpellac.
17 de febrer de 2016.- Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i
obres corresponents als expedients següents: O3/2016, O7/2016, O8/2016 i O9/2016.
18 de febrer de 2016.- Aprovar la liquidació per a l’expedició de certificat urbanístic de la
parcel.la 36 del polígon 4.
18 de febrer de 2016.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística pels actes
d’edificació que s’estan executant a la parcel.la 114 del polígon 9, sense haver obtingut la
preceptiva llicència municipal.
18 de febrer de 2016.- Admetre a tràmit la reclamació formulada, iniciadora del procediment de
reclamació de responsabilitat patrimonial regulat en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març,
amb la finalitat de determinar l'existència de lesió com a conseqüència del funcionament del
servei públic, l'existència o no de relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la
suposada lesió produïda, i, si escau, la valoració del dany causat i la quantia de la indemnització
(Exp. 2.1.6-1/2016).
23 de febrer de 2016.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre el nínxol núm.
153 (rodona 3a) del Cementiri municipal de Peratallada.
23 de febrer de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte per a la reforma interior de l’habitatge situat al carrer Nou, 39 de
Vulpellac (Exp. O12/2016).
23 de febrer de 2016.- Denegar la renovació de la llicència ambiental per a l’exercici de
l’activitat destinada a planta de transferència de residus sòlids urbans, situada a la parcel.la 179
del polígon 5, de conformitat amb els informes desfavorables emesos per l’Òrgan Tècnic

Ambiental Comarcal i l’enginyer tècnic municipal en dates 10 de desembre de 2015 i 10 de
febrer de 2016, respectivament (A-10BIS/2015).
24 de febrer de 2016.- Concedir al promotor una segona pròrroga fins al dia 6 de març de 2017,
per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres (Exp. O7/2013).
25 de febrer de 2016.- Autoritzar el retornament de la fiança 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. O73/2015).
25 de febrer de 2016.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de febrer de 2016.
26 de febrer de 2016.- Aprovar els padrons de tributs municipals següents: impost de vehicles de
tracció mecànica, taxa per a la recollida d’escombraries i taxa de cementiris municipals, exercici
2016.
2 de març 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 29 de febrer
de 2016.
3 de març de 2016.- Encomanar, en substitució de l’arquitecte tècnic senyor Josep Alsina Bodro,
l’exercici de la funció pública d’inspecció urbanística en el municipi, d’acord amb les facultats
previstes a l’article 99 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, a l’arquitecta tècnica municipal senyora Sònia Verges Roig.
3 de març de 2016.- Altes al Padró municipal d’habitants.
7 de març de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia de la memòria tècnica per a la consolidació d’una volta de l’habitatge situat al carrer
del Pi, 2 de Vulpellac (Exp. O15/2016).
8 de març de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte per a la reforma interior d’un habitatge situat al carrer Llorer, 8 de
Vulpellac (Exp. O17/2016).
8 de març de 2016.- Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini per al període 2017 a 2019.
9 de març de 2016.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres corresponents als expedients següents: O13/2016 i O14/2016.
10 de maig de 2016.- Incoar expedient de protecció de la legalitat pels actes d’edificació
executats a la parcel.la 16 del polígon 1, sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal.
10 de març de 2016.- Requerir a Nàutica Palamós, SA, perquè en el termini màxim de quinze
dies presenti a i/o esmeni la documentació relativa a una activitat destinada a magatzem
d’embarcacions, situada al carrer dels Brucs, 1 del sector industrial V-2 (Exp. A-14/2015).

10 de març de 2016.- Suspendre la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística (Exp. PLU 5/2010), fins que es resolguin els expedients de sol.licitud de llicència
d’obres i d’instal.lació de l’activitat de centre hípic i la legalització de la caseta prefabricada i
dels moviments de terres que encara resten pendents d’enderrocar i restaurar (Exp. O1/2016 i A1/2016).
11 de març de 2016.- Aixecar la suspensió de l’executivitat de la resolució de l’alcaldia de data
10 de setembre de 2009, dictada en l’expedient PLU 1/2009 i requerir al promotor per tal que
procedeixi, en el termini màxim de d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació de la
present resolució, a la reposició de la realitat física alterada mitjançant l’enderrocament de les
obres manifestament il·legalitzables que s’han executat a la parcel.la 160 del polígon 6.
11 de març de 2016.- Informar a la regidora d’aquest ajuntament senyora Marta Puig Barnés, de
les remuneracions i indemnitzacions als corporatius durant el període comprés entre l’1 de gener
de 2000 i el 31 de desembre de 2015.
11 de març de 2016.- Contractar per motius de màxima urgència al senyor Guillem Llenas Turet,
mitjançant contracte laboral temporal per a obra o servei determinat pel termini comprès entre el
25 i el 28 de març de 2016, ambdós inclosos, com a auxiliar administratiu de l’Oficina de
Turisme de Peratallada.
16 de març de 2016.- Autoritzar el retornament de la fiança 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. O91/2014).
17 de març de 2016.- Atorgar al senyor DCA com a titular de l’activitat “Restaurant el Borinot”,
llicència municipal a precari d’ocupació de la via pública, al carrer del Forn, 15 (Exp.núm.OVP4/2016).
17 de març de 2016.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació de terrenys de domini
públic municipal en concepte de llicència d’ocupació d’una superfície de 26 m² del carrer del
Forn, 15.
17 de març de 2016.- Declarar, de conformitat amb el que disposa l’article 202 del Text refós de
la Llei d’urbanisme, la caducitat de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística
PLU1/2010, respecte les obres que s’estaven executant a la parcel.la 36 del polígon 4, sense
haver obtingut la preceptiva llicència municipal.
17 de març de 2016.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística (PLU 1/2016).
29 de març de 2016.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de març de 2016.
29 de març de 2016.- Requerir al senyor ÀGR perquè en el termini improrrogable de cinc dies,
comptats a partir de la recepció de la present notificació, procedeixi a netejar la parcel·la situada
al carrer Canigó, 52 de la urbanització Puig de Sant Ramon, fins que aquesta assoleixi les
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic establertes en el Reglament aprovat per
l’Ajuntament.

30 de març 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 29 de març
de 2016.
1 d’abril de 2016.- Autoritzar el retornament de la fiança 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.
O40/2015).
1 d’abril de 2016.- Altes al Padró municipal d’habitants.
4 d’abril de 2016.- Atorgar llicència d’ocupació d’espai públic per a la instal·lació de parades, i
aprovar les corresponents liquidacions de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, durant la celebració de la Fira de les
Herbes de Peratallada.
4 d’abril de 2016.- Estimar la reclamació prèvia a la via judicial laboral formulada per la senyora
CBG, per manca d’alta i cotització a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local en el període comprés entre el 29 de desembre de 1987 i l’1 de juliol de 1989, i, en
conseqüència, reconèixer-li aquest període com a efectivament treballat en jornada completa,
ocupant el càrrec de secretària interventora de l’Ajuntament de Forallac.
6 d’abril de 2016.- Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i
obres corresponents als expedients següents: O62/2015, O88/2015, O19/2016 i O20/2016.
6 d’abril de 2016.- Autoritzar el pas pel municipi de la cursa ciclista “VIII Memorial Antonio
Miguel” el proper dia 1 de maig de 2016 de 10h a 12h del matí, organitzada pel Club ciclista
Palafrugell.
7 d’abril de 2016.- Autoritzar el lliurament a la regidora d’aquest ajuntament senyora Marta Puig
Barnés, d’una còpia dels documents registrats d’entrada núm: 628, 604, 602 i 580; així com
còpia de l’informe emès en data 8 de març de 2016 pel servei de vigilància local, respecte el
sinistre al qual fa referència el registre d’entrada núm. 601.
7 d’abril de 2016.- Atorgar al senyor FRS una bestreta reintegrable sense interès, la qual li serà
descomptada de la paga corresponent al proper mes de juny.
8 d’abril de 2016.- Imposar al senyor FMB una segona multa coercitiva de 300 euros per
incompliment de l’ordre d’execució dictada mitjançant resolució de data 3 de desembre de 2015,
i requerir-lo perquè en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la present resolució,
procedeixi a restaurar la realitat física alterada dels actes d’edificació executats a la parcel.la 101
del polígon 9 (Exp. PLU 7/2015).
12 d’abril de 2016.- Atorgar a Restaurant l’Arc Vell, SL como a titular de l’activitat, llicència
municipal a precari d’ocupació de la via pública, a la Plaça del Castell, 2 de Peratallada. (Exp.
OVP-5/2016).

12 d’abril de 2016.- 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 (Exp.núm.OVP-6/2016).
12 d’abril de 2016.- Aprovar les liquidacions en concepte de liquidació 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, corresponent als expedients: OVP 5/2016 i OVP 6/2016.
13 d’abril de 2016.- Aprovar la Memòria valorada per l’execució de les accions contemplades al
PAES a l’Escola Forallac de canvi del sistema de calefacció de radiadors elèctrics a bombes de
calor inverter”, i sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 10.000,00 € per cobrir part
de les despeses de canvi del sistema de calefacció a l’Escola Forallac.
14 d’abril de 2016.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística pels actes
d’edificació executats i pels que es troben en execució a la parcel.la 23 del polígon 4, sense haver
obtingut la preceptiva llicència municipal (Exp.048/2015).
14 d’abril de 2016.- No acceptar la comunicació prèvia de l’exercici de l’activitat ramadera
consistent en una granja ovina i avícola a la parcel.la 61 del polígon 7, (Exp. A-3/2016) i per
tant, no autoritzar el seu funcionament, atenent als informes desfavorables emesos per
l’arquitecte i l’enginyer municipal de dates 11 de 30 de març, de 2016.
14 d’abril de 2016.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística (Exp. PLU 6/2010) i sobreseure el procediment respecte les mesures de
restauració de la realitat física alterada per haver obtingut la corresponent llicència de
legalització (Exp. O60/2014)).
14 d’abril de 2016.- Acceptar, de conformitat amb el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei
30/1992, de 25 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, el desistiment, i declarar finalitzat el procediment de comunicació prèvia
ambiental per a la instal.lació d’un aparcament de vehicles privats (Annex III de la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats), al carrer dels Roures, 12-14
(nau 2) del sector industrial V-2 (Exp. A-23/2015).
15 d’abril de 2016.- Autoritzar el pas pel municipi de la cursa ciclista “Gran Premi Baix Ter” el
diumenge 29 de maig de 2016, organitzada pel Club ciclista Baix Ter.
19 d’abril de 2016.- Donar-se l’ajuntament per assabentat que des del 31 de març de 2016 la
finca registral 1568, inscrita al tom 3325, llibre 56 de Peratallada, foli 59, ha canviat de
propietari i requerir a la nova propietat per tal que en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà en què li sigui notificada la present resolució sol·liciti la corresponent llicència
municipal de legalització de les obres (Exp. PLU 3/2016).
19 d’abril de 2016.- Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i
obres corresponents als expedients següents: O4/2016, O22/2016 i O24/2016.

21 d’abril de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que l’habitatge
situat al camí de Sant Climent a Fitor, 4 “Mas Frigolet”, és habitatge d’ús turístic (Exp. A4/2016).
21 d’abril de 2016.- Aprovar la liquidació per a la tramitació expedient d’activitats d’habitatge
d’ús turístic (Exp. A-4/2016).
13.- PRECS I PREGUNTES.• La senyora Gasull:
- Pregunta:
1. Quines funcions tenen dins l’organigrama de l’ajuntament els senyors Oscar Lagraña i

Narcís Oriol per fer un ús administratiu de les instal.lacions i l’equipament de
l’ajuntament.
2. Quins és l’estat actual de la licitació del local social de Peratallada.
3. Que l’alcalde li confirmi que el local social és el que hi ha al costat del consultori
mèdic.
• L’alcalde contesta:
- Respecte la tercera pregunta, que sí.
- Respecte la primera pregunta, que no sap a què es refereix però que és un tracte de ciutadà
normal que si demana alguna instal.lació se li deixa. Concreta la senyora Gasull que es
refereix a l’accés a l’interior del taulell d’atenció al públic. L’alcalde contesta que per la
raó que sigui se’ls hi deu haver deixat entrar i ofereix la possibilitat que durant una
setmana es faci una relació de la gent que hi accedeix de la qual se’n donarà compte al ple
en la propera sessió. La senyora Gasull diu que en volen tenir coneixement de les persones
autoritzades a fer servir aquest equipament.
- Respecte la segona pregunta, que avui el tribunal que valora les ofertes s’ha reunit i ha fet
un informe que recull una puntuació i la Junta de Govern haurà de decidir. A partir de la
setmana vinent es farà l’adjudicació encara que sigui provisional. Pregunta la senyora Puig
que de que depèn que sigui definitiva. L’alcalde contesta que de l’aportació de la
documentació requerida.
- Prega:
1. Que es millori la senyalització horitzontal i vertical del camí del Pi fins l’encreuament

amb el carrer Sant Joan, perquè, tot i que hi ha una línia groga, habitualment hi ha
vehicles aparcats a les voreres que obliguen als conductors a envair el carril contrari
separat per una línia continua.
• El senyor Serra:
- Pregunta:
1. On és la televisió marca Toshiba de 500 € que en un ple anterior l’alcalde va dir que era
al local social de Vulpellac. Ho pregunta perquè no l’ha trobat.

2. En el ple d’investidura en Santi va destacar el caràcter innovador de l’alcalde. Després
van llegir que el Rampí per a l’alcalde: és un butlletí municipal d’informació i cultura
de Forallac, i no es tracta en cap cas d’un butlletí estrictament institucional, al
contrari, està obert a les aportacions i les inquietuds de tots els veïns i vol ser el reflex
plural dels diferents pobles. Ells ho van demanar per escrit i la resposta de l’alcalde va
ser: en quant al Rampí, dir-vos que en tota la seva història no hi ha hagut mai cap
manifestació de cap partit polític..... i, entenc, que si els partits volen fer la seva política
ho han de fer a través del canal de la seva informació. El senyor Serra a requeriment de
l’alcalde concreta la pregunta: on és la innovació si se’ls denega participar i, per tant,
innovar?. Afegeix que l’alcalde disposa d’una editorial anomenada “Carta oberta de
l’alcalde” i l’oposició no.
3. En un Rampí, va sortir un article anomenat: Anem bé Peratallada? en el qual l’alcalde
parla d’activitats, manteniment dels nuclis històrics, fires, el punt d’informació
turística.....i el senyor Serra diu que el contingut és polític. Diu també que el febrer de
2016 una visitant denuncia a l’ajuntament i demana 5.114 euros d’indemnització per
lesions i 701 euros per incapacitat temporal, pel mal estat de la plaça del Castell. Diu
també que l’organització de fires no és posar una pancarta a la rodona de Vulpellac, sinó
que és treballar, no deixar que una empresa ho organitzi tot, pensar perquè cada any va a
pitjor i parlar amb la gent del poble per saber què necessita. L’alcalde li demana que
concreti la pregunta. El senyor Serra diu que li demostri perquè amb aquesta frase i per
aquest motiu: des de l’ajuntament tenim molta cura..., això no és política.
4. L’alcalde diu: fa tems que insistim en la necessitat que els establiments organitzin un
col.lectiu, que aportin idees que engeguin iniciatives, col.laborin amb l’ajuntament. En
aquest sentit recorda a l’alcalde que a l’últim ple els regidors de l’oposició van aportar
un seguit d’idees de les quals encara no se n’ha vist cap.
5. Segons dades aparegudes en el Rampí, resulta que del total de visitants que anualment
acull Peratallada, solament un quinze per cent van a l’oficina de turisme (sol.licita que
consti en acta que estan molt a favor que hi hagi una oficina de turisme a Peratallada).
Davant aquesta dada, com pot ser que si en l’últim ple el seu grup a petició dels
restauradors va demanar que es senyalitzés millor la ubicació dels hostals, no s’hagi fet
res si aquesta gent fa el vuitanta-cinc per cent de la feina del turisme.
- Prega:
1. Quin sentit té haver fet una inversió en les obres d’accés a Peratallada per l’avinguda

Bisbal si no s’han millorat les cues de vehicles, tal com s’ha vist per Setmana Santa, i
quan arriben dos cotxes el que surt de l’aparcament ha d’envair el lloc de càrrega i
descàrrega. Diu també que quan surts de l’aparcament no veus qui puja si hi ha un cotxe
a l’últim lloc. Prega que es tregui el primer cotxe i, pot, ser, el segon.
Seguidament, dóna les gràcies al senyor Mont per haver-li contestat les preguntes que li va
formular durant l’últim ple, i continua amb la pregunta següent:
6. En una editorial sobre la planta, l’alcalde va dir: jo m’ho miro tot plegat amb una certa
distància amb la tranquil·litat i la consciència de defensar l’interès públic, evidentment
que faig pedagogia i ofereixo informació a tothom que m’ho demana... On és aquest
oferiment d’informació, quan, tot i haver demanat dues vegades per escrit l’assistència
de l’alcalde a una taula rodona que es va celebrar a Vulpellac juntament amb una
invitació formal l’any 2013, no hi va assistir.

7. L’alcalde va dir: no puc sortir permanentment a desmentir mentides, només puc parlar
del projectes reals de problemàtiques que tenim al municipi i volem solucionar. És una
contradicció amb el que va dir el senyor Mont que l’any passat es van generar 64 tones
d’envasos, 88 de paper, 733 de rebuig i 200 d’orgànica, que sumen 1.085 tones l’any
2015, és una contradicció perquè l’alcalde vol crear una planta que pugui tractar 50.000
tones l’any. El títol publicat és “Mentides contaminants” i diu l’alcalde que el projecte
no és faraònic com diuen quan parlen de 16.000 m2. Continua el senyor Serra dient que
el projecte preveu que l’activitat tingui una superfície de 16.025 m2 i que potser és
l’alcalde qui diu mentides contaminants.
Intervé l’alcalde i li diu que tot i que no se’n recorda, assumeix i es reafirma en el que va dir en
el seu moment però que ara estem a la legislatura 2016 i que toca fer preguntes i no conferències.
Diu també que és tolerant perquè fa mitja hora que el senyor Serra està parlant i no fa cap
pregunta per la qual cosa li demana que es limiti a fer-les. Seguidament el senyor Serra continua
amb la pregunta següent:
8. Van demanar el tema de quilometratge de l’ajuntament i se’ls va contestar que de l’any
2011 al 2014 hi havia una quantitat fixa en concepte de desplaçaments per a l’alcaldia
de 435,50 euros al mes que equivalen a 2.292 km mensuals. Després que l’alcalde fes
instal.lar un GPS al seu cotxe, resulta que el mes d’octubre de 2015 va fer 788 km i
aquest any 494 km el mes de gener i 87 km el mes de febrer, tot plegat sumen 1.371 km
el que equival al fet que durant aquest temps l’alcalde ha cobrat 17 euros al mes.
Pregunta com és possible que durant quatre anys hagi cobrat 435,50 euros al mes i
aquest any en cobri 17 i li prega que torni els 20.000 euros que ha cobrat de més de
quilometratge i els doni a una entitat benèfica i que per dignitat i decència, dimiteixi.
• L’alcalde contesta:
- Respecte la segona pregunta, que considera que innovar és el contrari del que ha explicat el
senyor Serra perquè és caduc rancuniós i de poc calat.
- Respecte la vuitena pregunta, que abans la llei ho permetia. El GPS es va posar perquè no
pot apuntar cada quilòmetre que fa. Diu també que tot i que ho podria fer, no li vol explicar
el perquè durant els últims dos mesos no ha fet tants quilòmetres. Afegeix que en els últims
quatre mesos de l’any passat el GPS estava distorsionat, que això li pot explicar el tècnic, i
que durant aquest període no va apuntar cap dels quilòmetres que va fer. Continua dient
que es declara responsable de tot el que, segons el senyor Serra, ell ha dit, i orgullós i
satisfet de haver-ho dit.
- Respecte la primera pregunta, que el televisor és al local social situat al costat de les
escoles. El senyor Serra diu que no sabia que aquest també és un local social. L’alcalde
retreu a l’oposició el rerefons de la pregunta.
Intervé el senyor Serra i diu que l’alcalde no li va contestar la pregunta de si creu que l’impost
de vehicles és elevat. L’alcalde contesta que creu que és correcte ja que el va aprovar el ple.
• El senyor Puig:
- Pregunta:
1. Com és que surt un article al Rampí sobre la tinença responsable d’animals, en el que es

parla de posar multes i resulta que som dels pocs ajuntaments que no té aprovada una
ordenança municipal. Amb quina base es poden posar multes sense ordenança.
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2. Perquè l’editorial de l’últim Rampí parla d’obtenir un solar de 5.000 m per a l’escola
municipal i quan s’aprova el pla parcial 6-1, resulta que hi ha una previsió per a un
equipament de 2.800 m2. Vol aclarir que, en contra del que diu l’alcalde tergiversant els
números, ells no van votar contra l’escola sinó contra el pla parcial.
3. Parlant d’urbanitzacions, quina coherència té per a l’alcalde haver parlat a l’editorial de
la riquesa paisatgística i després destrossar l’entorn del poble.
- Prega:
1. A la urbanització Puig de Sant Ramon els cotxes poden aparcar a les dues bandes, la

qual cosa comportarà problemes. S’hauria de reconsiderar i fer el mateix que en altres
carrers, un aparcament alternatiu cada quinze dies.
• L’alcalde contesta:
- Respecte la tercera pregunta, que l’ajuntament no fa cases sinó que planifica, ordena i dota
al municipi de les infraestructures necessàries.
- Respecte la primera pregunta, que en el Rampí va sortir una nota informativa que es farà
una ordenança però que actualment les sancions estan recollides a la de residus. Es farà una
ordenança nova perquè els expedients sancionadors són molt carregosos i si es vol
traspassar la competència al Xaloc o al Consell Comarcal, volen una ordenança específica.
- Respecte la segona pregunta, que els 2.800 m2 són en els que es pot construir però que s’ha
previst una zona d’equipaments i una zona verda i si es sumen totes les superfícies dóna
una superfície aproximada de 5.000 m2. El senyor Puig diu que el que específicament es
destina a equipaments escolars són 2.784 m2. L’alcalde contesta que ningú es pot imaginar
que un equipament escolar tingui 5.000 m2 construïts. En relació al vot en contra del pla
parcial dels regidors de l’oposició diu que li expliquin si hi ha una altra forma d’obtenir els
terrenys, les infraestructures i la urbanització.
• La senyora Puig:
- Pregunta:
1. Si s’ha estudiat la possibilitat de fer l’escola a l’Escola de Ceràmica de Fonteta.
2. Durant l’últim ple va preguntar a l’alcalde perquè érem l’únic ajuntament que no
formava part del Consorci de les Gavarres i no va contestar clarament. Demana que els
expliqui millor en què ens perjudicava formar part del consorci.
3. Se n’alegren molt de la concessió de trenta anys de l’Ermita de Fitor i voldrien saber
quins plans hi ha de futur.
4. En el ple de 28 de gener, en relació a l’ordenança d’animals i als gats, l’alcalde va
contestar que el desconeixement de l’oposició els feia dir coses, perquè durant l’últim
any i mig l’ajuntament havia capturat quaranta gats que es van portat a capar dels quals
se’n va fer càrrec; i al mes d’abril l’alcalde li va contestar que durant els anys 2014 i
2015 fins a data 8 d’abril, no hi ha cap factura. Demana a l’alcalde que li ho expliqui.
5. Ha demanat dues vegades els contractes de Servitransfer dels últims deu anys i vol saber
perquè l’alcalde no els hi vol facilitar i si hi ha alguna irregularitat. També va preguntar
quants anys fa que l’ajuntament treballa amb aquesta empresa i la contesta de l’alcalde

va ser: fa anys. Demana que l’alcalde concreti el nombre d’anys. Pregunta també si hi
ha algun problema amb Servitransfer i si l’alcalde els amaga informació. Reitera la
petició d’informació.
6. Durant l’últim ple van preguntar a l’alcalde quins criteris utilitzava en el repartiment
dels lots de Nadal i els va contestar que els cent quaranta-tres lots s’han donat a personal
de l’ajuntament, de Nexes, Rajoleria, carbonera. Segar, Batre, regidors, ADF, protecció
civil i càrrecs institucionals. Pregunta si el seu germà, en Ricard Puig, i en Ramon Mas,
que han rebut una panera, entren en alguna classificació d’aquestes. Diu que ells
interpreten que en el repartiment de les paneres, amb un valor d’onze mil euros pagats
per tot el poble, no hi ha cap criteri i que només n’hi ha un, el d’en Josep Sala, i se
senten avergonyits. Demana aclariments.
• L’alcalde contesta:
- Respecte la sisena pregunta, que els senyors Puig i Mas tenen un lot històric perquè van
signar molts butlletins d’instal.lador per a l’ajuntament. La senyora Puig diu que fa molts
anys que no fan d’instal.ladors. L’alcalde reitera que van signar molts butlletins quan el
lampista de l’ajuntament no podia fer-ho i que encara no fa dos anys que en van fer un.
Considera que és el mínim que es pot fer com a reconeixement o gratificació. Diu que
aquest és el criteri i no el d’en Josep Sala.
- Respecte la cinquena pregunta, que durant l’últim ple i respecte Servitransfer, va dir que
s’havia de fer un concurs i que no hi havia hagut concurs perquè això venia de cent
empreses del darrera de Cespa, BFI... que l’ajuntament va heretar. També va explicar que
s’havien ajuntat més coses perquè d’un contracte que era menor com el del plàstic ara s’ha
convertit en cinc recollides i això ja no és un contracte menor i per això els va dir que
s’havia encarregat a un expert que fes el plec de clàusules i que abans del juny es faria un
concurs. La recollida va començar amb el contracte d’un senyor que es deia Generoso i
després va passar d’una empresa a una altra i d’un carro i un burro hem passat a camions.
Diu també que aquest concurs no es faria si hi hagués un contracte o una concessió. La
senyora Puig diu que l’alcalde hauria de dir compromís privat entre Servitransfer i el
consorci i pregunta que on poden veure les tones, els preus, l’estadística...és a dir, les
condicions. Diu que volen veure les dels últims deu anys. L’alcalde diu que anualment els
preus es van renovant. La senyora Puig reitera que ho volen veure i que els està vetant.
L’alcalde contesta que veuran el que hi hagi i que el que no hi hagi no ho podran veure,
igual que ell.
- Respecte la quarta pregunta, que quan va contestar en el ple que s’havien capat quaranta
gats durant l’últim any, han d’entendre que quan ell contesta no té la documentació davant
però que és real que a Fonteta havien setanta o vuitanta gats i van desaparèixer tots perquè
es van portar a capar i que si al contestar es va equivocar d’any, és un error. La senyora
Puig diu que ho va preguntar per escrit. L’alcalde diu que li va contestar que no hi havia
factures d’aquell any, però que quan anteriorment li va contestar en el ple li va dir que
durant l’últim any se n’havien capat quaranta o cinquanta. Afegeix que el que importa no
és si els gats es van capar el 2014, el 2013 o el 2012 sinó que hi havia una colònia de gats
que es va eliminar i es va traslladar a un altre lloc.
- Respecte la segona pregunta, que l’ajuntament en el seu moment va decidir sortir. La
senyora Puig vol saber perquè. L’alcalde contesta que l’acord del ple de fa molts anys
segurament ho explica. La senyora Puig retreu a l’alcalde que sempre contesti a les seves
preguntes amb fum. L’alcalde contesta que poden veure-ho al llibre d’actes i que el que en
tot cas correspondria és que proposessin tornar a entrar.

- Respecte la primera pregunta, que amb l’AMPA es va anar a Ensenyament i el delegat es
va comprometre a estudiar-ho i que l’escola i l’AMPA havien de valorar si el lloc és
l’adequat. Això ha quedat recollit en una acta del mes de novembre o desembre amb
representats de l’escola i de l’AMPA. Diu també que fa tres o quatre anys quan la Bisbal
necessitava un institut, Ensenyament va fer una proposta perquè l’Escola de Ceràmica fos
el segon institut de la Bisbal i no va prosperar perquè la Bisbal no va estar d’acord en què
l’institut estès en un altre municipi. En aquest sentit considera que també s’hauria de
valorar si és convenient que l’escola de Forallac es situï tan a prop de la Bisbal perquè en
lloc de ser una escola integrada al poble sigui la tercera o la quarta escola de la Bisbal. La
senyora Puig afirma que Ensenyament diu que qui ha de lluitar i ha d’anar davant és
l’equip de govern per defensar on vol que vagi l’escola. L’alcalde contesta que en la reunió
que van tenir amb representants de l’escola i de l’AMPA ja es va acordar el que s’havia de
fer. La senyora Puig diu que fa deu anys que tenim l’escola i fins fa pocs mesos no s’ha
engegat aquest tema. Contesta l’alcalde que aquesta és una opinió molt esbiaixada perquè
ja hi havien hagut contactes però que a vegades les gestions que es fan no les vols explicar
fins que les tens madurades. Continua dient que mai s’ha negat a parlar d’aquesta qüestió
amb els implicats i es presta a reunir-se amb el qui digui el contrari, per tal de demostrarho.
- Respecte la tercera pregunta, que el primer que s’ha de fer es signar la cessió. Fitor és un
lloc emblemàtic i la petició de cessió de l’ajuntament no ha estat amb ànim lucratiu, sinó
que es tracta d’una responsabilitat municipal perquè degut a l’abandó en què l’ha deixat el
Consorci de les Gavarres, l’ajuntament ara s’ha de fer càrrec d’una despesa que ells no van
voler fer perquè la rectoria sigui habitable. La preocupació i el principal motiu de demanar
la cessió no ha estat tant l’activitat que s’hagi de fer sinó evitar el vandalisme. La senyora
Gasull pregunta si l’ajuntament regularà les activitats que s’hi facin. L’alcalde contesta que
urbanísticament les activitats que es poden fer són poques i, per això, s’estan redactant
unes modificacions puntuals del pla general perquè se li pugui donar un ús més atractiu. El
problema principal de Fitor és que qui hi vagi a viure haurà de fer quinze quilòmetres
d’anada i quinze de tornada per un camí de terra, però que al revés del que ha fet el
consorci, l’ajuntament se’n sortirà.
I essent les 22:50 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.

