ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA VINT DE JULIOL DE DOS MIL SETZE.
A Forallac, a vint de juliol de dos mil setze.
Essent les 21:00 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 27
D’ABRIL I EXTRAORDINÀRIA DE 30 DE MAIG, DE 2016.- S’aproven per unanimitat.
2.- ACOLLIR-SE A LA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A DESPESES DE
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2016-2017, APROVADA PEL DECRET
273/2016, DE 12 DE JULIOL.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació
la següent proposta:
«Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per a aquest període.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Acollir-se a la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, aprovada pel
Decret 273/2016, de 12 de juliol.
Segon.- Aprovar la sol.licitud a la Generalitat de Catalunya, d’una subvenció per a despeses de
reparacions, manteniment i conservació que s'apliquin a l'article pressupostari 21 de l'annex 3 de
l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que es duguin a terme dins el període d'execució dels
anys 2016 i 2017.
Tercer.- Aprovar la memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la
subvenció.»
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.
3.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA
CIUTADANA DEL MUNICIPI DE FORALLAC.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que els ens locals tenen la facultat reglamentària i en conseqüència poden dictar
ordenances i reglaments, de conformitat amb l’article 8 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
l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que l’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al ple de la
corporació, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les

bases del règim local, i article 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que l’article 178.1.c del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els reglaments locals s’entendran aprovats
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la
informació pública.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana de Forallac.
Segon.- Sotmetre el present acord i el text de l’Ordenança a exposició pública pel termini de
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí oficial de la província de Girona, Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un diari de major circulació d’àmbit local o comarcal i al Tauler d’edictes de
l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la
darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, l’Ordenança quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior.
Quart.- Un cop aprovada definitivament es publicarà el text íntegre en el Butlletí oficial de la
província de Girona.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. La senyora Gasull
manifesta que estan satisfets perquè després de proposar-ho durant l’últim ple, ara poden votar
aquesta ordenança. Diu l’alcalde que és una ordenança que havia i que s’ha adaptat al Xaloc.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
4.- VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.
46 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC”.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que el ple de la corporació en sessió de data 22 de gener de 2015 va aprovar
provisionalment el document de planejament “Modificació puntual número 46-Sector industrial
V2 del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac”.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 12 de març de 2015, va
acordar suspendre la tramitació de la Modificació puntual número 46-Sector industrial V2 del
Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac, fins a la presentació d’un text refós que
incorporés les prescripcions relacionades en el propi acord.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua en data 23 d’octubre de 2015, va emetre informe
favorable amb condicions.
Vist el text refós redactat per l’arquitecte Josep Ma. Fortià Rius que incorpora les prescripcions
contingudes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 12 de març de
2015 i les de l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua de data 23 d’octubre de 2015
Vist l’informe tècnic jurídic emès l’11 de juliol 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 document de planejament “Text refós de la Modificació puntual número
46-Sector industrial V2 del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac”, redactat per

l’arquitecte Josep Maria Fortià Rius, que incorpora les prescripcions contingudes en l’acord
adoptat en sessió de 12 de març de 2015 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i en
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 23 d’octubre de 2015.
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 i no havent-t’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i quatre abstencions.
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 48 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC”.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que el ple de la corporació en sessió de data 29 d’octubre de 2014 va aprovar inicialment
el document de planejament “Modificació puntual número 48-Mas Dalfau (Peratallada) del Text
refós del Pla General d’Ordenació de Forallac”, i l’informe de sostenibilitat ambiental que
l’acompanya, el qual va ser sotmès al tràmit d’informació pública durant el termini de quarantacinc dies mitjançant edicte publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 219 de
17 de novembre de 2014; en el diari el Punt Avui de 13 de novembre de 2014; i a la seu
electrònica www.forallac.cat i al tauler d’anuncis de l’ajuntament des del dia 17.11.2014 fins al
dia 12.01.2015.
Atès que durant el termini d’exposició pública no s’hi han presentat al.legacions.
Atès que es van sol.licitar informes als organismes afectats mitjançant escrit adreçat a la Secció
de Serveis Generals dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (R.S. núm. 1242 de 11.11.2014; R.S. núm. 1250 de 13.11.2014 i R.S.
núm. 80 de 26.1.2015).
Vistos els informes emesos per SOREA, SA; pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural; per la secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques del
DARPAMN; per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona; per l’Agència
Catalana de l’Aigua; pel Director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del
Departament de Territori i Sostenibilitat; per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i pel
Director general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Vist que la modificació puntual incorpora les prescripcions, condicions i recomanacions
dimanants dels informes dels organismes consultats així com les condicions de la resolució del
Director general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, en la
qual es dóna conformitat a la memòria ambiental.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 7 de juliol 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 “Modificació puntual número 48Mas Dalfau- del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac” redactat per l’arquitecte
municipal Josep Antoni Hidalgo Garcia i la memòria ambiental que l’acompanya.

Segon.- Donar trasllat de l’expedient complert 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
manifesta que s’abstindran perquè no veuen la necessitat de fer una modificació d’aquests
terrenys ja que segons té entès, pot haver la intenció d’ubicar un hotel però no hi ha una proposta
ferma per part de la propietat venedora de vendre la finca amb aquesta requalificació. L’alcalde
diu que aquest tema ja fa més de sis anys que dura i que tenint els informes favorables de Cultura
i Urbanisme han considerat que s’havia de portar al ple per a la seva aprovació.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre abstencions.
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 49 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC”.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vist l’expedient de “Modificació puntual número 49-Canvi parcial de qualificació del recinte
històric del Castell de Peratallada-del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac”,
redactat a instància d’aquest ajuntament per l’arquitecte Josep Ma. Fortià Rius.
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, no és aplicable que la modificació puntual es sotmeti al
procediment d’avaluació ambiental.
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 7 de juliol de 2016 per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
Atès que l’expedient s’ha de tramitar conforme el que disposa l’article 85 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
De conformitat amb les competències atribuïdes per l’article 22.2.c) de la LRBRL.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el document de planejament “Modificació puntual número 49Canvi parcial de qualificació del recinte històric del Castell de Peratallada - del Text refós del
Pla General d’Ordenació de Forallac”, redactat per l’arquitecte Josep Maria Fortià Rius.
Segon.- Sotmetre la modificació puntual a informació pública durant el termini d’un mes
mitjançant edicte que s’inserirà al Butlletí oficial de la província de Girona, a un diari d’àmplia
difusió provincial, al Tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seu electrònica de l’ajuntament
www.forallac.cat, i simultàniament sol·licitar un informe a la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona.
Tercer.- De conformitat amb el que preveu l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
suspendre en l’àmbit identificat gràficament en el plànol de suspensió de llicències, la tramitació
de llicències de parcel·lació i edificació, així com les d’instal·lació o ampliació d’activitats, o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
excepte aquelles que siguin compatibles tant amb el planejament vigent com amb les

determinacions contingudes en la modificació puntual.
Quart.- Notificar aquest acord als propietaris i persones o entitats directament afectades per
aquest expedient, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini
d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, totes les al·legacions o
observacions que considerin oportunes.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. El senyor Serra
manifesta que s’abstindran perquè consideren que el castell de Peratallada és un baluard que té el
poble, en aquest cas de propietat privada, i que explotar-lo és bona idea però que abans de passar
els terrenys a equipament 6c per poder edificar sense tenir una proposta en ferm de
requalificació, prefereixen veure el projecte i a partir d’aquí sabran quins equipaments necessita i
quants metres s’haurien de poder destinar a aquests equipaments. L’alcalde diu que per fer un
projecte d’usos el terreny ha d’estar requalificat i que a partir d’aquí no es fa res més que donar
compliment al que la propietat del castell vol fer i que, com a bé cultural, està sotmès totalment a
les directrius del Departament de Cultura i, en aquest sentit, el ple és el missatger o l’ordenador
d’aquest espai, per la qual cosa si a la propietat i al departament els sembla que necessiten
aquesta petita modificació que consisteix en poder construir quinze metres secundaris en el pati i,
a més, desmuntables, considera que no és gran cosa. El senyor Serra diu que ells en cap moment
han dit que no estiguin a favor del castell i que només diuen que vist el projecte podrien avaluar
quin impacte té.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre abstencions.
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 50 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC”.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vist l’expedient de “Modificació puntual número 50-Correcció d’error en la delimitació de la
qualificació urbanística d’una finca del carrer Nou, 1 de Vulpellac- del Text refós del Pla
General d’Ordenació de Forallac”, redactat a instància d’aquest ajuntament per l’arquitecte Josep
Ma. Fortià Rius.
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, no és aplicable que la modificació puntual es sotmeti al
procediment d’avaluació ambiental.
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 7 de juliol de 2016 per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
Atès que l’expedient s’ha de tramitar conforme el que disposa l’article 85 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
De conformitat amb les competències atribuïdes per l’article 22.2.c) de la LRBRL.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el document de planejament “Modificació puntual número 50Correcció d’error en la delimitació de la qualificació urbanística d’una finca del carrer Nou, 1 de
Vulpellac- del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac”, redactat per l’arquitecte
Josep Maria Fortià Rius.
Segon.- Sotmetre la modificació puntual a informació pública durant el termini d’un mes
mitjançant edicte que s’inserirà al Butlletí oficial de la província de Girona, a un diari d’àmplia
difusió provincial, al Tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seu electrònica de l’ajuntament

www.forallac.cat, i simultàniament sol·licitar un informe a la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona.
Tercer.- De conformitat amb el que preveu l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
suspendre en l’àmbit identificat gràficament en el plànol de suspensió de llicències, la tramitació
de llicències de parcel·lació i edificació, així com les d’instal·lació o ampliació d’activitats, o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
excepte aquelles que siguin compatibles tant amb el planejament vigent com amb les
determinacions contingudes en la modificació puntual.
Quart.- Notificar aquest acord als propietaris i persones o entitats directament afectades per
aquest expedient, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini
d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, totes les al·legacions o
observacions que considerin oportunes.»
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 INICIAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 53 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC”.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vist l’expedient de “Modificació puntual número 53-Canvi de qualificació de la finca situada al
carrer Carme Carles, 4a de Vulpellac- del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac”,
redactat a instància d’aquest ajuntament per l’arquitecte Josep Ma. Fortià Rius.
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, no és aplicable que la modificació puntual es sotmeti al
procediment d’avaluació ambiental.
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 7 de juliol de 2016 per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
Atès que l’expedient s’ha de tramitar conforme el que disposa l’article 85 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
De conformitat amb les competències atribuïdes per l’article 22.2.c) de la LRBRL.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el document de planejament “Modificació puntual número 53Canvi de qualificació de la finca situada al carrer Carme Carles 4a – del Text refós del Pla
General d’Ordenació de Forallac”, redactat per l’arquitecte Josep Maria Fortià Rius.
Segon.- Sotmetre la modificació puntual a informació pública durant el termini d’un mes
mitjançant edicte que s’inserirà al Butlletí oficial de la província de Girona, a un diari d’àmplia
difusió provincial, al Tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seu electrònica de l’ajuntament
www.forallac.cat.
Tercer.- De conformitat amb el que preveu l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
suspendre en l’àmbit identificat gràficament en el plànol de suspensió de llicències, la tramitació
de llicències de parcel·lació i edificació, així com les d’instal·lació o ampliació d’activitats, o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
excepte aquelles que siguin compatibles tant amb el planejament vigent com amb les
determinacions contingudes en la modificació puntual.
Quart.- Notificar aquest acord als propietaris i persones o entitats directament afectades per
aquest expedient, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini
d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, totes les al·legacions o

observacions que considerin oportunes.»
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.
9.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 54 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC”.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vist l’expedient de “Modificació puntual número 54-Ampliació puntual de la delimitació del
sector de la Bordeta- del Text refós Pla General d’Ordenació de Forallac”, redactat a instància
d’aquest ajuntament per l’arquitecte Josep Ma. Fortià Rius.
Atès que en data 20 d’abril de 2016 (R.S núm. 407 de 20.4.2016) es va sol·licitar a l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació ambiental de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat,
la declaració de no efectes significatius sobre el medi ambient de la Modificació puntual número
54 del PGO de Forallac.
Atès que mitjançant resolució TES/2161/2015, de 20 de maig de 2016 del Director dels Serveis
Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, es determina que la
Modificació puntual núm. 54 del PGOF no té efectes significatius sobre el medi ambient i, per
tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada. (DOGC núm. 6969 de
5.10.2015).
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 7 de juliol de 2016 per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
Atès que l’expedient s’ha de tramitar conforme el que disposa l’article 85 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
De conformitat amb les competències atribuïdes per l’article 22.2.c) de la LRBRL.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el document de planejament “Modificació puntual número 54Ampliació puntual de la delimitació del sector de la Bordeta- del Text refós del Pla General
d’Ordenació de Forallac”, redactat per l’arquitecte Josep Maria Fortià i Rius.
Segon.- Sotmetre la modificació puntual a informació pública durant el termini d’un mes
mitjançant edicte que s’inserirà al Butlletí oficial de la província de Girona, a un diari d’àmplia
difusió provincial, al Tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seu electrònica de l’ajuntament
www.forallac.cat.
Tercer.- De conformitat amb el que preveu l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
suspendre en l’àmbit identificat gràficament en el plànol de suspensió de llicències, la tramitació
de llicències de parcel·lació i edificació, així com les d’instal·lació o ampliació d’activitats, o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
excepte aquelles que siguin compatibles tant amb el planejament vigent com amb les
determinacions contingudes en la modificació puntual.
Quart.- Notificar aquest acord als propietaris i persones o entitats directament afectades per
aquest expedient, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini
d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, totes les al·legacions o
observacions que considerin oportunes.»
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.

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 55 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC”.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vist l’expedient de “Modificació puntual número 55-Revisió i ajustament puntual de les
alineacions del carrer Fitor de Fonteta- del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac”,
redactat a instància d’aquest ajuntament per l’arquitecte Josep Ma. Fortià Rius.
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, no és aplicable que la modificació puntual es sotmeti al
procediment d’avaluació ambiental.
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 7 de juliol de 2016 per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
Atès que l’expedient s’ha de tramitar conforme el que disposa l’article 85 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
De conformitat amb les competències atribuïdes per l’article 22.2.c) de la LRBRL.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el document de planejament “Modificació puntual número 55revisió i ajustament puntual de les alineacions del carrer Fitor de Fonteta- del Text refós del Pla
General d’Ordenació de Forallac”, redactat per l’arquitecte Josep Maria Fortià i Rius.
Segon.- Sotmetre la modificació puntual a informació pública durant el termini d’un mes
mitjançant edicte que s’inserirà al Butlletí oficial de la província de Girona, a un diari d’àmplia
difusió provincial, al Tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seu electrònica de l’ajuntament
www.forallac.cat.
Tercer.- De conformitat amb el que preveu l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
suspendre en l’àmbit identificat gràficament en el plànol de suspensió de llicències, la tramitació
de llicències de parcel·lació i edificació, així com les d’instal·lació o ampliació d’activitats, o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
excepte aquelles que siguin compatibles tant amb el planejament vigent com amb les
determinacions contingudes en la modificació puntual.
Quart.- Notificar aquest acord als propietaris i persones o entitats directament afectades per
aquest expedient, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini
d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, totes les al·legacions o
observacions que considerin oportunes.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. La senyora Puig diu
que votaran a favor, que els sembla molt bé que es constati la realitat del carrer Fitor però
pregunta si no és podria haver fet abans de construir el carrer. L’alcalde contesta que no. La
senyora Puig pregunta perquè. L’alcalde contesta que és indiferent. La senyora Puig diu que
normalment primer es modifica aquesta realitat i després es fa el carrer nou però que millor tard
que mai. L’alcalde diu que no és tard que es tracta d’arreglar el problema d’un particular que té
una casa afectada i li desafecten, que no és cap obligació de l’ajuntament fer-ho i que el
particular està agraït que es faci.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
11.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L’ANY
2017.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:

«Vista la necessitat de fixar les dues festes de caràcter local d’aquest municipi, de conformitat
amb l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 7135, de 6 de juny de
2016, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017.
Vist el que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Proposar a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, que per a l’any 2017, fixi
les següents festes locals per al municipi de Forallac:
- Canapost: 5 de juny i 2 de setembre
- Fonteta: 5 de juny i 8 de juliol
- Peratallada: 5 de juny i 7 d’agost
- St. Climent de Peralta: 5 de juny i 2 de setembre
- Vulpellac: 5 de juny i 19 d’agost
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Empresa i Coneixement 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.
12.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, D’UNA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES, A FAVOR DE LA INSTAL.LACIÓ
D’UN MODUL PREFABRICAT PER A ÚS DOCENT AL CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA DE VULPELLAC. - Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la

següent proposta:
«Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat
l’atorgament d’una bonificació sobre la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, a favor de la instal·lació d’un mòdul prefabricat per a ús docent al Centre d’educació
infantil i primària de Vulpellac, ubicat al carrer Miquel de Sarriera, 3 de Vulpellac, emparada per
llicència d’obres atorgada per resolució de l’alcaldia de 28 de juny de 2016 (Exp.núm.O28/16).
Atès que el ple de la corporació en sessió de 26 de juliol de 2007 va declarar d’utilitat municipal
aquest Centre d’educació.
Vist el que disposa l’article 4.2 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una bonificació
del 95 per cent de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de la
instal·lació d’un mòdul prefabricat per a ús docent al Centre d’educació infantil i primària de
Vulpellac, ubicat al carrer Miquel de Sarriera, 3 de Vulpellac.
Segon.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.»
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.
13.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 3/2016 DE TRANSFERÈNCIES
DE CRÈDITS 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 11 de juliol de 2016 per la qual s’ordena la incoació de

l’expedient núm. 3/2016 de transferències de crèdits en el pressupost de 2016.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 12 de juliol de 2016.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. 3/2016 de transferències de crèdits en el
Pressupost de 2016, segons el detall següent:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 3/2016
ORIGEN DE FONS
Baixes de crèdits
Programa Econòmic
920
13000
920
22103
912
23300
942
46202

Concepte
Retribucions personal laboral fixe
Combustible i carburants
Altres indemnitzacions
Aport. pla estratègic de desenvolupament econòmic
TOTAL ORIGEN DE FONS......................

APLICACIÓ DE FONS
Programa Econòmic Concepte
450
21002 Manteniment de vies públiques
155
60902 1a Fase de la urbanització PA-V1.
933
62203 Instal·lació bombes de calor a l'escola de Vulpellac
TOTAL APLICACIÓ DE FONS................

Import €
3.200,00
5.400,00
3.500,00
1.800,00
13.900,00

Import €
6.000,00
3.500,00
4.400,00
13.900,00

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 179.4) 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
manifesta que estan contents ja que fa un temps van parlar amb el senyor Mont del mosquit tigre
de la font de Peratallada, li dóna les gràcies per haver-ho fet i pregunta, ja que a la partida de
manteniment de vies públiques de l’expedient se’n parla, que es té previst fer i, si s’ha fet alguna
cosa, què s’ha fet. L’alcalde contesta que s’ha suplementat la partida per tenir recursos per a tot
el que vingui perquè ara no saben si hi ha mosquits tigre. El senyor Serra pregunta si hi ha vies
públiques que actualment tinguin necessitat de manteniment. L’alcalde contesta que
constantment. El senyor Serra diu que ho pregunta perquè últimament la gent s’està queixant de
com estan les vies i s’hauria de solucionar el més aviat possible.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
14.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 4/2016 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 13 de juliol de 2016 per la qual s’ordena la incoació de

l’expedient núm. 4/2016 de crèdits extraordinaris en el pressupost de 2016.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 14 de juliol de 2016.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. 4/2016 de crèdits extraordinaris en el
Pressupost de 2016, segons el detall següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 4/2016
ORIGEN DE FONS
Baixes de crèdits
Programa Econòmic Concepte
920
13000 Retribucions personal laboral fixe
920
16000 Quotes seguretat Social
TOTAL ORIGEN DE FONS......................
APLICACIÓ DE FONS
Programa Econòmic Concepte
920
64101 Programari per a la gestió d'expedients
920
64102 Programari per al SIG
TOTAL APLICACIÓ DE FONS................

Import €
18.300,00
18.000,00
36.300,00

Import €
21.780,00
14.520,00
36.300,00

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 i no havent-t’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i quatre abstencions.
15.- 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:
4 de maig de 2016:
«Vist el recurs contenciós administratiu núm. 138/2016 B-P.S, mesures cautelars, interposat
davant el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, per la procuradora senyora Ma. Àngels
Vila Reyner, en nom i representació de Pepe Cortés Asociados, SL, contra l’acord de la Junta
de Govern Local de 8 de març de 2016 (Exp. O61/2010), per la qual s’inadmet a tràmit la
sol.licitud de la recurrent per a la legalització d’un magatzem agrícola a la parcel.la 160 del
polígon 6 de Forallac i la resolució de l’alcaldia d’11 de març de 2016 (Exp. PLU 1/2009), per
la qual s’acorda l’enderrocament en el termini d’un mes d’una edificació (magatzem agrícola) a
la parcel.la 160 del polígon 6 de Forallac.
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.138/2016 B-P.S, mesures
cautelars, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, per la procuradora
senyora Ma. Àngels Vila Reyner, en nom i representació de Pepe Cortés Asociados, SL, contra
l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2016 (Exp. O61/2010), per la qual
s’inadmet a tràmit la sol.licitud de la recurrent per a la legalització d’un magatzem agrícola a la
parcel.la 160 del polígon 6 de Forallac i la resolució de l’alcaldia d’11 de març de 2016 (Exp.
PLU 1/2009), per la qual s’acorda l’enderrocament en el termini d’un mes d’una edificació
(magatzem agrícola) a la parcel.la 160 del polígon 6 de Forallac.
Segon.- Designar l’advocat i els procuradors següents per a la representació i defensa de la
l’ajuntament en l’esmentat recurs:
- Advocat : Xavier Hors i Presas
- Procuradors de Barcelona: Elisa Rodés Casas i Jordi Bassedas Ballús
- Procuradors de Madrid: Adolfo Morales Hernández Sanjuan
Tercer.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució en la
propera sessió que celebri.»
10 de maig de 2016:
«En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 107, de 3 de maig de 2016, es publica Reial Decret
184/2016, de 3 de maig, pel qual es convoquen les Eleccions Generals 2016, que tindran lloc el
dia 26 de juny de 2016.
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, 2016, del proper 26 de juny de 2016, les
persones següents:
Cognoms i nom
Càrrec (Titular/Suplent) Districte – Secció - Mesa
Viusà Molinas, Eugènia
Titular
01- 001- U (Vulpellac)
Martínez Gispert, Judit
Titular
01- 002- A (Fonteta)
Molinas Marcó, Anna
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.»
8 de juny de 2016:
«Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant
notificació (R.E. núm. 1292 de 3 de juny de 2016), ha emplaçat a l’ajuntament per a què, en el
termini de nou (9) dies comptats des de la recepció de la present notificació, pugui comparèixer
davant la Secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, com a
demandada, en el recurs de cassació núm. 1713/14, interposat per Endesa Distribución
Electrica, SL, contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data
18/2/2014 que estima la qüestió d’il·legalitat, que declara la il·legalitat de ple dret del Pla
especial urbanístic de la subestació Forallac, aprovat per resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de data 6/6/2011.

Atès que és d’interès de l’ajuntament personar-se en l’esmentat recurs, als sols efectes de rebre
els escrits, comunicacions i resolucions judicials.
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 i personar-se l’Ajuntament de Forallac davant la Secció tercera de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, com a demandada, en el recurs de
cassació núm. 1713/2014, interposat per Endesa Distribución Electrica, SL, contra la Sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 18/2/2014 que estima la qüestió
d’il·legalitat, que declara la il·legalitat de ple dret del Pla especial urbanístic de la subestació
Forallac, aprovat per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
6/6/2011, als sols efectes de rebre els escrits, comunicacions i resolucions judicials.
Segon.- Designar l’advocat i el procurador següents per a la representació i defensa de
l’ajuntament en l’esmentat recurs:
- Advocat : Xavier Hors Presas
- Procurador de Madrid: Adolfo Morales Hernández - Sanjuan
Tercer.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució.»
9 de juny de 2016:
«Atès que el proper 24 de juny de 2016 tornarà a obrir-se al públic l’Oficina de Turisme de
Peratallada, cosa que fa necessària la contractació urgent d’una persona que s’encarregui de
les tasques d’informació i atenció al públic.
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 senyor Guillem LLenas Turet amb DNI
********, mitjançant contracte laboral temporal per a obra o servei determinat pel termini
comprès entre el 24 de juny i l’11 de setembre de 2016, ambdós inclosos, amb una jornada
laboral de 40 hores setmanals repartides de divendres a dimarts amb horari de 10:30 a 13:30 i
de 16:30 a 20:30 hores i els dimecres amb horari de 15:30 a 20:30 hores; com a auxiliar
administratiu de l’Oficina de Turisme de Peratallada. La retribució bruta mensual serà de mil
cent quinze euros amb seixanta-dos cèntims ( 1.115,62 €).
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 d’abril i el 15 de juliol, de 2016:
22 d’abril de 2016.- Atorgar llicència municipal per a la instal.lació, al carrer Constitució, 10 de
Fonteta, d’una bastida d’obra amb una superfície d’ocupació de via pública de 5 m², del dia 24 al
dia 29 d’abril de 2016, ambdós inclosos.
25 d’abril de 2016.- Autoritzar el pas pel municipi d’una cursa a peu el proper dia 29 de maig de
2016.
25 d’abril de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a la instal.lació d’un mòdul
prefabricat per a ús docent al carrer Miquel de Sarriera, 3 de Vulpellac (Exp. O28/2016).
26 d’abril de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia de la memòria tècnica per a la instal.lació d’un portal metàl.lic a l’entrada de la finca
situada a la parcel.la 168 del polígon 5, i la instal.lació d’il·luminació i plantació de xiprers al
camí d’accés (Exp. O18/2016).
27 d’abril de 2016.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes d’abril de 2016.
27 d’abril de 2016.- Atorgar a la titular de l’activitat “Restaurant Can Nau”, llicència municipal a
precari d’ocupació de la via pública a la plaça dels Esquiladors, 2 de Peratallada, de l’1 d’abril
al 30 de juny de 2016, ambdós inclosos (Exp. núm. OVP-7-/2016).
27 d’abril de 2016.- Aprovar la liquidació tributària de la taxa per l’ocupació d’una superfície de
30 m² de la plaça dels Esquiladors, 2 de Peratallada, de l’1 d’abril al 30 de juny de 2016, ambdós
inclosos (Exp. OVP-7/2016).
28 d’abril de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que el proper dia
18 de juny de 2016, es portarà a terme, sota la responsabilitat del promotor, la celebració d’una
festa de caire privat al Mas Ros de Santa Susanna de Peralta.
28 d’abril de 2016.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de neteja de la parcel.la situada al carrer Canigó, 52 de la urbanització Puig de Sant
Ramon.
29 d’abril de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia de la memòria tècnica per a la legalització de les obres executades a la parcel.la 168
del polígon 5 (Exp. O21/2016).
29 d’abril 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 d’abril de
2016.
2 de maig de 2016.- Iniciar el procediment per a l’expropiació per taxació conjunta dels terrenys
i béns de necessària ocupació per a l’execució del projecte titulat “Urbanització parcial de la
prolongació del carrer Mas Bou de Peratallada” (Exp. 2.1.4-1/2016).

2 de maig de 2016.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i
de la taxa per a la realització d’activitats jurídica administratives de competència local,
corresponents a la llicència d’obres (Exp. O10/2016).
3 de maig de 2016.- Requerir al titular de la gossera situada a la parcel·la 1 del polígon 12, per
tal que en el termini màxim de quinze dies adopti les mesures correctores necessàries per donar
compliment als valors límit d’immissió sonora de 42 dBA pel període nocturn (de 23:00 h a 7:00
h) que determina la Llei 16/2002, per a una zona A3.
5 de maig de 2016.- Indemnitzar a la titular del comptador d’aigua núm. 879609, l’excés de
consum motivat per la cessió a l’ajuntament del subministrament destinat a l’execució de l’obra
d’adequació de l’accés a Peratallada per l’avinguda Bisbal.
5 de maig de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que l’habitatge
situat al paratge Mas Anglada, 1 “Mas Anglada”, és habitatge d’ús turístic (Exp. A-5/2016).
5 de maig de 2016.- Aprovar la liquidació tributària per a la tramitació de l’expedient d’activitats
d’habitatge d’ús turístic (Exp. A-5/2016).
6 de maig de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte per a la recuperació d’una obertura existent a la planta baixa de
l’immoble situat al carrer Major, 4 de Peratallada (Exp. O29/2016).
9 de maig de 2016.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres
i de la taxa per a la realització d’activitats jurídica-administratives de competència local,
corresponents als expedients: O25/2016; O26/2016; O27/2016 i O30/2016.
10 de maig de 2016.- Informar favorablement la sol.licitud d’autorització instada per Comercial
de Festes i Revetlles, SL, per a la venda de productes pirotècnics en una caseta que es situarà a la
parcel·la 145 del polígon 3 a Vulpellac, Forallac.
11 de maig de 2016.- Denegar l’atorgament d’autorització per a la cancel·lació 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. O11/2015), atès que el promotor no ha aportat el certificat de la recepció dels residus
generats emès per un gestor de residus autoritzat.
11 de maig de 2016.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Forallac i Dipsalut, organisme
autònom de salut pública de la Diputació de Girona, per establir els termes i condicions de la
gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Forallac, composta per 2
desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil.
12 de maig de 2016.- Altes al Padró municipal d’habitants.
13 de maig 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.
O3/2016).

19 de maig de 2016.- Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 19 de maig de 2016, s’ha
produït l’inici de l’activitat destinada a base logística de transport sanitari amb ambulàncies,
situada al carrer de les Acàcies, 14 (Nau 1) del sector industrial V-2
(Exp. A-21/2015).
19 de maig de 2016.- Aprovar la liquidació tributària per a la tramitació d’expedients d’activitats
classificades sotmeses al règim de comunicació (Exp. A-21/2015).
19 de maig de 2016.- Imposar a FMB una tercera multa coercitiva de 300 euros per
incompliment de l’ordre d’execució dictada mitjançant resolució de l’alcaldia de data 3 de
desembre de 2015, i requerir-lo perquè en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la
resolució, procedeixi a restaurar la realitat física alterada (Exp. PLU 7/2015).
19 de maig de 2016.- Atorgar autorització a l’Associació de Peratallada per ocupar la Plaça del
Castell de Peratallada durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan.
20 de maig de 2016.- Aprovar la liquidació tributària en concepte d’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres i de la taxa per a la realització d’activitats jurídica administratives de
competència local, corresponent a l’expedient: O33/2016.
24 de maig de 2016.- Aprovar el fraccionament del deute corresponent a la taxa per a l’ocupació
de terrenys de domini públic mitjançant la instal·lació de taules, cadires, tendals, marquesines,
expositors i altres elements similars al servei d’establiments de restauració i comerços en general
(Exp. núm.OVP-6/2016).
26 de maig de 2016.- Aprovació dels padrons de l'Impost de béns immobles de naturalesa
urbana, rústega i activitats econòmiques, per a l’exercici de 2016.
26 de maig de 2016.- Atorgar un nou termini fins l’11 de juliol de 2016, perquè es presenti un
estudi acústic de l’activitat destinada a planta de transferència de residus sòlids urbans, elaborat
per una EPCA (Exp. A-10bis/2015).
26 de maig de 2016.- Suspendre cautelarment l’execució de l’ordre d’enderroc dictada per
l’alcaldia mitjançant decret de data 11 de març de 2016, de les obres manifestament
il·legalitzables que s’han executat a la parcel.la 160 del polígon 6, fins que el Jutjat Contenciósadministratiu 1 de Girona es pronunciï sobre la mesura cautelar sol.licitada en el recurs ordinari
núm. 138/2016.
27 de maig de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a la restauració de la decoració i
les cobertes del castell de Peratallada situat a la plaça del Castell, 1 de Peratallada (Exp.
O38/2016).
27 de maig de 2016.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de maig de 2016.
30 de maig de 2016.- Baixa per caducitat en el Padró municipal d’habitants.

31 de maig 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 maig
de 2016.
31 de maig de 2016.- Ratificar la suspensió de les obres que es troben en execució a la parcel.la
23 del polígon 4, decretada per resolució de l’alcaldia de data 14 d’abril de 2016 (Exp. PLU5/2016).
31 de maig de 2016.- Autoritzar el lliurament al regidor d’aquest ajuntament senyor JPF, de la
documentació sol.licitada en l’escrit de data 19-5-2016 (R.E. núm. 1175).
31 de maig de 2016.- Denegar la pròrroga de la llicència d’obres per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aparellat a la parcel.la 15 de la UA P1 “Els Horts de Peratallada” (Exp.
O10/2010).
31 de maig de 2016.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aparellat a la parcel.la 14 de la UA P1 “Els Horts de Peratallada” (Exp.
O9/2010).
2 de juny de 2016.- Disposar, en compliment del requeriment (R.E. núm. 1210 de 24/5/2016) del
Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, dimanant del recurs contenciós administratiu
138/2016 B, la tramesa de l’expedient administratiu per fotocòpia autenticada, complet i foliat i
acompanyat d’un índex també autenticat, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona.
8 de juny de 2016.- Aprovar la liquidació tributària en concepte de llicència d’ocupació d’una
superfície de 15,30 m² del carrer Guillem de Peratallada, s/n.
8 de juny de 2016.- Atorgar al titular de l’activitat “Restaurant Papibou”, llicència municipal a
precari d’ocupació de la via pública, al carrer Guillem de Peratallada, s/n (Peratallada), de l’1 de
juny al 4 d’octubre de 2016, ambdós inclosos (Exp. núm.OVP-8/2016).
8 de juny de 2016.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres per a la pavimentació de 80,08
m² de l’exterior de les naus situades al carrer dels Castanyers, 17 del sector industrial V-2 (Exp.
O35/2015).
8 de juny de 2016.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició de certificat urbanístic de la
finca situada a la plaça del Castell, 5 de Peratallada.
8 de juny de 2016.- Concedir a FVM i altres, CB, una pròrroga fins al dia 10 de setembre 2016,
per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres (Exp. O56/2015).
9 de juny de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que els dies 18 i 25
de juny, de 2016, es portarà a terme, sota la responsabilitat del promotor, la celebració d’una
festa de caire privat al Mas Can Cals de Santa Susanna de Peralta.
9 de juny 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. O11/2015).

9 de juny de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes de
17 de maig de 2016, Gelats i Creps Ca La Lola, SL ha iniciat l'activitat destinada a la venda de
gelats situada a la plaça de les Voltes, 12 de Peratallada (Exp. A-7/2016).
9 de juny de 2016.- Aprovar la liquidació per a la tramitació de l’expedient d’activitats innòcues
(Exp. A-7/2016).
9 de juny de 2016.- Autoritzar a Comercial de Festes i Revetlles, SL, perquè pugui instal·lar una
caseta de productes pirotècnics a la parcel·la 145 del polígon 3 de Forallac, sota les condicions
establertes a l’autorització de la Subdelegació del Govern a Girona, durant els dies del 16 al 23
de juny de 2016, ambdós inclosos.
9 de juny de 2016.- Altes al Padró municipal d’habitants.
10 de juny de 2016.- Aprovar les liquidacions en concepte de publicació dels edictes d’exposició
pública dels projectes per a la instal.lació d’un centre hípic a les parcel·les 142, 143, 147, 148 i
149 del polígon 9, i d’implantació d’un centre hípic annexat al complex hoteler “Mas Muní”
situat a les parcel·les 89 i 310 del polígon 6.
13 de juny de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a la construcció d’una pista de
pàdel al camí Torroella, s/n de Peratallada (Exp. O36/2016).
13 de juny de 2016.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres i de la taxa d’activitats jurídica administratives de competència local,
corresponents als expedients de llicències d’obres: O72/2015, O39/2016; O40/2016; O41/2016 i
O42/2016.
15 de juny de 2016.- Aprovar el fraccionament del deute dimanant de la liquidació de la taxa per
ocupació de via pública aprovada per resolució de l’alcaldia de data 17 de març de 2016,
’expedient OVP-4/2016.
15 de juny de 2016.- Donar vista de l'expedient de contractació 1.4.2.4-1/2016 per a la concessió
del servei de gestió i explotació dels espais i instal.lacions destinats a l’activitat de bar, del local
polivalent municipal situat a la Plaça del Castell, 3 de Peratallada, a la senyora NFB, en la seva
condició d'interessada, per tal que pugui examinar-lo a les oficines municipals situades al carrer
Unió, 3 de Vulpellac.
17 de juny de 2016.- Atorgar al titular de l’activitat “Restaurant Bonay”, llicència municipal a
precari d’ocupació de la via pública, Plaça de les Voltes, 13 de Peratallada de l’1 de gener al 8
de desembre de 2016 (Exp. OVP- 9/2016).
17 de juny de 2016.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació d’una superfície de 13 m² de
la plaça de les Voltes, 13 de Peratallada (Exp. OVP-9/2016).
21 de juny de 2016.- Concedir a MAMA una pròrroga del termini d’inici fins al dia 30 de gener
de 2017, per l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres concedida per resolució de
l’alcaldia de data 18 d’abril de 2016 (Exp. O4/2016).

21 de juny de 2016.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística (PLU 3/2013).
21 de juny de 2016.- Concedir a EMF una pròrroga fins al dia 10 de juliol de 2016, per presentar
la documentació requerida a l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres per a la instal.lació
d’un centre hípic a la parcel.la 215 del polígon 8 (Exp. O45/2015 i A-13/2015).
21 de juny de 2016.- Aprovar les liquidacions efectuades pel Registre de la Propietat de la Bisbal
d’Empordà, per a les anotacions preventives d’incoació d’expedients de protecció de la legalitat
urbanística: PLU 7/2015; PLU 2/2016 i PLU 3/2016.
21 de juny de 2016.- Procedir a l’arxiu de l’expedient de llicència d’obres per a la construcció
d’un habitatge unifamiliar aparellat a la parcel.la 15 de la UA P1 “Els Horts de Peratallada”, i
ordenar-ne la devolució de l’import recaptat en concepte de liquidació provisional de l’Impost
sobres construccions, instal.lacions i obres (Exp. O10/2010).
22 de juny de 2016.- Aprovar inicialment el “Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació
UA-F1 de Fonteta”.
22 de juny de 2016.- Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació UAF1 de Fonteta”.
27 de juny de 2016.- Aprovar la liquidació per la publicació de l’edicte de formalització del
contracte de concessió del servei de gestió i explotació dels espais i instal.lacions destinats a
l’activitat de bar del local polivalent municipal situat a la Plaça del Castell, 3 de Peratallada, al
BOP núm. 120 de data 23.6.2016.
28 de juny de 2016.- Autoritzar el lliurament, a la regidora d’aquest ajuntament senyora MPB de
la documentació peticionada en l’escrit de data 20-6-2016 (R.E. núm. 1441).
28 de juny de 2016.- Sol·licitar al Jutjat Contenciós Administratiu de Girona autorització per
entrar durant un temps mínim de dues hores, a l’interior de la nau d’usos agrícoles situada a la
parcel.la 23 del polígon 4, als efectes de procedir a realitzar una inspecció complerta (PLU5/2016).
28 de juny de 2016.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de juny de 2016.
28 de juny de 2016.- Atorgar llicència d’obres al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, per a la instal.lació provisional d’un mòdul prefabricat per a ús docent al carrer
Miquel de Sarriera, 3 de Vulpellac (Exp. O28/2016).
28 de juny de 2016.- Denegar la pròrroga de la llicència d’obres per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aparellat a la parcel.la 14 de la UA P1 “Els Horts de Peratallada” atorgada
per resolució de l’alcaldia de data 22 d’abril de 2010, atès que la llicència va caducar en data 29
d’abril de 2014 (Exp. O9/2010).

28 de juny de 2016.- Denegar la llicència ambiental per a la instal.lació d’un centre de
tecnificació i desenvolupament + BO a la parcel.la 133 del polígon 4, de conformitat amb els
informes desfavorables emesos per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i l’enginyer tècnic
municipal en dates 26 de maig i 22 de juny, de 2016, respectivament (Exp. A-2/2014).
30 de juny de 2016.- Acceptar l’aval bancari emès per l’entitat Banc de Sabadell, SA a favor de
Residencial Vulpellac, SL, per import de 313.434,22 €, dipositat a la Caixa de la corporació com
a garantia urbanística del 12% de l’import total del cost de les obres d’urbanització del sector
UA B-2 Can Mercader de Vulpellac i, autoritzar la cancel·lació de l’aval emès per l’entitat Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid a favor de Residencial Vulpellac, SL, pel mateix
concepte i import.
1 de juliol de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte per a la reforma interior i conservació de la façana de l’habitatge situat a
la plaça Llarga, 6 bis de Vulpellac (Exp. O44/2016).
4 de juliol de 2016.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de
Forallac, interposada per la senyora APC.
4 de juliol de 2016.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la instal.lació d’un centre
hípic a les parcel·les 142, 143, 147, 148 i 149 del polígon 9.
5 de juliol de 2016.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres i de la taxa d’activitats jurídica administratives de competència local,
corresponents als expedients de llicències d’obres: O34/2016 i O46/2016.
5 de juliol de 2016.- Designar l’advocat EPP per tal que en nom i representació de l’Ajuntament
de Forallac comparegui davant del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, als efectes de
presentar sol.licitud d’autorització per entrar durant un temps mínim de dues hores, a l’interior
de la nau d’usos agrícoles situada a la parcel.la 23 del polígon 4, als efectes de procedir a
realitzar una inspecció complerta.
5 de juliol de 2016.- Incoar el corresponent expedient de neteja de la parcel.la situada al carrer
Sant Joan, 3 de Vulpellac i de les parcel·les 131 i 132 del polígon 3.
5 de juliol 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 30 de juny
de 2016.
7 de juliol de 2016.- Atorgar una pròrroga fins al dia 31 de juliol de 2016, per tal que el promotor
procedeixi a sol·licitar la corresponent llicència municipal de legalització de les obres executades
a la parcel.la 36 del polígon 4 (Exp. PLU 3/2016).
7 de juliol de 2016.- Denegar l’autorització peticionada per celebrar una festa privada a La
terrassa del Borinot, de conformitat amb l’informe desfavorable emès per l’enginyer tècnic
municipal en data 6 de juliol de 2016 i, informar al peticionari que si la festa s’emmarca en les
condicions i limitacions pròpies de la llicència municipal de l’activitat de bar-restaurant atorgada
i, a les dictades per la normativa que li és d’aplicació, no és necessària l’obtenció d’autorització
municipal.

7 de juliol 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 sol·licitud de llicència
municipal per a l’obertura i funcionament d’una explotació d’oví en règim extensiu a la parcel.la
56 del polígon 7 (Exp. A-16/2012).
12 de juliol de 2016.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de neteja de la parcel.la situada al carrer Sant Joan, 3 de Vulpellac i de les parcel.les
131 i 132 del polígon 3.
12 de juliol de 2016.- Atorgar al titular de l’activitat “Bar restaurant Cala Nena”, llicència
municipal a precari d’ocupació de la via pública, a la Plaça de les Voltes, 11 de Peratallada, del
2 de juliol al 31 d’octubre de 2016, ambdós inclosos (Exp. OVP-10/2016).
12 de juliol de 2016.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’ocupació d’una superfície de 17,5
m2 de la Plaça de les Voltes, 11 de Peratallada. (Exp. OVP-10/2016).
12 de juliol de 2016.- Desestimar íntegrament totes les al.legacions presentades contra la
resolució de l’alcaldia de 14 d’abril de 2016, d’incoació de l’expedient sancionador núm. 1/2016
i contra la proposta de resolució de 19 de maig de 2016 formulada per la instructora de
l’expedient.
14 de juliol de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que els dies 23 i
30 de juliol, de 2016, es portarà a terme, sota la responsabilitat del promotor, la celebració d’una
festa de caire privat al Mas Can Cals de Santa Susanna de Peralta.
16.- PRECS I PREGUNTES.• La senyora Gasull:
- Pregunta:
1. Diu que en l’últim ple va preguntar a l’alcalde sobre l’ús que feien alguns veïns del

poble de l’equipament i les instal.lacions de l’ajuntament i que l’alcalde li va dir que
contestaria en el proper ple.
• L’alcalde contesta:
- Que no ha trobat que hagués cap ús indegut.
• La senyora Gasull:
- Prega:
1. Diu que en l’últim ple ja va exposar que l’encreuament del camí del Pi amb el carrer Sant

Joan és un punt conflictiu perquè quan els vehicles pugen i baixen han d’envair el carril
contrari traspassant una línia continua perquè hi ha vehicles mal estacionats i posen en
perill els usuaris de la via, tant els que van a peu com en vehicle. Pregunta a l’alcalde si ha

pogut fer alguna cosa o hi ha algun projecte per millorar aquest punt. Prega que s’hi
treballi.
2. Sobre les imatges del calendari municipal, proposa que s’obri a tots els veïns i interessats
l’opció de participar mitjançant un concurs amb unes bases que potenciïn els encants del
municipi, la promoció del turisme..., fent una mica més dinàmica una eina de comunicació
com és el calendari. Diu que estan oberts a col.laborar en el que calgui.
• El senyor Serra:
- Prega:
1. Diu que ja ha demanat varies vegades en el ple a l’alcalde que alguns pàrquings de
Peratallada siguin gratuïts i que sempre contesta que no o que ja ho estudiarà. Llegint un
Rampí molt a favor del 9N i de la convicció que s’ha d’anar a votar, l’alcalde parla de la
necessitat que es pugui conèixer l’opinió de la població sobre un tema tan sensible.
Proposa que es faci una consulta als restauradors, hotelers i botiguers del municipi sobre
si volen que els pàrquings siguin de pagament i, si surt que sí, ell es compromet a no
demanar-li més i, si surt que no, esperen que amb el sentit democràtic que caracteritza a
l’alcalde en aquest escrit, actuï en conseqüència.
- Pregunta:
- Al senyor Mont:
1. Diu que el coneix de fa un any i creu que és una persona amb ètica, moral i principis i

li pregunta si ell aniria amb un cotxe pagat per una empresa que treballa pel municipi.
• El senyor Mont contesta:
- Que això no li contestarà, que ell va amb el seu cotxe i amb això ja en té prou.
• El senyor Serra:
- Pregunta:
- Al senyor Mont:
2. Si ell recolzaria el projecte d’una planta de tractament i valoració de residus que es volia

fer a Forallac.
• El senyor Mont contesta:
- Que sempre que haguessin estudis favorables, es podria mirar. El senyor Serra li pregunta
si aquest en concret ha tingut temps d’estudiar-se’l. El senyor Mont contesta que en aquest
moment concret no se l’ha mirat perquè té altres coses sobre la taula. El senyor Serra diu
que li agrairia que durant aquests tres mesos se’l mirés i en el proper ple li comenti si el
recolzaria.
• El senyor Serra:

- Pregunta:
- Al senyor Muní:
1. Si ell aniria amb un cotxe pagat per una empresa que treballa pel municipi.

• El senyor Muní contesta:
- Que ell va amb el seu cotxe. El senyor Serra diu que ell ha preguntat que “si hi aniria”. El
senyor Muní contesta que és el seu cotxe.
• El senyor Puig:
- Pregunta:
1. Si és legal, ètic i moralment acceptable que el cotxe de l’alcalde sigui propietat de

Servitransfer, que l’alcalde cobri mensualment un tant per quilòmetre i que, a sobre, se
li pagui un GPS.
2. Diu que segons manifestacions de l’alcalde a la premsa, d’aquest cotxe paga un lloguer
mensual des del primer dia. Pregunta quina mena d’enginyeria financera s’ha fet aquí, o,
dit d’una altra manera, a qui vol enganyar l’alcalde. Diu també que es tracta d’un
vehicle que està a nom de Servitransfer i que es paga en un compte en el Banc de
Santander i que, si resulta que l’alcalde paga aquest cotxe a Servitransfer, li expliqui
com es fa. Continua dient que Servitransfer deu estar encantat de la vida perquè compra
un cotxe, desgrava l’IVA pel “renting” i resulta que l’alcalde li paga el cotxe. Pregunta
si els altres regidors fan igual i si es pot arribar a ser tan absurd com per a dir que paga
un lloguer d’un cotxe d’una empresa que és la que més factura al municipi
mensualment.
3. Diu que el dia 28 de maig, l’alcalde va dir a la premsa que si ells fessin un acte de
sinceritat haurien de reconèixer que no és cert que hagin fantasmes. Afegeix que com a
mínim, hi ha el cotxe fantasma, que l’acte de sinceritat l’hauria de fer l’alcalde i que
hauria de rectificar aquestes paraules perquè ells no s’inventen res i tot el que han dit
fins ara en aquesta sala està documentat. Intervé l’alcalde i diu que pot ser no tenen tots
els documents. El senyor Puig contesta que pot ser no i per això els agradaria que els
pogués demostrar que tot el que diuen ells, no és veritat.
4. Diu que quan es van fer les eleccions el primer que es van trobar són coses que, pot ser,
no són il.legals però que fan molt mal efecte en aquest país perquè això a Barcelona o
Girona no pot passar. S’han trobat un exregidor empadronat a casa de l’alcalde, el seu
germà, la seva cunyada, la seva neboda...., repeteix que pot ser no és il.legal però fa
pudor.
• L’alcalde contesta:
- Respecte la primera pregunta, que com que hi ha papers i per ser més precís, la contestarà
per escrit.
- Respecte la quarta pregunta, que el seu germà, la seva cunyada i les seves nebodes estan
empadronades a casa de la seva mare des del dia que van néixer i que el senyor XXXX està
empadronat a casa seva des del dia que va marxar de casa perquè es va separar i que, per

tant, no s’hi va empadronar per causes electorals. El senyor Puig diu que el senyor XXXX
no ha viscut mai a casa de l’alcalde i que en les últimes eleccions va anar a votar a
Vulpellac, el que vol dir que ja no està empadronat allà. L’alcalde explica que fa disset o
divuit anys, el senyor XXXX quan es va separar no volia marxar del municipi i li va
demanar si es podia empadronar a casa seva i ara que ha tornat a recuperar la casa i fa tres
o quatres mesos que hi viu, s’ha tornat a empadronar allà. Diu que creu que aquesta
acusació és lo més baix que es pot sentir en un ple. El senyor Puig diu que, així doncs, lo
més baix que es pot sentir en un ple és que l’alcalde fa trampes a l’hora de les eleccions.
L’alcalde contesta que no ha fet trampes.
• La senyora Puig:
- Pregunta:
1. Demana que els aclareixi com funciona el local municipal del carrer Hospital de
Peratallada i pregunta qui el regenta.
• L’alcalde contesta:
- Que el local està relacionat amb el viver d’empreses i ha estat pràcticament ocupat per una
escola de Turismon d’una empresa que fa cursos oficials per al Consell Comarcal. Ara hi
ha dues persones fent pràctiques, no envaint mai la pràctica i la promoció de la gent que
està al viver ni els productes que hi ha a altres botigues. No s’ha fet cap concurs sinó que
és una deferència de l’ajuntament d’un local que a nivell particular servia per tancar un
cotxe. Actualment el regenta l’empresa Turismon i el seu gerent és el senyor XXXX que
està ubicat al viver d’empreses. La senyora Puig diu que, així doncs, els ingressos que es
generen són per a l’empresa privada del senyor XXXX. L’alcalde contesta que en el cas
que tingui ingressos perquè de moment no en té. La senyora Puig pregunta si paga lloguer.
L’alcalde contesta que no. La senyora Puig pregunta si paga aigua, llum, escombraries...
L’alcalde contesta que al local no hi ha aigua. La senyora Puig pregunta com s’ha escollit
que aquest senyor pugui fer ús d’aquest local municipal a cost cero. L’alcalde contesta que
segurament és l’únic que s’ha interessat i té relació amb el viver d’empreses. La senyora
Puig diu que si els vol fer creure que és l’únic que s’ha interessat en explotar un local gratis
que és de tots. L’alcalde diu que si hi ha algú més interessat, que li vagi a dir. La senyora
Puig contesta que les coses no es fan així, que s’han d’oferir, que a moltes persones de dins
o fora del municipi els podria interessar explotar un local gratis i demanen que les coses es
facin amb criteri i no per favoritismes. Pregunta si l’activitat té llicència d’activitats.
L’alcalde contesta que el local no en té perquè encara no se sap el que s’hi vol fer. La
senyora Puig diu que ells proposen que es faci un concurs i que tothom tingui dret a
accedir. Diu també que no tenim perquè pagar el funcionament d’una empresa privada del
senyor XXXX. L’alcalde contesta que considera que no paguem res sinó que es dóna un
servei.
• La senyora Puig:
- Pregunta:
2. Diu que hi ha un projecte del carrer Empordà de Fonteta que es vol reparcel.lar i fer tres
parcel.les. Pregunta si s’ha tingut en compte on aparcaran els vint-i-cinc cotxes que hi

ha els dissabtes i diumenges a mig matí. Diu que durant la setmana hi ha uns deu o
quinze cotxes i segons el tècnic municipal hi ha cinquanta metres destinats a aparcament
però que en aquests metres hi ha tres entrades d’aparcament d’aquestes parcel.les. Per
tant, només quedarà espai per aparcar set cotxes, la qual cosa generarà un problema.
Consideren que abans d’anar construint parcel.les pot ser s’hauria de solucionar
l’aparcament perquè segons el tècnic, l’espai situat al costat de la riera és una zona
verda. Pregunta com es solucionarà aquest problema.
3. Diu que en relació amb el carrer Empordà, fa mesos en un ple van dir que havia
problemes amb la circulació i van proposar fer un únic sentit o no aparcar, també van
pregar a l’equip de govern que estudiés aquest tema. Pregunta si ja tenen quelcom
previst.
4. Diu que per la revetlla de Sant Joan, l’Associació de Veïns de Peratallada va demanar
un punt de llum per poder fer la festa i que verbalment l’alcalde els va contestar que no
els hi donava perquè no els coneixia. Diu també que el dinou de maig mitjançant decret
d’alcaldia, va donar permís a l’associació per a ocupar la plaça però no per al punt de
llum. Diu que no entenen el perquè no se’ls ha donat el punt de llum i demana que els
ho expliqui.
• L’alcalde contesta:
- Respecte la primera pregunta, afegeix que no canviaran el sistema perquè ha funcionat i
que relacionat amb el viver d’empreses, continuarà funcionant.
- Respecte la segona pregunta, que més que saber interpretar un plànol, s’han de conèixer els
conceptes urbanístics del que pot ser i del que no pot ser. Diu que són conscients que hi ha
un problema d’aparcament i que tractant-se d’espais privats, sí hi ha parcel.les hauran
espais públics, és a dir, que si hi ha algú que vol fer parcel.les té l’obligació de fer cessions
i, per tant, per disposar d’espais per solucionar el problema s’ha de desenvolupar la unitat
d’actuació. Intervé la senyora Puig i diu que els agradaria saber quina possible solució en
un futur, donarà. L’alcalde contesta que encara no ho té clar però que hi haurà solució. La
senyora Puig diu que, així doncs, primer hi haurà parcel.les i quan desprès hi hagi el
problema, improvisarem.
- Respecte la tercera pregunta, que la unitat d’actuació segurament permet donar solucions al
carrer Empordà però, ara per ara, consideren contraproduent fer-lo d’una sola direcció.
- Respecte la quarta pregunta, que el van anar a veure un regidor i el secretari de l’associació
i els va dir que no perquè no coneixia a l’associació i perquè la responsabilitat de deixarlos connectar a l’enllumenat públic recau en l’alcalde. Afegeix que va retreure al secretari
que havent-se trobat al taulell de l’ajuntament i havent-lo saludat tres vegades, va ser
incapaç de contestar-li, quan tan fàcil hagués estat que li parlés del problema. Diu que
l’ajuntament no pot donar aquest tipus d’autorització a tothom que vulgui fer una festa i
creu que és un tema que s’ha de parlar en una taula i no mitjançant una instància. Per tot
això va autoritzar la festa però no va voler assumir la responsabilitat ni la implicació en
qualsevol accident que pogués passar amb la llum. Intervé la senyora Puig i diu que ella no
pertany a cap associació de veïns de Fonteta i durant uns anys ha demanat autorització per
escrit per fer un sopar per a cent persones al carrer Fitor i que l’ajuntament sempre li ha
facilitat tot: els punts de llum, contenidors, taules, cadires... L’alcalde contesta que en
aquest cas la connexió a l’enllumenat la munta el lampista municipal i, en canvi,
l’associació li va demanar connectar-la ells. Pregunta la senyora Puig si per això se li ha de
denegar al jovent de Peratallada una petita revetlla de tres hores. L’alcalde reitera que a
Fonteta ho munta el lampista municipal assolint la responsabilitat que això comporta. La

senyora Puig li diu que són temes personals i que els està barrejant. L’alcalde contesta que
no. La senyora Puig diu que tenen dret a celebrar una revetlla dignament i a que l’alcalde
no els negui el punt de llum.
I essent les 22:00 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.

