ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA VINT-I-SET D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.
A Forallac, a vint-i-set d’octubre 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
DATA 20 DE JULIOL I EXTRAORDINÀRIES DE DATA 20 DE JULIOL I 11
D’OCTUBRE, DE 2016.- S’aproven les quatre actes per unanimitat, previ aclariment per part
de la secretària que hi ha dues actes corresponents a dues sessions extraordinàries celebrades el
dia 11 d’octubre.
2.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES).Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de data 12 de febrer de 2013 es va aprovar el “Pla
d’acció per a l’energia sostenible” (PAES) del municipi de Forallac, redactat pels tècnics del
Consell Comarcal del Baix Empordà, la qual va ser ratificada pel Ple de la corporació en sessió
de data 21 de febrer de 2013.
Atès que per donar compliment al requeriment de la Diputació de Girona en el procés de
validació, es van incorporar al Pla la modificació del nombre d’accions de 49 a 45 que suposen
una reducció d’emissions per l’any 2020 de 2.975,5 a 2.753,909 tn CO2, amb un percentatge de
reducció del 22,16% al 20,826%; i també la variació del pressupost total del Pla de 354.565 € a
800.915,00 €, fonamentalment per la incorporació d’inversió privada per import de 347.200 €.
Vist l’escrit tramès per la Diputació de Girona de data 16 d’agost de 2016 (R.E. núm. 1899), en
el qual comunica que havent rebut la versió modificada del Pla del nostre municipi, aquest
s’adequa a la metodologia per a l’elaboració del PAES de les comarques gironines i demana que
aquesta versió definitiva sigui aprovada pel Ple municipal.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Forallac (PAES), maig de 2016,
redactat pels tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà i revisat per l’equip tècnic de la
Diputació de Girona i del Consell Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA).
Segon.- Sotmetre el document a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats a
partir de la publicació al BOP de Girona, als efectes d’examen i reclamacions mitjançant la
inserció del corresponent anunci al Butlletí oficial de la província de Girona, al tauler d’edictes
de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. Transcorregut el període d’exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, l’acord quedarà elevat automàticament a definitiu, sense
necessitat d’adoptar cap altre acord.
Tercer.- Designar a l’arquitecta tècnica municipal senyora SVR com a coordinadora municipal
del Pacte d’alcaldes per a l’Energia Sostenible, en substitució del senyor JAB.
Quart.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i al CILMA.»

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 DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 51 DEL TEXT REFÓS 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 51 -Modificació puntual de l’articulat
normatiu- del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac”, redactat a instància de
l’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, la modificació puntual no s’ha de sotmetre al procediment
d’avaluació ambiental.
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 17 d’octubre 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 51 Modificació puntual de l’articulat normatiu- del Text refós del Pla General d’Ordenació de
Forallac”, redactat per l’arquitecte JMFR.
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 informe al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
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.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-n’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i quatre abstencions.
4.-APROVACIÓ
PROVISIONAL
DEL
DOCUMENT
DE
PLANEJAMENT
“MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 53 DEL TEXT REFÓS 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 20 de juliol de 2016, va aprovar inicialment el
document de planejament titulat “Modificació puntual número 53- Canvi de qualificació de la
finca situada al carrer Carme Carles, 4a- del Text refós del Pla General d’Ordenació de
Forallac”, el qual va ser sotmès al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant
edicte publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 161 de 24 d’agost de 2016,

en el diari el Punt Avui de 18 d’agost de 2016, i a la seu electrònica www.forallac.cat i al tauler
d’anuncis de l’ajuntament des del dia 16.8.2016 fins al dia 14.10.2016; i l’acord es va notificar
als propietaris i persones o entitats directament afectades.
Atès que durant el termini d’exposició pública si va presentar una al·legació formulada pel
senyor ICF (R.E. 2018 de 2/9/2016), en la qual manifesta que és l’actual propietari de la finca i
sol·licita que a partir d’aquest moment se li notifiquin tots els acords referits a aquesta
modificació.
Atès que de conformitat amb l’al·legació presentada pel senyor ICF s’ha procedit a
l’actualització de l’apartat 10 de la Memòria relatiu a la identificació dels propietaris de les
finques afectades per la modificació puntual.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 14 d’octubre 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 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 JMFR.
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 i no havent-n’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 NÚMERO 54 DEL TEXT REFÓS 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 20 de juliol de 2016, va aprovar inicialment el
document de planejament titulat “Modificació puntual número 54- Ampliació puntual de la
delimitació del sector de la Bordeta- del Text refós del Pla General d’Ordenació de Forallac”, el
qual va ser sotmès al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant edicte publicat
en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 161 de 24 d’agost de 2016, en el diari el
Punt Avui de 18 d’agost de 2016, i a la seu electrònica www.forallac.cat i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament des del dia 16.8.2016 fins al dia 14.10.2016; i l’acord es va notificar als propietaris
i persones o entitats directament afectades.
Atès que durant el termini d’exposició pública no s’hi han formulat al.legacions.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 14 d’octubre 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 54-

Ampliació puntual de la delimitació del sector de la Bordeta - del Text refós del Pla General
d’Ordenació de Forallac”, redactat per l’arquitecte JMFR.
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 i no havent-n’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i quatre abstencions.
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL 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:
«Atès que el ple de la corporació en sessió de data 20 de juliol de 2016, va aprovar inicialment el
document de planejament titulat “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, el qual va ser sotmès al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant
edicte publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 161 de 24 d’agost de 2016;
en el diari el Punt Avui de 18 d’agost de 2016; i a la seu electrònica www.forallac.cat i al tauler
d’anuncis de l’ajuntament des del dia 16.8.2016 fins al dia 14.10.2016; i l’acord es va notificar
als propietaris i persones o entitats directament afectades.
Atès que durant el termini d’exposició pública no s’hi han formulat al.legacions.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 14 d’octubre 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 55
- Revisió 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 JMFR.
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 i no havent-n’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS.- Llegida
per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:

«Atès el que determinen els articles del 15 al 19 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 i demés
disposicions concordants.
Verificat que l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vist l’informe emès per la secretaria interventora en data 19 d’octubre de 2016, d’acord amb
l’estudi econòmic de la taxa.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 6 de
l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries, que queden
redactats en els termes següents:
2.- A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Euros/any
Epígraf I. Habitatges.
A) Per cada habitatge unifamiliar.......................
174,00
Epígraf II. Allotjaments.
A) Hotels, fondes, allotjaments,
residències, etc................................................ 474,00
Epígraf III. Establiments de restauració.
A) Bars-Restaurants, Restaurants, i similars....
1.665,00
B) Bars.............................................................
281,00
Epígraf IV. Altres locals industrials o comercials.
A) Situats en sòl urbà i urbanitzable programat:
1.- Zona industrial, clau 8................................
590,00
2.- Sector industrial V-2..................................
590,00
3.- La resta......................................................
223,00
B) Situats fora de sòl urbà:
1.- Assimilables a zona industrial, clau 8......
590,00
2.- Assimilables a sector industrial V-2........
590,00
3.- La resta....................................................
223,00
Els titulars de les activitats que funcionin en els locals industrials, han de disposar,
obligatòriament, de contenidor/s de residus sòlids urbans, les característiques del/s qual/s han de
possibilitar la recollida amb els camions que presten el servei.
3.- La recollida fora de l'itinerari urbà que pogués establir-se a instància de part interessada,
tindrà un augment de 144,00.-Euros per Km recorregut fora de la zona urbana.
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l’ajuntament, durant trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. Durant aquest termini es podrà consultar l’expedient i presentar les
reclamacions i/o al·legacions que es creguin oportunes. Transcorregut l’esmentat termini sense
que se n’hagin formulat, l’acord adoptat es considerarà aprovat definitivament i es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el text íntegre de les modificacions
aprovades, les quals entraran en vigor a partir del primer de gener de 2017 i fins que se n’acordi
la modificació o derogació.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. La senyora Puig
manifesta que s’abstindran perquè consideren que és exagerat un increment del dinou per cent en

els habitatges. Diu també que no han pogut comparar una bona previsió de despeses perquè les
últimes que s’han fet són de l’any 2010 i consideren que s’haguessin hagut de fer anualment i
que comparar una previsió de sis anys enrere no té gaire sentit. L’alcalde contesta que s’ha fet
molt rebombori sobre el contracte de les escombraries però que la licitació s’ha publicat al
butlletí de la unió europea, al de la província i al de la Generalitat, que s’ha presentat qui ha
volgut i al final ha sortit un preu que comporta un increment del dinou per cent. Afegeix que el
procés complau a totes les parts, als que governen perquè s’havia de fer i als que estan a
l’oposició perquè demanaven que es fes, per la qual cosa li és igual que votin a favor o en contra
però considera que l’oposició hauria de ser solidària amb el que va demandar. Afegeix que tot
allò que demanava adduint mala gestió, ara resulta que desprès del procés de licitació costarà,
sense cotxe, quaranta mil euros més. El senyor Serra pregunta a l’alcalde que com pot ser que
una empresa faci un servei durant setze anys sense contracte a un preu i ara amb contracte sigui
un dinou per cent més car, i si és que l’empresa perdia diners. L’alcalde contesta que això li
hauria de preguntar a l’empresa. Afegeix que mentre li va tocar a ell negociar ho va fer però que
quan s’ha licitat el contracte i tothom ha estat lliure de presentar-se ha sortit el que ha sortit. El
senyor Serra pregunta si l’alcalde com a negociador de l’ajuntament no s’ha afermat a que fos el
preu que ja hi havia. L’alcalde contesta que no podia, que els sobres es van obrir en tres sessions
públiques, es va deixar consultar a totes les empreses licitadores donant-los vista de l’expedient i
que, per tant, ell no ha tingut cap influència en el preu. La senyora Puig pregunta si ja se sap qui
ha guanyat el concurs. L’alcalde contesta que Servitransfer.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre abstencions.
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 5/2016 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 19 de d’octubre de 2016 per la qual s’ordena la incoació de
l’expedient núm. 5/2016 de transferències de crèdit en el pressupost de 2016.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 20 d’octubre de 2016.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. 5/2016 de transferències de crèdit en el
Pressupost de 2016, segons el detall següent:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 5/2016
ORIGEN DE FONS
Baixes de crèdit
Programa Econòmic
920
13000
011
31000
420
44000
942
46202
942
46504
130
48009
231
48010
920
62601
011
91318

Concepte
Retribucions personal laboral fixe
Interessos de préstecs i operacions de tresoreria
Subvenció per a la societat anònima municipal
Pla Estratègic desenvolupament econòmic i ocupac.
Conveni foment de l'ocupació per a persones a l'atur
Associació de voluntaris protecció civil de Forallac
Serveis Socials
Adquisició equips informàtics
Amortització préstec Pav C/ Fitor 2009 - La Caixa

Import €
7.000,00
2.800,00
1.000,00
2.200,00
1.500,00
1.600,00
4.000,00
2.000,00
400,00

TOTAL ORIGEN DE FONS......................
APLICACIÓ DE FONS
Programa Econòmic Concepte
1531
21005 Conservació camins rurals
338
22609 Festes populars
450
21002 Manteniment de vies públiques
920
22799 Neteja d'edificis

22.500,00

TOTAL APLICACIÓ DE FONS................

22.500,00

Import €
7.400,00
3.000,00
4.000,00
8.100,00

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 diu que
el manteniment de les vies públiques li sembla molt correcte però demana que es faci i no
únicament quan hi ha la fira medieval perquè tot quedi maco. Diu també que respecte la
conservació dels camins rurals ja seria hora que es fes alguna cosa perquè, per exemple, alguns
de Peratallada des de la nevada estan impracticables. La senyora Puig pregunta si seria possible
saber el detall de la partida de festes populars. L’alcalde contesta que aquesta modificació no es
fa per incloure una festa popular nova sinó per afinar les partides de camins, vies públiques i
festes. La senyora Puig pregunta si seria possible que a partir d’ara es detallessin més aquests
canvis de fons. L’alcalde contesta que ja es detallen a l’expedient. La senyora Puig diu que no.
L’alcalde contesta que si miren l’expedient i de quina partida del pressupost es treu, està molt
clar, i que a la proposta d’acord ja es detallen els codis de programa i econòmic.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre abstencions.
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 6/2016 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’octubre de 2016 per la qual s’ordena la incoació de
l’expedient núm. 6/2016 de crèdit extraordinari en el pressupost de 2016.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 20 d’octubre de 2016.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. 6/2016 de crèdit extraordinari en el Pressupost
de 2016, segons el detall següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI 6/2016
ORIGEN DE FONS
Baixa de crèdit
Programa Econòmic Concepte
450
61001 Expropiació finca per obertura vial (enllaç riera amb

Import €
3.800,00

C/ Mas Bou)
APLICACIÓ DE FONS
Programa Econòmic Concepte
Assistència jurídica i tècnica, licitació
920
22707 subministrament aigua en alta de l’ETAP de
Fontanilles

Import €
3.800,00

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-n’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
10.- 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:
27 de setembre 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 1 i 2
d’octubre de 2016, de celebració de la Fira Medieval de Peratallada.
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, a la senyora Ana Cobos Alsina amb DNI
********, mitjançant contracte laboral temporal per a obra o servei determinat pel termini
comprès entre l’1 i 2 d’octubre de 2016, ambdós inclosos, amb una jornada laboral de 7 hores
diàries (de 10:30 a 13:30 i de 16:00 a 20:00 hores); com a auxiliar administrativa de l’Oficina
de Turisme de Peratallada. La retribució bruta serà de dos-cents dos euros (202,00 €).
Segon.- Notificar-ho a la interessada.
Tercer.- Donar-la 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 16 de juliol i el 21d’octubre, de 2016:

18 de juliol de 2016.- Aprovar les liquidacions tributàries per a l’expedició de certificats
urbanístics de les finques situades al camí de Peralta a Vulpellac, 4 i a la plaça de les Voltes, 15
de Peratallada.
18 de juliol 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 (Peratallada), de
l’1 de juliol al 30 de setembre, de 2016 (Exp. OVP-11/2016).
18 de juliol de 2016.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la instal.lació d’un centre
hípic annexa al complex hoteler “Mas Muní” a les parcel.les 89 i 310 del polígon 6 i, donar-ne
trasllat a la Comissió d’Urbanisme de Girona, als efectes d’obtenir l’aprovació definitiva.
18 de juliol 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 de juliol al 30 de setembre de
2016, ambdós inclosos (Exp. OVP-11/2016).
21 de juliol de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que l’habitatge
situat al carrer del Forn, 5 de Peratallada, és habitatge d’ús turístic.(Exp. A-12/2016).
21 de juliol de 2016.- Aprovar la liquidació tributària en concepte de tramitació de l’expedient
d’activitats d’habitatge d’ús turístic (Exp. A-12/2016).
21 de juliol de 2016.- Altes al Padró municipal d’habitants.
22 de juliol de 2016.- Aprovar les liquidacions 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: O27/15, O74/15, O17/16, O32/16, O37/16 i O55/16.
22 de juliol de 2016.- Autoritzar el lliurament, a la regidora d’aquest ajuntament senyora AGC,
de la documentació peticionada en el seu escrit: R.E. núm. 1733 de 18/7/2016.
27 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 27 de juliol
de 2016.
27 de juliol de 2016.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de juliol de 2016.
27 de juliol de 2016.- Gratificar els treballadors CTB, RLLB i MYC, pels serveis extraordinaris
realitzats fora de la jornada laboral, compresos entre els mesos de gener a juliol de 2016.
8 d’agost de 2016.- Encarregar a l’advocat senyor XHP un informe jurídic en base al contingut
de l’acord adoptat per unanimitat en la sessió extraordinària celebrada pel Ple de la corporació el
dia 20 de juliol de 2016 i obrir un expedient administratiu per a la recopilació de la
documentació necessària per a l’elaboració de l’informe.
17 d’agost de 2016.- Autoritzar el pas pel municipi de la marxa de BTT, el proper dia 4 de
setembre de 2016, organitzada pel club ciclista Vall-llobrega Bike.

17 d’agost de 2016.- Avalar a la societat Forallac Progrés, SAM davant l’entitat financera
“Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA”, en la contractació d’una la pòlissa de crèdit per import
de 8.000 €.
22 d’agost de 2016.- Desestimar íntegrament el recurs potestatiu de reposició presentat contra la
resolució de l’alcaldia de data 12 de juliol de 2016 per la qual s’imposa una multa, al promotor,
en considerar provats els actes consistents en l’ús domèstic no autoritzat d’una edificació de
65,50 m² destinada a magatzem agrícola situada a la parcel.la 160 del polígon 6.
23 d’agost de 2016.- Aprovar les liquidacions de la “Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic”, en concepte d’instal.lació de
parades el dia 9 de juliol de 2016, durant la Festa Major de Fonteta.
23 d’agost de 2016.- Aprovar la liquidació tributària en concepte d’expedició de certificat
urbanístic de la parcel.la 81 del polígon 6 (Ref. cadastral 17077A006000810001GY).
23 d’agost de 2016.- Aprovar la corresponent liquidació provisional de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per a la realització d’activitats jurídico
administratives de competència local, corresponent a l’expedient: O28/16.
23 d’agost de 2016.- Aprovar el canvi de titularitat del nínxol núm. 10 SUD del Cementiri
municipal de Vulpellac, que figura a nom de la senyora E.P.M, a favor de la seva filla senyora
M.M.P.
24 d’agost de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que l’habitatge
situat a la parcel.la 168 del polígon 5, és habitatge d’ús turístic (Exp. A-20/2016).
24 d’agost de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que l’habitatge
situat al carrer Hospital, 14 de Peratallada, és habitatge d’ús turístic (Exp. A-17/2016).
24 d’agost de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que l’habitatge
situat al carrer la Riera, 13 de Peratallada, és habitatge d’ús turístic (Exp. A-19/2016).
24 d’agost de 2016.- Aprovar les liquidacions tributàries en concepte de tramitació d’expedients
d’activitats d’habitatge d’ús turístic, corresponents als expedients: A-17/2016, A-19/2016 i A20/2016.
25 d’agost de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes
de 10 de maig de 2016, s’ha iniciat l'activitat destinada a la venda de roba, complements i
objectes de decoració, situada al carrer del Forn, 7 de Peratallada (Exp. A-9/2016).
25 d’agost de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes
de l’11 de maig de 2016, s’ha iniciat l'activitat destinada a la venda de vins i productes de
proximitat envasats, situada al carrer Major, 14 de Peratallada (Exp. A-10/2016).
25 d’agost de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes
de 21 de juny de 2016, s’ha iniciat l'activitat destinada a botiga de records i souvenirs, situada al
carrer Major, 1-3 de Peratallada (Exp. A-13/2016).

25 d’agost de 2016.- Aprovar les liquidacions tributàries en concepte de tramitació d’expedients
d’activitats innòcues corresponents als expedients: A-9/2016, A-10/2016 i A-13/2016.
26 d’agost de 2016.- Aprovar les liquidacions tributàries per a l’expedició de certificats
urbanístics d’una finca situada a la ctra. de Fonteta (ref. cadastral 4251120EG0445S0001WS) i
d’una altra situada al carrer d’en Vas, 12 de Peratallada (ref. cadastral 7474105EG0477S).
29 d’agost de 2016.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes d’agost de 2016.
31 d’agost de 2016.- Aprovar les liquidacions tributàries en concepte d’expedició d’informes del
CCBE, respecte les peticions, d’instal.lació d’un centre de tonificació i desenvolupament a la
parcel.la 133 del polígon 4 i d’una activitat destinada a magatzem i rentat d’embarcacions al
carrer dels Brucs, 1 del sector industrial V-2.
1 de setembre de 2016.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia de la documentació tècnica per a la instal.lació d’un rètol publicitari de l’activitat de
bar-restaurant “Ca la Nena”, a la façana de l’edifici situat a la plaça de les Voltes, 11 de
Peratallada (Exp. O56/2016).
5 de setembre 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. O74/2015).
9 de setembre de 2016.- Sol·licitar als senyors C.M.M i S.P.P, autorització per a l’entrada a la
nau d’usos agrícoles situada a la parcel.la 23 del polígon 4, als efectes que els serveis tècnics
municipals procedeixin a efectuar una inspecció urbanística de tota la nau i les dependències
annexes (Exp. PLU-5/2016).
12 de setembre de 2016.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència d’obres
per reforçar el marge del camí situat a la parcel.la 102 del polígon 6 (Exp. O31/2016).
12 de setembre de 2016.- Concedir al promotor una segona pròrroga fins al dia 10 d’octubre de
2016, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O56/2015, concedida
per resolució de l’alcaldia de data 16 de novembre de 2015.
12 de setembre de 2016.- Aprovar la liquidació tributària en concepte de pròrroga de la llicència
d’obres Exp. O56/2015.
13 de setembre de 2016.- Concedir al senyor M.P.P, llicència, per un període de 5 anys, a la
tinença i conducció d’un gos potencialment perillós, raça: Akita Inu Japonès, amb número de
MICROXIP: 941000019297981.
14 de setembre de 2016.- Anul·lar les liquidacions de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la Taxa per a la realització d’activitats jurídica administratives de
competència local, corresponent a la llicència d’obres expedient O72/2015.

14 de setembre de 2016.- Aprovar les liquidacions tributàries en concepte de 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 corresponent als expedients: O12/2016, O18/2016,
O21/2016, O29/2016, O38/2016, O43/2016, O52/2016, O54/2016, O57/2016 i O60/2016.
14 de setembre de 2016.- Atorgament llicències d’ocupació d’espai públic i liquidació de la taxa
per parades, barraques, etc.., per a la instal.lació de diverses parades els dies 1 i 2 d’octubre de
2016, en el transcurs de la Fira Medieval de Peratallada.
14 de setembre de 2016.- Autoritzar a la regidora d’aquest ajuntament senyora MPB el
lliurament de la documentació peticionada en el seu escrit: R.E. núm. 1671 de 14/7/2016.
20 de setembre de 2016.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de mil quatre-cents
cinquanta-tres euros amb vuitanta-dos cèntims (1.453,82 €) 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. O9/2010).
20 de setembre de 2016.- Autoritzar al promotor l’emmagatzematge de residus perillosos de
l’activitat destinada a la manufactura de teixit de bruc situada a la parcel.la 196 del polígon 8,
durant períodes d’un any (Exp. A-17/2002).
20 de setembre 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 d’agost
de 2016.
20 de setembre de 2016.- Aprovar les liquidacions tributàries en concepte d’impost sobre
construccions, instal.lacions i obres i taxa per a la realització d’activitats jurídica administratives
de competència local, corresponent als expedients: O82/2015 i O50/2016.
22 de setembre de 2016.- Atorgar facultats per a plets a favor de diversos professionals, per a la
representació i defensa de la corporació davant del procediment derivat de l’accident de
circulació ocorregut a la carretera GI 644 el dia 8 de març de 2016.
22 de setembre de 2016.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que
l’habitatge situat al camí de Sant Climent a Fitor “Mas Carles”, és habitatge d’ús turístic (Exp.
A-21/2016).
22 de setembre de 2016.- Aprovar la liquidació tributària per a la tramitació de l’expedient
d’activitats d’habitatge d’ús turístic (Exp. A-21/2016).
22 de setembre de 2016.- Aprovar les liquidacions tributàries de la taxa per a la realització
d’activitats jurídic administratives de competència local, corresponent a l’expedició de certificats
urbanístics de les finques situades a: les parcel·les 16 i 17 del polígon 8; carrer del Forn, 4 de
Peratallada; camí de Peralta a Vulpellac i parcel·les 126 del polígon 4, 224 del polígon 6 i 58 del
polígon 7.
26 de setembre de 2016.- Autoritzar a les regidores d’aquest ajuntament, senyores MPB i AGC,
el lliurament de la documentació peticionada en els seus escrits: R.E. núm. 2075 de 12.9.2016,
R.E. núm. 2249 de 23.9.2016 i R.E. núm. 1940 de 23.8.2016, respectivament.

27 de setembre de 2016.- Contractar, per motius de màxima urgència a la senyora ACA,
mitjançant contracte laboral temporal per a obra o servei determinat pel termini comprès entre
l’1 i 2 d’octubre de 2016, ambdós inclosos, amb una jornada laboral de 7 hores diàries (de 10:30
a 13:30 i de 16:00 a 20:00 hores); com a auxiliar administrativa de l’Oficina de Turisme de
Peratallada.
28 de setembre de 2016.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement
de productivitat pels serveis prestats el mes de setembre de 2016.
29 de setembre de 2016.- Autoritzar a l’Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Nord per portar
a terme les obres d’arranjament, manteniment i pavimentació puntual del camí d’ús públic
anomenat “de Mont-ras a Fitor pels Aigualosos” que discorre pel terme municipal de Forallac,
d’acord amb la Memòria presentada.
30 d’octubre de 2016.- Rectificar l’error material detectat en la resolució de l’alcaldia de data 22
de setembre de 2016.
4 d’octubre de 2016.- Aprovar les liquidacions per a la publicació dels edictes referits a
l’exposició pública dels projectes per a la construcció d’un cobert d’estabulació d’oví a la
parcel.la 65 del polígon 7 al BOP de Girona núm. 171 i per a la legalització i enderroc
d’ampliacions al Mas Puig Sec, al BOP de Girona núm. 181.
4 d’octubre de 2016.- Altes al Padró municipal d’habitants.
4 d’octubre de 2016.- Aprovar les liquidacions tributàries en concepte de 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 corresponent als expedients: O59/16 i O64/16.
4 d’octubre de 2016.- Altes al Padró municipal d’habitants.
4 d’octubre de 2016.- Altes al Padró municipal d’habitants.
5 d’octubre de 2016.- Atorgar llicència ambiental per a la instal.lació d’un magatzem
d’emmagatzematge i rentat d’embarcacions ubicat al carrer dels Brucs, 1 del sector V-2 (Exp. A14/2015).
6 d’octubre de 2016.- Autoritzar el lliurament a la regidora senyora MPB el lliurament de la
documentació peticionada en el seu escrit: R.E. núm. 2278 de 28/9/2016.
10 d’octubre de 2016.- Renunciar a la quantitat de 580,09 € del total de la subvenció per a Plans
d’Ocupació atorgada a l’Ajuntament de Forallac per resolució de data 16 de desembre de 2011
del Director de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, atès que la despesa
justificada és inferior a la subvenció atorgada, en la mateixa quantia.
14 d’octubre de 2016.- Ordenar als serveis tècnics municipals que efectuïn una inspecció
urbanística de tota la nau i dependències annexes, situades a la parcel.la 23 del polígon 4, als
efectes de determinar quin és l’abast de les obres executades sense haver obtingut la preceptiva

llicència municipal, les quals van comportar la incoació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística PLU 5/2016.
17 d’octubre de 2016.- Procedir a l’arxiu de l’expedient de llicència d’obres per a la rehabilitació
i ampliació del Mas Muní situat a la parcel.la 99 del polígon 6, per destinar-lo a ús hoteler (Exp.
O91/2009).
17 d’octubre de 2016.- Aixecar la suspensió cautelar decretada per resolució de l’alcaldia de data
26 de maig de 2016, de l’execució de l’ordre d’enderroc ordenada 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, consistents en la construcció d’una edificació semi
soterrada de superfície aproximada 80 m² i una rasa per a realitzar la fonamentació d’un mur de
contenció (PLU 1/2009).
17 d’octubre de 2016.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició d’un certificat urbanístic
de la finca situada al carrer Canigó, 38 de la urbanització Puig de Sant Ramon.
17 d’octubre de 2016.- Concedir al senyor MPP, llicència, per un període de 5 anys, a la tinença i
conducció d’un gos potencialment perillós, raça: AKITA INU JAPONÈS amb número de
MICROXIP: 941000018935776.
17 d’octubre de 2016.- Declarar la caducitat de la inscripció del Padró d’Habitants de diverses
persones i procedir a donar-les de baixa al Padró d’Habitants, com a baixa per caducitat, un cop
hagi tingut lloc la notificació corresponent.
19 d’octubre de 2016.- Donar-se per assabentat de la legalització de l’activitat destinada a taller
de serralleria i l’assabentat de la transmissió de la mateixa, ubicada al carrer Carme Carles, 6 de
Vulpellac (Exp. A-2/2012).
19 d’octubre de 2016.- Aprovar la liquidació per a la tramitació d’expedients d’activitats
classificades sotmeses al règim de comunicació (Exp. A-2/2012).
11.- PRECS I PREGUNTES.• La senyora Gasull:
- Prega:
1. Diu que l’any passat va pregar que als usuaris del paratge Lluís Pla on es celebra la

Carbonera, se’ls donés la possibilitat de tenir uns lavabos per la mala imatge que dóna
l’escampada de papers. Sap que l’alcalde li va contestar que a la muntanya s’havia de
fer vida de muntanya però considera que aquest és un servei bàsic i que caldria mantenir
l’entorn tant per la imatge com per la higiene.
- Pregunta:
1. Sí l’alcalde els pot donar informació sobre la sol.licitud d’instal.lació d’un estanc al
municipi.
2. Si es possible reduir el consum lumínic de la urbanització de Peratallada perquè hi ha

molta llum i pot ser no cal.
• L’alcalde contesta:
- Respecte la segona pregunta, que tot es pot reduir però que segons sap els fanals són de
baix consum i de poca intensitat i el que no pot ser és que en una urbanització hi hagi
menys claror de la que mínimament toqui.
- Respecte la primera pregunta, que abans havia tres estancs al municipi i ara no ni ha cap i
es demana a l’Estat que adjudiqui una plaça. La senyora Gasull pregunta si té una ubicació
prevista. L’alcalde contesta que no i que no la podrà triar l’ajuntament perquè l’adjudica
l’Estat per concurs.
• El senyor Serra:
- Prega:
1. Diu que en un ple anterior l’alcalde va dir que l’ajuntament ho feia tot segons la llei.
Considera que no és així perquè tot i que segons la llei l’alcalde té cinc dies per
contestar un escrit d’un regidor, li va adreçar un escrit el 29 de setembre el qual va
reiterar el 19 i el 25 d’octubre, i encara no ha rebut resposta. Prega que li contesti.
2. Diu que el cotxe que ha cedit Servitransfer a l’ajuntament té un consum mitjà de 8,1 i
que essent generós, el cotxe de l’alcalde gastaria 0,10 €/km. Si l’alcalde cobrava 0,19
€/km vol dir que en quatre anys ha cobrat uns vuit mil euros que no li pertocarien
perquè corresponen al manteniment d’un vehicle que no és seu. Demana que l’alcalde
els doni a una entitat benèfica i que demani disculpes públicament.
- Pregunta:
1. Diu que en el registre d’entrada 763 de 29/3/2016, el Circ Raluy, tal com venia fent
anys anteriors, va demanar autorització per ocupar la via pública, però que finalment es
va instal.lar a la Bisbal. Atès que no ha trobat cap escrit de resposta en el registre de
sortida, pregunta si se li va contestar per escrit i per quin motiu no es va instal.lar a
Forallac.
2. Diu que no ha trobat en el registre d’entrada cap sol.licitud d’autorització perquè el
local social instal.lés una barra fora i ampliés la terrassa durant la Fira Medieval.
Pregunta si tots els restauradors poden fer el mateix.
3. Diu que l’Associació de Ceramistes de la Bisbal li va preguntar perquè, tot i haver-lo
convidat, l’alcalde no havia anat al dinar de Santa Rufina. Considera que com a
representant del poble hauria d’haver anat i pregunta per quin motiu no ho va fer.
• L’alcalde contesta:
- Respecte el segon prec, que el que ha cobrat ell ho va aprovar el ple i inclou autopistes,
cotxe particular i tot el que poden generar els desplaçaments que faci un alcalde o un
regidor i durant el temps en el qual va cobrar una quantitat fixa de quatre-cents euros, no
va cobrar ni un tiquet d’autopista ni d’aparcament ni de res. El senyor Serra diu que és
casualitat que aquest any hagin estat setanta-vuit, trenta-quatre, cinquanta, noranta euros al
mes. L’alcalde contesta que ni això perquè per legislació no pot cobrar una quantitat fixa.
- Respecte el primer prec, que la llei estableix que s’ha de contestar però que si no contestes

qui no ha rebut resposta pot fer coses i, per tant, tothom ha incomplert la llei, ell perquè no
ha contestat i el senyor Serra perquè no ha demanat el que havia de demanar.
- Respecte la tercera pregunta, que no ho explicarà perquè va ser un tema personal que va
solventar dient-li a la Marta que és de l’associació, que els demanés disculpes per no
haver-hi pogut anar aquest any. El senyor Serra diu que si a ell una persona el convida a un
lloc, ha de contestar-li a la persona que l’ha convidat i no mitjançant intermediaris.
L’alcalde reitera que ho va fer a través de la Marta perquè ho fes arribar a la persona
corresponent.
- Respecte la segona pregunta, que tothom ho pot fer demanant-ho. Que el bar social és
municipal i té un estatus diferent al dels altres, que el titular ho va demanar i que tenia
autorització del responsable. El senyor Serra pregunta que, en el supòsit que hagués passat
alguna cosa i no tenint l’autorització per escrit, qui se n’hagués fet càrrec. L’alcalde
contesta que és un local municipal i el responsable és l’ajuntament.
- Respecte la primera pregunta, que hi ha dos circs Raluy i es va acordar que s’alternarien.
El senyor Serra pregunta si hi hauria cap problema en que vinguessin cada any tots dos.
L’alcalde contesta que no és viable.
• El senyor Puig:
- Pregunta:
1. Diu que tenen constància que han arribat queixes a l’ajuntament respecte la velocitat en

2.

3.

4.

5.

que circulen els vehicles a la urbanització Puig de Sant Ramon. Diu també que no és la
primera vegada que se’n parla en el ple i pregunta si s’ha previst fer alguna actuació.
Diu que els veïns es queixen que hi ha gossos solts que es passegen per la urbanització,
entren als jardins de les cases i defequen. També diu que el poble de Vulpellac està
sembrat de defecacions de gossos i que l’ajuntament no ha fet res tot i que ja sé n’havia
parlat. Considera que s’hauria de posar ordre en aquest aspecte.
Diu que tots els carrers de Vulpellac es troben en un lamentable estat de conservació la
qual cosa suposa un perill greu per els vianants i que alguna persona s’hi pot fer mal
igual que va passar a Peratallada.
Diu que venint de Canapost a l’entrada a Vulpellac pel camí de les granges no hi ha cap
indicador i que de nit és complicat trobar l’accés sobre tot per a la gent que no està
acostumada a passar-hi, tenint en compte, a més, que els vehicles circulen a molta
velocitat. Demanen que de manera urgent s’adoptin les mesures necessàries.
Diu que el 18 d’agost van demanar el contracte laboral entre el senyor EPP i
l’ajuntament i el dia 27 de setembre se’ls va respondre que aquest senyor no té contracte
laboral amb l’ajuntament i que la relació es fonamenta en l’article 10 de la Llei de
contractes del sector públic. Els sorprèn que des que ho van demanar aquest senyor
especifica a les factures les tasques que fa a l’ajuntament. També diu que és curiós que
en el mes d’agost especifica deu tasques en sis dies i en el mes de setembre quatre
tasques en dos dies i resulta que cobra exactament el mateix, mil cent seixanta-vuit
euros amb trenta-nou cèntims cada mes, i remarca que fa unes feines tan exigents com
una reunió amb el delineant; una reunió amb el vigilant local per programar les
vacances; una reunió amb l’encarregat de la brigada; i altres feines. Diu que en una
empresa privada és totalment insostenible pagar a un advocat per fer aquestes tasques i
que això ho faria una assessoria per una quarta part del que cobra aquest senyor.
Demanen que es deixi sense efecte aquesta relació perquè l’única cosa que fa és costar
diners als contribuents.

6. Diu que a la sessió extraordinària del 20 de juliol van demanar un informe jurídic que el

podia fer el Consell Comarcal gratuïtament i ells van estar d’acord en deixar-ho sobre la
taula fins que tinguessin l’informe. També diu que mitjançant una resolució de
l’alcaldia es va encarregar l’informe a l’advocat senyor XH qui ha cobrat la mòdica
suma de quatre mil nou-cents euros per posar ordre a uns papers, entre els quals hi ha un
“pseudocontracte” que no va passar mai pel ple ni pel registre d’entrada i que sempre
se’ls va negar que existís. Després de demanar-ho per escrit tres vegades, es van reunir
amb la secretària interventora i els va confirmar que aquest contracte no existia.
Pregunta que com pot ser que ara aparegui i que, a sobre, digui que a partir del dos mil
sis cedeix a l’ajuntament un vehicle per fer inspeccions del servei sense cap cost. Diu
que això vol dir que a més del vehicle actual de l’alcalde qui en declaracions a la
premsa havia dit que pagava el lloguer puntualment cada mes, el cotxe anterior també
va ser un regal de Servitransfer. Creu que seria bo que finalment l’alcalde assumís que
ha estat estafant als contribuents al cobrar les despeses mensuals de manteniment del
vehicle que ascendeixen de cinquanta a seixanta mil euros, les quals considera que no li
corresponien. Diu també que l’alcalde els ha estat enganyant. L’alcalde diu que una
pregunta no és un discurs i que segurament per desconeixement falta més a la veritat el
senyor Puig que ell. El senyor Puig diu que demanen una resposta clara i convincent de
l’alcalde.
7. Diu que vol fer una pregunta als regidors del govern però que no cal que li contestin. Es
tracta de saber si eren conscients de l’actuació de l’alcalde envers el tema dels cotxes
cedits per Servitransfer. Diu que si no n’eren conscients els pregunta que hi fan aquí i, si
ho eren, els pregunta el mateix. També els pregunta si per sis, set, deu mil euros al mes,
donen cobertura a una acció de malversació per part de l’alcalde. Diu que els diners que
gestiona l’equip de govern no són seus, que en una empresa privada el cap pot fer el que
vulgui i si arruïna a l’empresa és el seu problema però que en un ajuntament els diners
són dels contribuents.
• L’alcalde contesta:
- Respecte la setena pregunta, que si ells fossin patriotes en lloc de parlar amb la Guardia
Civil haurien d’haver-ho fet amb els Mossos d’Esquadra i que si hagués hagut alguna cosa
la Guardia Civil ja l’hagués anat a buscar, per això els demana, ja que el seu grup és tan
patriota, que la propera vegada vagin a parlar amb els Mossos i no amb la Guardia Civil.
Afegeix que està molt tranquil i segur amb el que s’ha fet, que les seves retribucions són
les que són i considera que l’oposició també hauria d’explicar si estan ben pagats o no, si
com l’altre dia que van haver dos plens, en un quart d’hora tant els membres de l’oposició
com els del govern es van emportar cinc-cents euros cadascun. Diu que els membres del
govern gestionen els diners perquè la gent els ha donat la seva confiança i que mai ha
hagut una desaprovació per part de la Sindicatura de Comptes. Afegeix que les veritats
costen i que sembla que l’oposició es fia més de la premsa.
- Respecte la cinquena pregunta, que no es rescindirà el contracte amb l’EP perquè fa quatre
o cinc anys que és aquí i ajuda molt en matèria de recursos humans i que tal com es
contesta a l’escrit no té cap vincle laboral amb l’ajuntament sinó que factura. El senyor
Serra pregunta si és que hi ha un contracte. L’alcalde contesta que no, que ell es referia a la
relació amb l’ajuntament.
- Respecte la sisena pregunta, que haurien de preguntar-li al secretari del Consell Comarcal
si l’alcalde de Forallac li va preguntar com s’havia de fer aquest informe. Puntualitza, però,
que en el ple no es va dir mai que l’havia de fer el Consell Comarcal.

- Respecte la quarta pregunta, que evidentment hi podria haver senyals però que qui hi passa
ja sap on va i que no volen senyalitzar-ho per evitar que el trànsit passi per l’interior de
Vulpellac perquè la gent es queixa.
- Respecte la segona pregunta, que els gossos estan per tot arreu però que l’ordenança ja va
ser aprovada pel ple fa dies.
- Respecte la primera pregunta sobre el trànsit a la urbanització i les queixes de la veïna CP,
que en una entrevista que va mantenir amb ella li va explicar el projecte que tenien el qual
consisteix en que abans de desembre s’asfaltarà el carrer i s’hi posaran bandes reductores.
- Respecte la tercera pregunta, que una de les reparacions que es faran abans d’acabar
desembre serà que la part asfaltada dels carrers Santa Basilissa i Sant Joan on hi ha molts
clots, es reasfaltarà. Explica que l’ajuntament ja disposa d’un projecte de tot el nucli en el
qual s’explicita el que s’haurà de fer.
Intervé el senyor Serra i en relació a les paraules de l’alcalde dient que en cap moment ells han
comentat el salari dels plens, li recorda que aquest salari l’ha fixat l’equip de govern. L’alcalde li
dóna la raó però puntualitza que el va fixar el ple i afegeix que les despeses de locomoció també
les va aprovar el ple i que ell va ser lliure de cobrar-les o renunciar, de la mateixa forma que ells
també podien haver renunciat a cobrar el salari en qüestió. El senyor Puig diu que ells venen pels
dos-cents cinquanta euros però que podrien venir per cinquanta o per res. L’alcalde contesta que
el que no hi estigui d’acord que renunciï però que fins avui no ha renunciat ningú. El senyor
Serra diu que va ser l’alcalde qui va dir el que havien de cobrar. L’alcalde contesta que si el
senyor Serra cobra dos-cents cinquanta euros cada vegada que ve al ple comparat amb algú que
cobra dos mil euros nets al mes que són els quaranta mil euros a l’any que cobra ell, pot ser el
senyor Serra s’hi hauria de dedicar una mica més. El senyor Serra diu que l’alcalde no té ni idea
de les hores que ells dediquen a l’ajuntament per afirmar que són poc treballadors i, per tant, no
té perquè dir-ho. L’alcalde diu que s’hi haurien de dedicar més. Intervé la senyora Puig dient que
si els convida a les juntes de govern i els deixa col.laborar, ells estarien encantats de poder
dedicar més hores i que estan aquí per vocació perquè no es guanyen la vida políticament.
L’alcalde contesta que per estar en un lloc de confiança, s’ha de guanyar la confiança i que quan
se la guanyin hi seran. La senyora Puig diu que ells estarien encantats de poder col.laborar i
prendre les decisions conjuntament i que estan acostumats a treballar en equip. L’alcalde diu que
han d’entendre que per convidar a algú a casa hi ha d’haver una certa confiança. La senyora Puig
demana que els doni l’oportunitat de col.laborar tots junts i començar de nou. L’alcalde diu que
en un govern que és majoritari i que, per tant, pot governar, si algú s’hi ha d’acostar és el que no
té aquesta possibilitat.
• La senyora Puig:
- Pregunta:
1. Diu que el 20 d’octubre va sortir a la premsa que es seleccionaria una persona perquè
regentés l’ermita de Fitor. Pregunta quin criteri s’utilitzarà i com es farà, si per
favoritisme i a dit o per concurs ben fet i ben gestionat.
2. Diu que les àvies i avis de Fonteta li han preguntat que quan es tornarà a instal.lar el
banc que un cotxe es va carregar. Pregunta en quina data es farà.
3. Diu que fa tres mesos va preguntar a l’alcalde sobre el tema de com descongestionar la
circulació del carrer Empordà de Fonteta i li va contestar que buscaria una solució i
també pel tema de l’aparcament. Estan interessats en el tema i pregunta si l’alcalde ja ha
trobat la solució i les trenta places d’aparcament que es necessiten.

4. Es reitera sobre el local municipal del carrer Hospital de Peratallada. Diu que suposa
que encara està regentat pel senyor Pol i que a l’últim ple l’alcalde els va dir que aquest
senyor era l’únic interessat en el local. Pregunta que com ho sap l’alcalde si no ha
promogut cap concurs. Diu que també va dir que l’ajuntament no assumia cap cost del
local i pregunta que qui paga el cost de la llum i de les escombraries i si l’empresa
Turismon és o no una empresa amb ànim de lucre. Afegeix que l’alcalde va afirmar que
no canviaria el sistema de funcionament d’aquest local. Pregunta si a l’alcalde li
agraden les situacions il.legals i si no seria possible fer un concurs ben fet o regularitzar
aquesta situació.
• L’alcalde contesta:
Diu que respecte la confiança que demanen seria bo que comencessin a pensar que pot ser no
hi ha tantes coses il.legals. Diu també que no considera ètic que utilitzin la paraula favoritisme
si no saben de què va i que per dignitat humana hi ha paraules que s’haurien de retenir.
- Respecte la quarta pregunta, que la senyora Puig va demanar-li quins eren els objectius en
el viver d’empreses i va contestar que un dels que hi havia era que l’ajuntament habilitaria
i facilitaria locals fora del viver perquè es puguin implantar les empreses i, en aquest sentit
i contestant la pregunta, explicita que Turismon està en el viver d’empreses i, per tant, se li
ha facilitat aquest espai. La senyora Puig diu que així doncs, en aquest local tots els
contribuents han d’assumir les despeses d’aquesta empresa privada amb ànim de lucre.
L’alcalde puntualitza que les despeses són la llum, que totes les empreses que hi ha al viver
són amb ànim de lucre i que aquesta empresa és l’única que va sol.licitar un local.
- Respecte la tercera pregunta, que és un tema planificat des de fa molt temps però que sinó
hi ha reparcel.lació ni urbanització no hi ha aparcament. Continua dient que hi haurà un
bon aparcament i de fàcil accés i que l’única cosa que pot fer el ple és donar-li les gràcies
al senyor Bonet per permetre aparcar provisionalment en una propietat seva que no és ni
expropiable.
- Respecte la segona pregunta, que qui se’n cuida que deu ser en CT o l’aparelladora, deu
haver fet el que s’havia de fer i que l’asseguradora del cotxe pagarà el banc. La senyora
Puig pregunta en quina data es solucionarà. L’alcalde contesta que ara no li pot contestar
perquè no és aquí l’encarregat que porta el tema.
- Respecte la primera pregunta, que Fitor és una cessió, que no se sap quan es farà el concurs
ni el model que es vol. La senyora Puig diu que, per tant, es farà un concurs ben fet com es
va fer amb el local social de Peratallada. L’alcalde contesta que no se sap. La senyora Puig
diu que és en interès general dels ciutadans i que no tot poden ser secrets. L’alcalde
contesta que si li explica el que pensa del municipi demà passat encara no haurien acabat i
que no té perquè fer-ho, que són coses que es van fent a mesura que es desenvolupen els
projectes. La senyora Puig li pregunta si algun dia canviarà d’estratègia i l’alcalde contesta
que no perquè aquesta li ha anat molt bé. La senyora Puig diu que volen saber coses que
els pregunten els ciutadans i que es deuen a ells. L’alcalde contesta que a ell també li
pregunten i que per a l’oposició tot és il.legal. La senyora Puig diu que no, que només es
queixen de les coses que no veuen clares i que tot són secrets. L’alcalde contesta que tot no
però que en aquest cas no pot dir que la setmana vinent es farà un concurs perquè no ho
sap. La senyora Puig diu que se’n va sense cap contesta i que no entén com els regidors
poden treballar amb un alcalde d’aquesta manera. Seguidament diversos regidors debaten
sobre el que acaba de dir la senyora Puig.

Intervé el senyor Serra per reclamar al senyor Mont que li contesti la pregunta que li va fer en
l’últim ple ordinari. El senyor Mont contesta que des del 2013 està suspès el tràmit del projecte i
que no creu que hagi d’opinar sobre una cosa que ell no ha vist perquè és regidor des d’aquesta
legislatura. El senyor Serra diu que li ha demanat la seva opinió, no si està o no suspès el
projecte. El senyor Mont diu que el dia que tingui un projecte sobre la taula, li contestarà. El
senyor Serra insisteix i l’alcalde finalitza el debat dient que se sent orgullós que li tinguin fòbia i
que el considerin déu perquè això vol dir que l’únic problema que tenen no és la gestió municipal
sinó en Josep Sala.
I essent les 22:30 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.

