ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA VINT-I-CINC D’OCTUBRE DE DOS MIL DOTZE.
A Forallac, vint-i-cinc d’octubre de dos mil dotze.
Essent les 21:05 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el Ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Rosa Figueras Pibernat, Jaime Teixidor Casas, Narcís Oriol
Regencós, Salvi Ribas Font, Núria Lagraña Font i José Antonio Masuet Pagès, assistits per la
secretària de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària
de primera convocatòria.
L’alcalde informa que retira l’assumpte inclòs amb el número 7 a l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE JULIOL
DE 2012.- S’aprova per vuit vots a favor i un en contra del senyor Masuet.
2.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE
FORALLAC DEL DRET DE SUPERFÍCIE PER INSTAL.LAR UN DIPÒSIT D’AIGUA
DESTINAT A LA INTERVENCIÓ EN CAS D’INCENDI FORESTAL.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que el ple de la corporació en sessió de data 17 de juliol de 2012 va aprovar el Conveni
entre l’Ajuntament de Forallac, la Fundació Caixa de Catalunya i la Diputació de Girona, de
cessió a l’Ajuntament de Forallac del dret de superfície per a instal·lar un dipòsit d’aigua destinat
a la intervenció en cas d’incendi forestal, i servitud de pas, a la parcel.la núm. 61 del polígon 14
de Forallac.
Atès l’interès comú de les parts d’instal·lar, com a element adjunt al dipòsit d’aigua referit en el
conveni, un abeurador per a fauna salvatge.
Vista la proposta d’addenda al conveni en la qual la Diputació de Girona adjunta als
compromisos especificats en el punt quart dels pactes del conveni aprovat, el compromís
d’instal.lació d’un abeurador que reuneixi les condicions adients, en les proximitats del dipòsit.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni aprovat pel ple de la corporació en sessió de data 17 de
juliol de 2012, entre l’Ajuntament de Forallac, la Fundació Caixa de Catalunya i la Diputació de
Girona, mitjançant la qual la Diputació adopta el compromís d’instal·lar un abeurador que
reuneixi les condicions adients, en les proximitats del dipòsit, segons es grafia en plànol adjunt.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- Donar trasllat del present acord i de l’addenda a la Fundació Caixa de Catalunya i a la
Diputació de Girona.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC I
DIPSALUT, PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA A L’AJUNTAMENT DE FORALLAC DE
DOS DESFIBRIL·LADORS FIXES I UN DE MÒBIL Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:

«Atès que Dipsalut, organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, en el seu
catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la salut Pm05 “Programa
Girona, territori cardioprotegit”, el qual preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona.
Atès que l’Ajuntament de Forallac va sol·licitar la cessió de 2 desfibril·ladors fixos i 1 de mòbil.
Atès que la sol·licitud dels desfibril·ladors inclou la cessió gratuïta del bé, la formació específica
per al seu ús i la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el manteniment de la
xarxa de desfibril·ladors durant quatre anys així com la reposició periòdica dels elèctrodes i la
reparació o substitució immediata dels aparells en cas d’incidència.
Vista la proposta de Conveni formulada per Dipsalut de cessió gratuïta a l’Ajuntament de
Forallac de 2 desfibril·ladors fixos i 1 de mòbil.
Vist el que disposa l’article 57 i següents de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim
local, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Forallac i Dipsalut, organisme autònom de
salut pública de la Diputació de Girona, per a la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Forallac de dos
desfibril·ladors fixes i un de mòbil.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- Donar trasllat del present acord i del conveni a Dipsalut.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
4.- APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMUNITAT INTER MUNICIPAL
DARÓ-TER, DELS MUNICIPIS DE LA BISBAL D’EMPORDÀ, FORALLAC, CORÇÀ,
CRUÏLLES-MONELLS-SANT SADURNÍ, MADREMANYA, FONTANILLES I SERRA
DE DARÓ.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de 13 de gener de 2011, es va expressar la voluntat
de constituir la Comunitat inter municipal Daró-Ter, com a agrupació sense personalitat jurídica,
dels municipis de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní,
Madremanya, Fontanilles i Serra de Daró i es va aprovar el projecte de conveni referit als
aspectes orgànics i criteris de funcionament pels quals s’haurà de regir.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient, en aquest municipi no s’han
presentat al·legacions ni suggeriments.
De conformitat amb el que disposa l’article 125.4 el 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, es proposa al ple
de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la constitució de la Comunitat inter municipal Daró-Ter, com a agrupació sense
personalitat jurídica, dels municipis de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Corçà, Cruïlles-MonellsSant Sadurní, Madremanya, Fontanilles i Serra de Daró, amb l’objectiu de gestionar
l’aprofitament de les aigües subterrànies provinents del pou de captació de Fontanilles per a
l’abastament en alta d’aigua potable dels municipis que integren la Comunitat, transportades
mitjançant una conducció al llarg de la mota del Daró fins als punts de captació o distribució de
les xarxes existents, i possibilitar l’acceptació de la titularitat d’aquesta xarxa d’abastament i de
la planta potabilitzadora.
Segon.- Aprovar el conveni que la regula.
Tercer.- Comunicar el contingut de la present resolució als municipis que constitueixen la
Comunitat.»

Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 41 DEL
PGO DE FORALLAC, EN L’ÀMBIT DEL CARRER LLORER DE VULPELLAC.Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Aprovat inicialment pel ple de la corporació en sessió ordinària de 17 de juliol de 2012, el
document de planejament titulat “Modificació puntual número 41 del Pla General d’Ordenació
de Forallac, en l’àmbit del carrer Llorer números 7, 9, 10, 12 i 14 de Vulpellac”.
Atès que sotmès el document a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edicte
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 154 de data 9.8.2012, Punt Diari de
data 9.8.2012, i pàgina web de l’ajuntament www.forallac.cat des del dia 23 d’agost de 2012, no
s’hi han presentat al·legacions.
Atès que mitjançant acord de data 14 de setembre de 2012, la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona ha informat la modificació favorablement però amb condicions, les quals
s’han incorporat al document que es sotmet a aprovació provisional.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 17 d’octubre de 2012 emès per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es proposa al
ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment el document de planejament titulat “Modificació puntual
número 41 del Pla General d’Ordenació de Forallac, en l’àmbit del carrer Llorer números 7, 9,
10, 12 i 14 de Vulpellac”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
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.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 42 DEL
PGO DE FORALLAC, EN L’ÀMBIT DEL CARRER MAS BOU DE PERATALLADA.Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Aprovat inicialment pel ple de la corporació en sessió ordinària de 17 de juliol de 2012, el
document de planejament titulat “Modificació puntual número 42 del Pla General d’Ordenació
de Forallac, en l’àmbit del carrer Mas Bou, de Peratallada”.
Atès que sotmès el document a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edicte
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 154 de data 9.8.2012, Punt Diari de
data 9.8.2012, i pàgina web de l’ajuntament www.forallac.cat des del dia 23 d’agost de 2012, no
s’hi han presentat al·legacions.
Atès que mitjançant acord de data 14 de setembre de 2012, la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona ha informat la modificació favorablement però amb condicions, les quals

s’han incorporat al document que es sotmet a aprovació provisional.
Atès que en el termini d’un mes establert a l’article 85.5 del TRLU, l’Agència Catalana de
l’Aigua no ha emès l’informe sol·licitat i que de conformitat amb el que disposa l’article 83.4 de
la LRJAP, es poden prosseguir les actuacions.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 17 d’octubre de 2012 emès per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es proposa al
ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment el document de planejament titulat “Modificació puntual
número 42 del Pla General d’Ordenació de Forallac, en l’àmbit del carrer Mas Bou, de
Peratallada”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
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.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 45 DEL
PGO DE FORALLAC, EN L’ÀMBIT DEL CARRER FITOR DE FONTETA.- Aquest
assumpte ha estat retirat de l’ordre del dia.
8.-APROVACIÓ
DELS
COMPTES
GENERALS
DEL
PRESSUPOST
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2011.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist l’informe emès per la comissió especial de comptes en relació als Comptes Generals de
l’exercici de 2011.
Donat que en el període d’exposició al públic no s’han formulat reclamacions.
D’acord amb allò que disposa l’article 212.4) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al ple de la
corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els Comptes Generals corresponents a l’exercici de 2011.
Segon.- Retre els comptes degudament aprovats a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l’article 212.5) de l’esmentat text refós.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 3/2012 DE TRANSFERÈNCIES
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2012.- Llegida per la secretària la
part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:

«Vist l'expedient núm. 3/12 de modificacions de crèdit en el Pressupost de 2012 i tenint en
compte que es tramita per raons de necessitat i urgència plenament justificades i que s'ajusta als
preceptes legals vigents, es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l'expedient núm. 3/12 de modificacions de crèdit en el
Pressupost de 2012, segons el detall següent:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ORIGEN DE FONS
Baixes de crèdit
Programa Econòmic Concepte
92
13000 Retribucions personal laboral fixe
92
14300 Altre Personal
92
15100 Gratificacions
23
16000 Quotes Seguretat Social
45
21002 Manteniment de vies públiques
13
21004 Pàrquing Peratallada
13
22701 Serveis de vigilància
01
31000 Interessos de préstecs
01
31001 Interessos pòlissa de crèdit
01
31100 Despeses de formalització d'operacions de crèdit
94
46503 Conveni servei de gestió d'animals abandonats
33
48001 Subvencions per a associacions
23
48002 Serveis socials
TOTAL ORIGEN DE FONS.......................................

Import €
5.000,00
1.500,00
1.400,00
2.000,00
10.000,00
1.500,00
3.800,00
7.700,00
5.000,00
1.000,00
2.900,00
1.500,00
3.000,00
46.300,00

APLICACIÓ DE FONS
Despeses finançades amb baixes de crèdit
Programa Econòmic Concepte
92
20000 Lloguers de bens immobles
92
21300 Manteniment maquinària
92
22100 Energia Elèctrica
92
22604 Jurídics (contenciosos)
16
22700 Recollida i eliminació de deixalles
94
22708 Serveis de recaptació Consell Comarcal
94
22709 Despeses de gestoria, asses, comptabilitat
42
44000 Subvenció per a la societat anònima municipal
TOTAL APLICACIÓ DE FONS...............................

Import €
3.100,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
3.400,00
8.800,00
17.000,00
46.300,00

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 cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
10.- DECLARACIÓ COM A NO DISPONIBLES DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CORRESPONENTS A LES RETRIBUCIONS QUE HAURIA DE PERCEBRE EL
PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC EN EL MES DE
DESEMBRE DE 2012, EN CONCEPTE DE PAGA EXTRAORDINÀRIA.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat estableix l’obligació de reduir les retribucions
anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga
extraordinària a percebre en el mes de desembre.
Així mateix, l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per
a 2012, estableix en el seu apartat Dos que les retribucions al personal al servei del sector públic
no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, en
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecte a efectius de
personal com a l’antiguitat.
L’aplicació del que disposen aquests articles obliga a adoptar les mesures següents en relació a
les retribucions a percebre per part del personal al servei de l’Ajuntament de Forallac en
l’exercici 2012:
1. Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de complement de destí o
equivalents, corresponents al mes de desembre.
2. Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import corresponent a les pagues
esmentades.
3. Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en aquest any no superin, en cap
cas, i en termes d’homogeneïtat, els abonats en l’any 2011, minorats amb la quantia de les
pagues a suprimir.
Segons l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, les quantitats derivades d’aquesta
supressió s’han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de pensions o
contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la coberta de la contingència de jubilació, en
els termes i l’abast que es determini en les lleis de pressupostos corresponents. Per tant, els
crèdits previstos en el pressupost de 2012 per atendre la paga extra del mes de desembre del
personal al servei de l’Ajuntament de Forallac no es pot destinar a cap altre objecte, ni en aquest
exercici ni en els exercicis futurs.
D’acord amb la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de 5 de
setembre de 2012, relativa a l’aplicació per part de les entitats locals d’allò que disposen els
articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i article 22 de la Llei orgànica 2/2012, l’aplicació de la
normativa anterior obliga a:
1. Immobilitzar, en l’exercici actual, els crèdits previstos per a l’abonament de les citades
pagues.
2. Afectar aquests crèdits a la finalitat que se cita en el mateix article (aportacions a plans de
pensions o similars), sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en l’exercici actual, ni
en exercicis futurs.
Per tot això, vist l’informe de secretaria intervenció, i de conformitat amb el que disposa l’article
33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es proposa al ple de la corporació l’adopció del
següent acord:

Primer.- Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es detallen tot seguit, per
un import total de 41.578,48 euros, corresponents a les retribucions que hauria de percebre al
personal al servei de l’Ajuntament de Forallac en el mes de desembre de 2012 en concepte de
paga extraordinària:
APLICACIÓ
12.92.11000
12.92.12001
12.92.12003
12.92.12004
12.92.12006
12.92.12100
12.92.12101
12.92.13000
12.92.13100
12.92.15000

DESCRIPCIÓ
Personal eventual
Retribucions Bàsiques grup A2
Retribucions Bàsiques grup C1
Retribucions Bàsiques grup C2
Triennis
Complements de destí
Complements específics
Personal laboral fixe
Personal laboral temporal
Complements de productivitat

IMPORT
3.226,86
699,38
1.866,90
2.375,16
736,62
3.492,54
6.458,46
20.168,97
384,84
2.168,75

Segon.- Afectar aquets crèdits pressupostaris a aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, sense que es
puguin destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en exercicis futurs.
Tercer.- Per al càlcul del romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació
dels pressupostos dels exercicis 2012 i següents, el romanent de tresoreria que s’obtingui es
minorarà (a més de amb els cobraments de difícil o impossible recaptació i l’excés de
finançament afectat) amb l’import de 41.578,48 euros, per afectar-los al finançament de les
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la
contingència de jubilació, en els termes i l’abast que es determinin en les lleis de pressupostos
corresponents.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
11.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I
APROVACIÓ DELS ESTATUTS. Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
aprovació la següent proposta:
«Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que
va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola,
recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte
internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que
en el seu Article 1 proclama:
“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement
el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de
llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la

cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris
no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos
comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996.
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va constituir
formalment l’Associació de Municipis per a la Independència i es van aprovar els seus estatuts, i
vist el contingut dels mateixos, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda en Vic en data
14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart.- Delegar en la regidora Sra. Marta Chicot Salgas la representació de l’Ajuntament de
Forallac davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. »
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
12.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Es proposa al ple de la corporació
ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 298 de 15 d’octubre de 2012, que literalment diu:
«Atès que, en data 14 de juliol de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, l’article 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació
d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques.
Atès que aquest article preveu que en les situacions d’incapacitat temporal, cada Administració
Pública, en l’àmbit de les seves respectives competències, podrà complementar les prestacions
que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei, en els termes que estableix la Disposició transitòria 15a de la mateixa
norma.
Atès que abans de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, la normativa reguladora de la
incapacitat temporal dels funcionaris de les Corporacions locals determinava que durant els tres
primers mesos corresponia la totalitat de les retribucions bàsiques i complementàries i a partir
del 4t mes, el 75% de la base reguladora del mes anterior a la baixa, quantia que es
complementava per l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora.
Atès que per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions locals
s’havia d’estar al que preveu en aquest sentit el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, que estableix que per a

la situació d’incapacitat temporal per contingències comunes, el subsidi pels 3 primers dies és a
càrrec del treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de l’ajuntament, i a partir del 16è endavant,
correspon a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),
mentre que la quantia a percebre és el 60% de la base reguladora des del 4rt dia i fins el 20è, i el
75% de la base reguladora des del dia 21 en endavant, quanties totes elles que es
complementaven per l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora.
Atès que per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional,
el subsidi del dia de l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre que a partir del 1er dia de
baixa, corresponia a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada, o a
l’ajuntament per al personal procedent de la MUNPAL (INSS/MÚTUA/AJUNTAMENT),
mentre que la quantia a percebre és el 75% de la base reguladora des del dia que es produeixi el
naixement del dret, quantia aquesta que es podia complementar per l’ajuntament fins el 100% de
la base reguladora.
Atès que a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, aquest panorama ha
canviat, i ara el seu article 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de 19 de
juliol de 2012, que:
- La prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat en aquest article.
(Per tant, ja no fa distinció entre els funcionaris i el personal laboral).
- Cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves respectives competències, podrà
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General
de Seguretat Social i el personal al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal, d’acord
amb els següents límits:
a) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3
primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar a com a màxim el
50% de les retribucions que es venen percebent en el mes anterior al de causar-se la
incapacitat. Des del dia 4rt fins al 20è, ambdós inclusivament, el complement que es pugui
sumar a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en
cap cas, sumades ambdues quantitats, se superi el 75% de les retribucions que vinguessin
corresponent a aquest personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del
dia 21è, inclusivament, podrà reconèixer-se una prestació equivalent al 100% de les
retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
b) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la prestació
reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del primer dia, fins a
arribar a com a màxim al 100% de les retribucions que vinguessin corresponent a dita
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
Atès que mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que les previsions contingudes
en l’article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació d’incapacitat temporal del
personal al servei de les Administracions Públiques acollit al Règim General de la Seguretat
Social seran desenvolupades per cada Administració Pública en el termini de 3 mesos des de la
publicació d’aquest Reial Decret Llei.
Atès que per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la situació
d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament pot complementar les
prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el
personal laboral al seu servei un màxim del 50% els 3 primers dies, un màxim del 15% sobre el
60% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un màxim del 25% sobre el 75% de
la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.

Atès que quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals,
l’ajuntament pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 25% sobre el
75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa.
Atès que s’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial Decret Llei 20/2012,
estableix que el disposat en l’article 9, no serà d’aplicació als empleats públics que a la seva
entrada en vigor, es trobin en la situació d’incapacitat temporal.
Atès que per altra banda, l’article 9.7 diu que se suspenen els acords, pactes i convenis vigents
que contradiguin els disposat en aquest article. En el mateix sentit es pronuncia l’article 16 del
mateix Reial Decret Llei, quan diu que se suspenen i queden sense efecte els acords, pactes i
convenis per al personal del sector públic definit en l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny,
de Pressupostos generals de l’Estat, subscrits per les Administracions públiques i els seus
organismes i entitats que continguin clàusules que s’oposin al disposat en el present títol.
HE RESOLT:
Primer.- Complementar, amb efectes inicials del 15 d'octubre de 2012, les prestacions que
percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei:
a) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, fixar els següents
complements retributius:
- 50% els 3 primers dies.
- 15% (total 75%) sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA/AJUNTAMENT), del 4rt al 20è.
- 25% (total 100%) sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA/AJUNTAMENT), des del dia 21 en endavant.
b) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, fixar un
complement retributiu del 25% (total 100%) sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa.
c) Excepcionalment i de forma degudament justificada s’establirà un complement retributiu des
del primer dia de la baixa i fins que s’assoleixi com a màxim el 100% de les retribucions que
gaudien en cada moment, en els següents supòsits:
- Hospitalització
- Intervenció quirúrgica
- Malaltia greu, validada pel servei mèdic d’empresa
- Embaràs
- Víctimes de violència de gènere
Segon.- Aquests complements no seran d’aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor
del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de competitivitat, que fou el dia 15 de juliol de 2012, es trobin en la situació
d’incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta data.
Tercer.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució als efectes de
la seva ratificació.»
Finalitzada la lectura l’alcalde la sotmet a votació, resultant aprovada per vuit vots a favor i una
abstenció del senyor Masuet.
13.- CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Es dóna compte succintament
de les resolucions dictades per l’alcaldia mitjançant el lliurament als regidors d’un document
amb el següent contingut:

16 de febrer de 2012.- Aprovar la liquidació per a l’expedició de certificació cadastral
descriptiva i gràfica de la finca situada a la plaça del Castell, 6 de Peratallada (Ref. cadastral
7574410EG0477S0001TS), peticionada per Consas Consultores Asistenciales, SL.
17 de febrer de 2012.- Assumir la responsabilitat de l’Ajuntament envers els danys soferts a les
jaquetes d’abric dels alumnes de l’Escola CEIP de Forallac: Berta Gómez Garcia, Enric Marquès
Crosa, Pau Mir Sánchez i Jan Reclosa Samsó.
17 de febrer de 2012.- Atorgament llicències d’obres:
a] A LA SRA. JOVITA ANDREU ROURA, perquè de conformitat amb la documentació
presentada pugui realitzar les obres consistent en la reformar interior d’una habitació de
l’habitatge situat al carrer Fonteta, 2 de la Bordeta (Exp. O7/2012).
b] AL SR. RUNE FORSBLOM, perquè de conformitat amb la documentació presentada pugui
realitzar les obres consistents en la legalització i acabament d’una edificació de 2,20 x5,60 m
(12,32 m²) adossada a una d’existent a la parcel.la 104 del polígon 2 (Exp. O8/2012).
c] AL SR. ENRIC LLAUSAS OLIVERAS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en arranjar i reparar 42 m² de la teulada de
l’habitatge situat a la parcel.la 97 del polígon 7. (Exp. O14/2012)
d] AL SR. FRANCISCO NAVARRO LARA, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina d’ús privat a la
parcel.la 203 del polígon 6 (Exp. O15/2012).
20 de febrer de 2012.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre el nínxol núm.
136, i ossera 68 (rodona 3a) del Cementiri municipal de Peratallada, al Sr. Ricard Torró Ponsatí.
20 de febrer de 2012.- Requerir al Sr. Jordi Sabater Anglada per tal que procedeixi, en el termini
màxim d’un mes comptat a partir de l’endemà en que li sigui notificada la present resolució, a la
reposició de la realitat física alterada mitjançant l’enderroc de les obres manifestament
il·legalitzables executades a la parcel.la 180 del polígon 6, consistents en la instal·lació d’un
porxo de fusta de 15 m² (Exp. PLU 1/2012).
21 de febrer de 2012.- Aixecar la suspensió provisional decretada per l’alcaldia de data 27 de
desembre de 2011, de les obres que es duen a terme a la parcel.la 104 del polígon 2, promogudes
pel senyor Rune Forsblom (Exp. PLU 21/2011).
21 de febrer de 2012.- Imposar a Correus Telecom una multa coercitiva de 300 euros per
incompliment de l’ordre d’execució dictada mitjançant resolució de data 4 de novembre de 2011,
i requerir-lo perquè en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la present resolució,
procedeixi a reparar els defectes observats i relacionats a la part expositiva de la present
resolució i a sol.licitar la corresponent llicència de legalització de les obres (Exp. PLU 10/2011).
21 de febrer de 2012.- Declarar la caducitat dels expedients d’activitats números. 3/1999, i
A4/2009, d’exposició i venda de ceràmica al carrer Arboços, 6, promoguts pel Sr. Francesc Feliu
Batllem i Francesc Feliu Vilanova, respectivament.
21 de febrer de 2012.- Atorgar llicència de primera utilització i ocupació amb ús d’habitatge de
l’edifici ubicat al carrer Canapost, 16 promoguda pel Sr. Alfred Selva Bartolomé (Exp. PO1/2012).

21 de febrer de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cinc mil set-cents
quaranta-tres euros amb nou cèntims (5.743,09 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel
senyor Alfred Selva Bartolomé, 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. O44/2009).
23 de febrer de 2012.- Donar conformitat, exceptuant l’alçada de la tanca que es manté en 1,50
m, a la proposta de modificació de l’emplaçament del tram de tanca que afronta amb el camí
d’ús públic (Exp. núm. O76/2011), promoguda per Mas del Sol, SA.
27 de febrer de 2012.- Atorgar a la Sra. Clara Oliver Vila, amb DNI núm. XXX i domicili al
carrer Canapost, 7 de Canapost - Forallac, la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució en la modalitat de titular conductor, amb un període de validesa del 27 de febrer de
2012 fins al 27 de febrer de 2022, de conformitat amb el que determina l’article 8.1 del mateix
Decret.
27 de febrer de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte d’assignacions als membres de la
corporació per a assistències a sessions/reunions d’òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 27
de febrer de 2012.
28 de febrer de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte de publicació de l’edicte d’exposició
pública del projecte d’adequació i canvi d’ús d’un magatzem agrícola existent a la parcel·la 41
del polígon 9, per a la instal·lació d’una activitat destinada a formatgeria artesanal i productes
làctics, al DOGC núm. 6071 de data 21.2.2012 i al diari el Punt de data 16.2.2012, promoguda
pel Sr. Joaquim Martell Mercader.
28 de febrer de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
dipositada a la caixa d’aquesta corporació per la senyora Maria Rosa Garcia Buxedas, 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. O98/2011).
28 de febrer de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de set-cents dotze euros
amb nou cèntims dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel senyor Antonio Marín Marín, 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. O62/2009).
28 de febrer de 2012.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats durant el mes de febrer de 2012.
29 de febrer de 2012.- Autoritzar el pas pel municipi de la XXVa Edició de l’ Excursió Trail
Mollet-Llafranc, que es celebrarà el proper dia 24 de març d’enguany i que transcorrerà per
camins i pistes forestals de Fitor –Forallac-, organitzada pel Moto club Mollet, amb NIF G59728410 i amb domicili social al carrer Can Fàbregas, 1-3, 08100-Mollet del Vallès.
29 de febrer de 2012.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, exercici
2012, el vehicle marca Seat, model Ibiza 1.9D, matrícula GI-8841-AZ, propietat de la Sra. Clara
Oliver Vila, amb DNI XXX, i domiciliada a la plaça de l’església, 7 de Canapost.

29 de febrer de 2012.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia dipositada a la caixa de la
corporació pel Sr. Josep Ma. Fortià Rius, amb CIF 40293538-E, el dia 6 d’octubre de 2009,
mitjançant aval bancari de l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, núm.0182.000646818,
per import de mil dos-cents quaranta-cinc euros, per respondre dels treballs de redacció del Pla
especial d’ordenació del conjunt històric de Peratallada.
29 de febrer de 2012.- :
“Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 2011, d’acord amb el
següent:
ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA
Existències a tresoreria 31.12.11....................................……....
205.277,27
Restes per cobrar en la mateixa data..................................……..
647.695,07
Restes per pagar en la mateixa data....................................…….
- 409.035,49
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat. - 267.652,52
Saldo de dubtós cobrament..........................................................
- 158.013,86
Superàvit a 31.12.11.….................................

18.270,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts nets............................................................…….
Obligacions reconegudes netes.............................................…….
Resultat Pressupostari................…………………………………
Desviacions negatives de finançament.....................…………….
Desviacions positives de finançament......................…………….
Despeses finançades amb rom. líquid de tresoreria...............…...
Resultat Pressupostari Ajustat.......................

2.099.117,97
- 2.204.499,68
- 105.381,71
0,00
- 276.132,98
434.961,88
53.447,19

Segon.- Que es trameti còpia de la present liquidació pressupostària a l’Administració de l’Estat
i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 193.5 del RDL
2/2004, de 5 de març, de l'esmentat Text refós.
Tercer.- Que es doni compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució, de
conformitat amb el que disposa l’article 193.4 del mateix text legal.”
1 de març de 2012.- Ratificar la suspensió provisional d’obres decretada per resolució d’aquesta
alcaldia de data 18 de gener de 2012, dels actes d’edificació executats a la parcel·la 121 del
polígon 5, promoguts pel senyor Josep Maria Frigola Font, sense haver obtingut la preceptiva
llicència municipal (Exp. PLU 2/2012).
1 de març de 2012.- Donar conformitat a les variacions introduïdes al projecte de rehabilitació
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Hospital, 10 de Peratallada (Exp.
O171/2006), a excepció del badalot de ventilació en base a l’acord de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona de data 13 de gener de 2012.

1 de març de 2012.- Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada pel senyor JAUME SALVADÓ CUESTA, de l’activitat destinada a la
degustació i venda de vi embotellat al carrer Major, 13 de Peratallada (Exp. A-15/2011).
1 de març de 2012.- Denegar, en base a l’informe emès per l’arquitecte municipal, l’atorgament
de llicència d’obres per a la reparació i millora del tancament metàl.lic de la parcel.la 23 del
polígon 6, promoguda per la senyora Núria Sarret Orihuela (Exp. 5/2012).
6 de març de 2012.- Donar conformitat a les modificacions presentades del projecte per a la
construcció d’una piscina d’ús privat a la parcel.la 203 del polígon 6, emparat per llicència
d’obres atorgada per resolució d’aquesta alcaldia de data 17 de febrer de 2012 (Exp. núm.
O15/2012), consistent en l’ampliació de la sala de màquines de la piscina i l’ampliació de la
terrassa en un metre d’amplada, promogudes pel Sr. Francisco Navarro Lara..
6 de març de 2012.- Suspendre la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística (Exp. PLU 22/2011), fins que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona informi
sobre les variacions introduïdes al projecte.
6 de març de 2012.- Aprovar els padrons de l'Impost de vehicles de tracció mecànica, de la Taxa
per a la recollida d’escombraries i de la Taxa de Cementiris municipals, per a l’ exercici de 2012.
8 de març de 2012.1.- Atorgament llicències d’obres.
a] A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., perquè de conformitat amb la
documentació presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’obertura d’una rasa per a la
connexió d’una escomesa a la xarxa de distribució de gas al carrer Nou, 30 de Vulpellac. (Exp.
O13/2012)
b] AL SR. FRANCESC ILLAMOLA SOBRIN, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la instal.lació de calefacció, i pavimentació i
enrajolat de banys a l’habitatge situat al carrer Montgrí 18, 1er-1a, de la urbanització Puig de
Sant Ramon. (Exp. O17/2012)
c] AL SR. JOSEP VIVES SOLER, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en arranjar les parets d’una habitació de l’habitatge situat al
carrer Canapost, 11. (Exp. O18/2012)
d] A LA SRA. DOLORS JUHERA RIBOT, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en arranjar la façana i pavimentar la planta baixa
de l’edifici situat al carrer Església, 6 de Fonteta. (Exp. O19/2012)
e] AL SR. SALVADOR BOFILL POU, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en diverses reformes interiors i exteriors a l’habitatge situat
al carrer Canapost, 9. (Exp. O21/2012)
f] AL SR. JORDI GISPERT ESPADALE, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en arranjar el teulat, la façana i el pati de l’edifici
situat al carrer Carme Carles, 16 de Vulpellac. (Exp. O22/2012)
g] AL SR. MIQUEL TORROELLA PRATS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en pavimentar 135 m² del pati i convertir un
galliner existent de 29,50 m² en un lavabo a la finca situada al carrer la Roca, 8 de Peratallada.
(Exp. O24/2012)
2.- Denegació llicències d’obres:

Denegar l’atorgament de llicència d’obres per a l’ampliació d’un magatzem agrícola situat a la
parcel·la 4 del polígon 11, promoguda per la Sra. Encarnación López Piedra (Exp. O19/2011),
d’acord amb l’informe desfavorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, adoptat
en sessió de data 2 de febrer de 2012.
8 de març de 2012.- Atorgar llicència municipal al Sr. Michel Meyer Giulini per a la instal.lació,
al carrer Hospital, 10 i carrer Orient de Peratallada, d’una bastida d’obra amb una superfície
d’ocupació de via pública de 1,8 m², des del dia 8 al 22 de març de 2012, ambdós inclosos.
8 de març de 2012.- Acceptar el desistiment del senyor Salvador López Nuñez, d’executar les
obres consistents en la construcció d’una piscina d’ús privat i d’un porxo al carrer Gavarres, 3 de
la urbanització Puig de Sant Ramon i, en conseqüència, anul.lar la corresponent llicència d’obres
atorgada (Exp. O87/2011).
8 de març de 2012.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat a la Sra. Ma. Dolors Arpa Vilallonga
(Exp. PLU 4/2012).
15 de març de 2012.- Requerir als senyors Jordi Julià Olivella i Ma. Àngels Ibañez Escuer per tal
que procedeixin, en el termini màxim D’UN MES comptat a partir de l’endemà en que li sigui
notificada la present resolució, a la reposició de la realitat física alterada mitjançant la retirada
del contenidor instal·lat a la parcel·la 136 del polígon 6. ( Exp. PLU 5/2012)
15 de març de 2012.- Concedir a la Sra. Elena Klimova una pròrroga fins al dia 14 de juny de
2012, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O67/2011, concedida
per resolució d’aquesta alcaldia de data 20 de juliol de 2011.
16 de març de 2012.- Aprovar la liquidació per a l’expedició de certificat urbanístic de la finca
situada als carrers del Forn, 1 i Migdia de Peratallada. (Ref. cadastral 7574106EG0477S),
promoguda per la Sra. Elisabet Cornejo Mata.
16 de març de 2012.- Aprovar la liquidació dels interessos corresponents al segon trimestre del
préstec a curt termini concedit a Forallac Progrés SAM per import de 15.000 €, segons el que
preveu la condició particular quarta del contracte subscrit entre aquest ajuntament i aqueixa
empresa en data 27 de juliol de 2011.
20 de març de 2012.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2-12, mitjançant generació
de crèdits.
20 de març de 2012.- Adhesió de l’Ajuntament de Forallac al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, publicat al DOGC núm. 50 de
12 de març de 2012, en el qual s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
21 de març de 2012.- Atorgament llicències d’obres:
a] AL SR. JAVIER CANTARELL DE FONTCUBERTA, perquè de conformitat amb la
documentació presentada, pugui realitzar les obres consistents en la reforma de l’habitatge situat
al carrer Nou, 30 de Vulpellac (Exp. O27/2011).
b] A FORMIGONS INDUSTRIALS GIRONA 2000, SL, per a la legalització i acabament de les
obres consistents en la construcció d’una nau al carrer dels Castanyers, 1 del sector industrial V-

2, amb ús de menjador i sala de descans a la planta baixa, i despatx a la planta pis (Exp.
O10/2012).
c] GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’obertura d’una rasa per a la connexió d’una
escomesa a la xarxa de distribució de gas al carrer Canigó, 30 de la urbanització Puig de Sant
Ramon (Exp. O12/2012).
d] AL SR. JOSEP FONT CATEURA, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en arrebossar 30 m² de façana de l’habitatge situat al carrer
Carme Carles, 33 de Vulpellac (Exp. O25/2012).
e] GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’obertura d’una rasa per a la connexió d’una
escomesa a la xarxa de distribució de gas al carrer Fitor, 22 de Fonteta (Exp. O26/2012).
f] GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’obertura d’una rasa per a la connexió d’una
escomesa a la xarxa de distribució de gas al carrer Canigó, 8 de la urbanització Puig de Sant
Ramon (Exp. O27/2012).
g] GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’obertura d’una rasa per a la connexió d’una
escomesa a la xarxa de distribució de gas al carrer Santa Basilissa, 11 de Vulpellac (Exp.
O28/2012).
h] AL SR. JOSEP COLL CARBÓ, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en reformar la cuina i el bany de l’habitatge situat al carrer
Llorer, 12 de Vulpellac (Exp. O29/2012).
22 de març de 2012.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística, incoat a Formigons Industrials Girona 2000, SA. (Exp. PLU 17/2011).
22 de març de 2012.- Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat del local social
situat a la plaça del Castell, 3 de Peratallada, promogut per l’Ajuntament de Forallac, que inclou
l’activitat de bar a la planta baixa de l’edifici de titularitat municipal.
23 de març de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte de publicació de l’edicte d’exposició
pública del projecte per a la instal.lació d’una planta de valorització energètica de residus a les
parcel.les 180, 181 i 275 del polígon 5, al DOGC núm. 6087 de data 14.3.2012 i al diari el Punt
de data 15.3.2012, promogut per Biogas de la Ribera, SLU.
26 de març de 2012.- Atorgar llicència de primera utilització i ocupació amb ús d’habitatge de
l’edifici ubicat al carrer Hospital, 10 de Peratallada, promoguda pel Sr. Michel Meyer Giulini
(Exp. PO-1/2012).
27 de març de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte d’assignacions als membres de la
corporació per a assistències a sessions/reunions d’òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 27
de març de 2012.
27 de març de 2012.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de març.

27 de març de 2012.- Requerir a Nuverot per tal que el termini màxim de quinze dies comptats a
partir de l’endemà en que li sigui notificada la present resolució, procedeixi a presentar un
projecte de l’estat final d’obra executada signat per tècnic competent (Exp. PO-3/2012).
27 de març de 2012.- Atorgar llicència municipal a la Sra. Dolors Juhera Ribot per a la
instal.lació, al carrer Església, 6 de Fonteta, d’una bastida d’obra amb una superfície d’ocupació
de via pública de 3,6 m², des del dia 28 de març al 4 d’abril de 2012, ambdós inclosos.
28 de març de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 150,00€ dipositada a la
caixa d’aquesta corporació per la senyora Carmen Dolores Manrique Castillo, 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. O49/2010).
28 de març de 2012.- Autoritzar la cancel.lació de la garantia dipositada a la Caixa de la
corporació pel Sr. Francesc Torrent Cufí, mitjançant aval bancari núm. 9340.03.0778885-96 de
data 10 de novembre de 2010 emès per l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per
import de dos mil quatre-cents seixanta euros amb tretze cèntims (2.460,13 €), 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. O38/2006).
29 de març de 2012.1.- Atorgament llicències d’obres:
a] A LA SRA. VICTORIA SORBY PEGGE, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la construcció d’un cobert agrícola a la
parcel.la 103 del polígon 6 (Exp. O40/2011).
b] GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’obertura d’una rasa per a la connexió d’una
escomesa a la xarxa de distribució de gas al carrer Canigó, 9-A de la urbanització Puig de Sant
Ramon (Exp. O20/2012).
c] AL SR. JOSEP BARCELO LLACH, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en reformar el bany de l’habitatge situat al carrer Montseny,
33 de la urbanització Puig de Sant Ramon (Exp. O31/2012).
d] AL SR. CLAUDI AVELLI MOLINAS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la construcció d’un suport d’obra de fàbrica
de 3x1,35 m. i d’1 metre d’alçada, per a la col·locació de 2 dipòsits d’aigua per al reg de la
parcel.la 70 del polígon 4 (Exp. O33/2012).
e] AL SR. JOAN FERRES CABISTANY, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en el tancament de la terrassa de l’habitatge
situat al carrer Gavarres, 1 de la urbanització Puig de Sant Ramon (Exp. O34/2012).
2.- Denegació llicència d’obres:
Denegar l’atorgament de llicència d’obres per a la substitució d’un portal metàl·lic a la parcel·la
23 del polígon 6, promoguda per la Sra. Núria Sarret Orihuela (Exp. O23/2012), atenent
l’informe desfavorable emès per l’arquitecte municipal, de data 19 de març de 2012.
29 de març de 2012.- Declarar la transmissió per part de l’Ajuntament de Forallac, de l’activitat
de bar del local polivalent municipal situat a la plaça del Castell, 3 de Peratallada (Exp. A-4
bis/2011), a favor del Sr. Joan Bagué Subiranas.

29 de març de 2012.- Estimar el recurs de reposició interposat per Paratge Ral, SLU, i atorgar
llicència d’obres de legalització d’un cobert agrícola situat a la parcel.la 52 del polígon 4,
promoguda per Paratge Ral, SLU (Exp. O8/2011).
29 de març de 2012.- Desestimar íntegrament, en base al contingut de l’informe tècnic de data 19
de març de 2012, les al·legacions formulades pel senyor Pere Anguila Barris contra la resolució
de l’alcaldia de 21 de novembre de 2011, d’incoació de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística (Exp. PLU 19/2011).
29 de març de 2012.- Comunicar a Agrícola Vila-Pigem, SC que el pronunciament del control
periòdic de l’activitat d’explotació de bestiar porcí ubicada a la parcel.la 5 del polígon 9 “Mas
Pere Pau”, és favorable (Exp. A-28/2003).
29 de març de 2012.- Imposar al senyor Félix Fernández Fernández una segona multa coercitiva
de 1.001 euros per incompliment de les ordres d’enderroc dictades mitjançant resolucions de
l’alcaldia de dates 5 de desembre de 2011 i 10 de gener de 2012, i requerir-lo perquè en el
termini màxim d’un mes des de la notificació de la present resolució, procedeixi a l’enderroc de
les obres i a la retirada de les instal.lacions, manifestament il·legalitzables, executades a la
parcel·la 181 del polígon 12 (Exp. PLU 1/2011).
29 de març de 2012.- Aprovar inicialment el Text refós del projecte d’urbanització executiu del
Pla de millora urbana UA-B2 “Can Mercader”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports
Xavier Frigola Mercader a instància de Residencial Vulpellac, SL, amb un pressupost d’execució
per contracta de dos milions cinc-cents dotze mil set-cents vint-i-cinc euros amb noranta-quatre
cèntims (2.512.725,94 €), IVA inclòs.
29 de març de 2012.- Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a la implantació d’un
hotel al Mas Patiràs i Jardins de l’Empordà. Jardí Botànic, redactat pels arquitectes Ramon
LLorens Clos i Esteve Armengol Carrera, juntament amb l’informe ambiental i l’estudi
d’impacte i integració paisatgística, ambdós redactats pel geògraf Joan Fontanet Pérez i
promogut pels senyors Carme Surrell Garcia i Francesc Torrent Cufí.
30 de març de 2012.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística incoat a Paratge Ral, SL.(Exp. PLU 9/2010).
2 d’abril de 2012.- Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat als senyors Francesc
Coll Cercós, com a autor material i Jordi Coll Casanova com a responsable del fets següents:
poda de plantes de la via pública, sense disposar de l’autorització pertinent.
3 d’abril de 2012.- Donar conformitat a les modificacions presentades al projecte per a la
rehabilitació de l’església de Santa Coloma de Fitor situada a la parcel.la 5 del polígon 15,
emparat per llicència d’obres atorgada per resolució d’aquesta alcaldia de data 19 de maig de
2011 (Exp. núm. O3/2011), consistents en la substitució de la pavimentació de l’era del pati.
4 d’abril de 2012.- Informar favorablement la sol.licitud d’autorització instada per la Sra. Ma.
Dolors Cassé Radresa per a la venda de productes pirotècnics en una caseta que es situarà a la
parcel·la 145 del polígon 3 a Vulpellac.

10 d’abril de 2012.- Aprovar, d’acord amb el que preveu la condició particular cinquena del
contracte subscrit, la liquidació de l’amortització anticipada del préstec a curt termini concedit a
Forallac Progrés SAM per import de quinze mil euros.
10 d’abril de 2012.- Atorgar a Sabrià-Picton-Hughes, CB llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, al Carrer Guillem de Peratallada, s/n (Peratallada), de l’1 al 9
d’abril i del 1 de juny al 8 d’octubre de 2012 (Exp. OVP-1/2012).
10 d’abril de 2012.- Desestimar íntegrament, en base al contingut de l’informe tècnic-jurídic de
data 7 de març de 2012, el recurs de reposició interposat pel senyor Frederic Rigau Costey contra
la resolució de l’alcaldia de 27 de desembre de 2011 de desestimació de les al·legacions
formulades contra la resolució de l’alcaldia de 23 de novembre de 2011; i el requeriment de
reposició de la realitat física alterada mitjançant la retirada dels pals de fusta i la tela metàl·lica
(Exp. PLU 8/2011).
10 d’abril de 2012.- Declarar la caducitat de l’expedient núm. A-10/2010 per a la instal.lació
d’una activitat destinada a taller de serralleria al carrer Ponent, 9 de la Bordeta, promogut per
Tancaments Corbalv, SL.
11 d’abril de 2012.- Concedir a la Sra. Elena Klimova una segona pròrroga fins al dia 8
d’octubre de 2012, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp.
O23/2011, concedida per resolució d’aquesta alcaldia de data 31 de març de 2011.
12 d’abril de 2012.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a l’adequació i canvi d’ús d’un
magatzem agrícola existent a la parcel·la 41 del polígon 9, per a la instal·lació d’una activitat
destinada a formatgeria artesanal i productes làctics, redactat pel tècnic Oriol Urgell Saborit i
promogut pel Sr. Joaquim Martell Mercader.
12 d’abril de 2012.- Modificar la finalitat de 89.600 € de l’operació de crèdit aprovada per
resolució de l’alcaldia de data 23 de desembre de 2010, que es va contractar per al finançament
de les obres d’ordenació de l’accés a Peratallada.
12 d’abril de 2012.- Altes al Padró Municipal d’Habitants.
12 d’abril de 2012.- Altes al Padró Municipal d’Habitants.
13 d’abril de 2012.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Empordà que disposi l’assistència
del seu secretari a aquest ajuntament a fi de garantir el funcionament de la secretaria intervenció
d’aquesta corporació local i fins el reingrés de la titular de la plaça.
16 d’abril de 2012.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat a Tnimksa, SL (PLU 7/2010).
16 d’abril de 2012.- Atorgar al Sr. Jacinto Cruz Balaguer llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, Plaça de les Voltes, 6 (Peratallada), del 16 de març al 16 de
desembre de 2012 (Exp. OVP-2/2012).

16 d’abril de 2012.- Atorgar a Restaurant l’Arc Vell, SL llicència municipal a precari d’ocupació
de la via pública, Plaça del Castell, 2 (Peratallada), de l’1 d’abril al 7 d’octubre de 2012, ambdós
inclosos (Exp. OVP-3/2012).
17 d’abril de 2012.- Atorgar a Grup Dasa Consulting, SL llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, Plaça de les Voltes, 8 de Peratallada, del 17 de març al 30 de juny
de 2012, ambdós inclosos (Exp. OVP-5/2012).
17 d’abril de 2012.- Atorgar al Sr. Xavier Lladó Feliu llicència municipal a precari d’ocupació
de la via pública, Plaça de les Voltes, 11 (Peratallada), del 16 de març al 4 de novembre de 2012,
ambdós inclosos (Exp. OVP-4/2012).
17 d’abril de 2012.- Atorgar llicència municipal a la senyora Dolors Juhera Ribot per a
l’ocupació de via pública amb materials de construcció al carrer Església, 6 de Fonteta, amb una
superfície d’ocupació de 6,12 m² des del dia 18 al 25 d’abril de 2012.
17 d’abril de 2012.- Aprovar la liquidació definitiva dels treballs consistents en garantir
l’estabilitat del ràfec de la teulada de l’edifici situat al carrer la Torre, 6 de Vulpellac, finalitzats
en data 1 de desembre de 2011 i promogudes per la Sra. Sara Visellach Ruano.
17 d’abril de 2012.- Refusar els vinils dels rètols lluminosos de la façana de l’edifici de
l’ajuntament, instal.lats el dia 3 de gener de 2012 per Impacte Visual, SC, per no correspondre
el color dels mateixos a l’encàrrec efectuat per l’ajuntament.
18 d’abril de 2012.- Sol·licitar un lliurament a compte al Consell Comarcal del Baix Empordà
per import de 176.000 €, a descomptar de la bestreta de recaptació que s’ha de fer efectiva el
proper mes de juliol.
19 d’abril de 2012.- Procedir a la incautació per import de vuit-cents setanta-cinc euros, de la
fiança dipositada en metàl·lic a la caixa d’aquesta corporació per Forallac Real State, SL, per
respondre dels danys a que fa referència l’art. 7.1.a) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre Construcció, Instal.lacions i Obres (Exp. O94/2005).
19 d’abril de 2012.- Imposar al senyor Jordi Sabater Anglada una multa coercitiva de 300 euros
per incompliment de l’ordre d’execució dictada mitjançant resolució de data 20 de febrer de
2012, i requerir-lo perquè en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la present
resolució, procedeixi a l’enderroc de les obres manifestament il·legalitzables executades a la
parcel·la 180 del polígon 6, consistents d’un porxo de fusta de 15 m².
19 d’abril de 2012.- Concedir a SA Llensa, una pròrroga fins al dia 28 de desembre de 2012, per
a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres (Exp. O72/2010), concedida per
resolució d’aquesta alcaldia de data 20 d’abril de 2011.
19 d’abril de 2012.1.- Atorgament llicències d’obres:
a] AL SR. JOSEP FRIGOLA PLA, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en la reparació d’esquerdes a la façana de l’habitatge situat
al carrer Major, 1 de Peratallada. (Exp. O32/2012)

b] A LA SRA. ELENA KLIMOVA, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en la pavimentació de 128 m² del pati de l’habitatge situat al
carrer Rocacorva, 7 de la urbanització Puig de Sant Ramon. (Exp. O38/2012)
c] AL SR. EUGENI PENALVA LÓPEZ, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la pavimentació 9 m² del pati de l’habitatge
situat al carrer Montseny, 7 de la urbanització Puig de Sant Ramon.(Exp. O39/2012)
2.- Denegació llicències d’obres:
Denegar l’atorgament de llicència d’obres per a la modificació d’una obertura de la façana de
l’habitatge situat al carrer Nou, 31 de Vulpellac, promoguda pel Sr. Francesc Esteba Pujadas
(Exp. O11/2012), d’acord amb l’informe desfavorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona, adoptat en sessió de data 2 de març de 2012.
19 d’abril de 2012.- Imposar al senyor Salvador Sabater Grau una multa coercitiva de 300 euros
per incompliment de l’ordre d’execució dictada mitjançant resolució de data 13 de gener de
2012, i requerir-lo perquè en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la present
resolució, procedeixi a l’enderroc de les obres manifestament il·legalitzables executades a la
parcel·la 194 del polígon 8, consistents en la instal.lació d’una tanca formada per pals de fusta
formigonats i tela metàl·lica cinegètica.
20 d’abril de 2012.- Delegar en la regidora d’aquest Ajuntament Sra. Núria Lagraña Font,
l’autorització del matrimoni civil núm. 6/2012 promogut per Maria Antonia Paris Nolla i
Carolina Cubota Ruiz-Viana i instruït pel Registre Civil de Torredembarra (Tarragona).
24 d’abril de 2012.- Disposar el compliment íntegre de la interlocutòria de data 13 de desembre
de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, en el recurs ordinari
506/2005, i en conseqüència anul·lar i deixar sense cap valor ni efecte jurídic la llicència d’obres
Exp. núm.70/2011, atorgada a Endesa Distribución Eléctrica SL, per a la legalització i reforma
de la subestació elèctrica a la parcel·la 116 del polígon 9 de Fonteta.
24 d’abril de 2012.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor del subministrament d’un
tractor agrícola marca SAME model Saturno 80 Synchro, destinat a la brigada municipal i
contractar aquest subministrament a la Sra. Sonia Colomer Palou, amb DNI XXX, pel preu de
dos mil nou-cents euros (2.900.-€).
24 d’abril de 2012.- Autoritzar el recorregut del III Critèrium de LLafranc per a vehicles
històrics, que transcorrerà per aquest municipi (Peratallada- Canapost), el dia 12 de maig de
2012, organitzat pel Rally Classics.org.
24 d’abril de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte de la publicació de l’edicte d’exposició
pública del projecte per a la instal·lació d’una planta de tractament i valorització de residus a les
parcel·les 180, 181 i 275 del polígon 5, al DOGC núm. 6104 de data 10.4.2012 i al diari el Punt
de data 5.4.2012, promoguda per Servitransfer, SL
25 d’abril de 2012.- :
“Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l’Ajuntament de Forallac per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament en matèria
de secretaria intervenció.

Segon.- Donar compte del present decret al ple de la corporació en la primera sessió que
celebri.”
26 d’abril de 2012.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes d’abril.
26 d’abril de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte d’assignacions als membres de la
corporació per a assistències a sessions/reunions d’òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 26
d’abril de 2012.
26 d’abril de 2012.- Desestimar íntegrament, en base al contingut de l’informe tècnic de data 20
d’abril de 2012, el recurs de reposició interposat per la senyora Ma. Josefa García Prat contra la
resolució de l’alcaldia de 10 de gener de 2012, de requeriment de reposició de la realitat física
alterada mitjançant l’enderroc i retirada de les dues barraques de fusta, el tancat al voltant de
l’hort i la bassa de reg (Exp. PLU 7/2011).
26 d’abril de 2012.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat a Correos Telecom (PLU 10/2011).
26 d’abril de 2012.- Concedir a la Sra. Elena Bahí Planas una pròrroga fins al dia 29 d’abril de
2013, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O9/2010, concedida
per resolució d’aquesta alcaldia de data 22 d’abril de 2010.
30 d’abril de 2012.- Concedir a Habitatges Peratallada, SL una pròrroga fins al dia 28 d’abril de
2013, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O10/2010, concedida
per resolució d’aquesta alcaldia de data 22 d’abril de 2010.
2 de maig de 2012.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes
de 2 de maig de 2012 en endavant, la Sra. Silvia Lladó Feliu pot començar a exercir
legítimament l'activitat innòcua destinada a botiga d’artesania, regal, tèxtil i complements,
ubicada al carrer Major, 5 de Peratallada. (Exp. A-7/2012).
2 de maig de 2012.- Procedir al sobreseïment, del expedient i arxiu de les actuacions
corresponents a l’expedient sancionador núm. 1/2012, incoat als senyors Francesc Coll Cercós i
Jordi Coll Casanovas.
3 de maig de 2012.- Delegar en la regidora d’aquest ajuntament, Sra. Rosa Figueras Pibernat,
l’autorització del matrimoni civil núm.730/2011, promogut per Isaac Homs Mir i Elena
Corominas Sánchez i instruït pel Registre Civil de la Bisbal d’Empordà.
3 de maig de 2012.- Procedir a l’acumulació dels expedients de sol.licitud de llicència ambiental
A-15/2010 i A-4/2011, promoguts per Runes Salsà, SL i denegar la llicència ambiental per a
l’ampliació i la incorporació de canvis substancials de la planta de tractament de residus
d’enderrocs i de la construcció situada a les parcel.les 63, 64 i 65 del polígon 11.
3 de maig de 2012.- Atorgament llicències d’obres:
a] AL SR. RAFAEL CAMPINS FIGUERAS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la legalització d’ampliació i enderroc d’un
habitatge situat a la parcel.la 21 del polígon 2 (Exp. O107/2010).

b] AL SR. ANTONIO ZAHINO MAYA, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la restauració de la realitat física alterada
mitjançant l’enderroc d’un porxo i un traster a la parcel.la 32 del polígon 11 (Exp. O99/2011).
c] AL SR. PERE BARRIS RAMELL, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en la reforma d’una edificació existent al carrer Canapost, 10
(Exp. O37/2012).
3 de maig de 2012.- Atorgar al Sr. Andreu Castells Teixidor llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, Plaça dels Esquiladors, 2 (Peratallada), del 28 d’abril al 15 de
juliol de 2012, ambdós inclosos (Exp. OVP-6/2012).
4 de maig de 2012.- Designar la Mesa de Contractació per a la contractació mitjançant
procediment negociat sense publicitat, del subministrament amb la modalitat d’arrendament amb
opció de compra d’una fotocopiadora multifunció per a les oficines municipals de l’Ajuntament
de Forallac.
4 de maig de 2012.- Estimar la reclamació formulada per la Sra. Laura Corsunsky Zeitune,
actuant en nom i representació de Residencial Vulpellac, SL i procedir a la tramitació del
corresponent expedient de modificació del Projecte de reparcel·lació del Sector SUP B2.
4 de maig de 2012.- Requerir als senyors Antonio Zahino Maya i Anna Puig Glanadell per tal
que procedeixin a la reposició de la realitat física alterada mitjançant l’enderrocament de les
obres il.legalitzables, d’acord amb el projecte d’adequació emparat per la llicència d’obres
atorgada per resolució de l’alcaldia de data 3 de maig de 2012 (Exp. núm. O99/2011).
7 de maig de 2012.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística incoat al Sr. Rafel Campins Figueras (Exp. PLU 6/2008) decretada per
resolució de l’alcaldia de data 28 de maig de 2008.
7 de maig de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 625,04 € dipositada a la
caixa d’aquesta corporació pel senyor Miquel Torroella Prats, 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. O106/2010).
7 de maig de 2012.- Altes al Padró Municipal d’Habitants.
8 de maig de 2012.- No autoritzar l’entrada de 15-20 vehicles clàssics al nucli de Peratallada ni
autoritzar-ne l’aparcament a la plaça del Castell, el proper dia 27 de maig de 2012, peticionada
pel Sr. Roger Grandia Borràs, en representació de l’Associació d’aficionats als cotxes i motos
d’època.
10 de maig de 2012.- Requerir a Ecobike, SL, perquè en el termini màxim de quinze dies aporti
la documentació necessària i adopti les mesures adients a fi d'esmenar les deficiències detectades
amb motiu de la visita de comprovació a l’activitat dedicada al muntatge i venda de bicicletes
elèctriques. (Exp. A-17/2011)
10 de maig de 2012.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia de la documentació tècnica per revestir dues parets de pedra de l’habitatge situat al

camí de Peratallada a Sant Feliu, s/n de Peratallada, promogut pel Sr. Jorge Pecourt Gozálvez
(Exp. O36/2012).
11 de maig de 2012.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat al senyors Jordi Julià Olivella i Ma.
Àngels Ibañez Escuer (PLU 5/2012).
14 de maig de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 150,00€ dipositada a la
caixa d’aquesta corporació per la senyora Jovita Andreu Roura, 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. O7/2012).
14 de maig de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 184,30 € dipositada a
la caixa d’aquesta corporació per SA Llensa, 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. O12/2011).
14 de maig de 2012.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia definitiva dipositada a la caixa de
la corporació per Opción A, Servicios Generales, SL, amb NIF B-63321251, el dia 15 de juny de
2011, mitjançant aval de l’entitat Companyia Espanyola de Seguros y Reaseguros de Crédito y
Caución, SA, núm. 4054940, per import de 2.821,60, per respondre de la concessió del servei de
control i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, 2011.
14 de maig de 2012.- Atorgament llicències d’obres:
a] AL SR. MICHEL MEYER GIULINI, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en la rehabilitació d’un cobert per a ús d’habitatge al carrer
Hospital, 10 de Peratallada (Exp. O63/2010).
b] A VIVES SUNYER, SL, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui
realitzar les obres consistents en anivellar el sostre d’una part de la nau de la granja situada a la
parcel.la 48 del polígon 4, per formar un terrat (Exp.O75/2011).
c] AL SR. XAVIER CARRERAS LLOSAS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la instal.lació d’una pèrgola de fusta a la
parcel.la 100 del polígon 12 (Exp. O40/2012).
d) A LA SRA. MARTA PUIG BARNÉS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de la terrassa i la substitució de
rajoles del bany de l’habitatge situat al carrer Fitor, 28 de Fonteta (Exp. O42/2012).
e] AL SR. SEBASTIÁN CALZADA PRATMARSÓ, perquè de conformitat amb la
documentació presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de la coberta
d’una edificació amb ús de magatzem annexa a l’habitatge situat a la parcel.la 169 del polígon 6
(Exp. O44/2012).
f] AL SR. JOSÉ GASPART BUENO, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de la coberta d’una edificació situada a la
parcel.la 62 del polígon 7 (Exp. O45/2012).
14 de maig de 2012.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte la
instal.lació d’una caravana a la parcel.la 90 del polígon 3, promoguda per la Sra. Enriqueta
Madrenys Mias, sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal.

15 de maig de 2012.- Delegar en el regidor d’aquest Ajuntament Sr. Narcís Oriol Regencós,
l’autorització del matrimoni civil núm. 6/2012 promogut per Antonio Chinchilla Martorell i
Elena Mangas Corona i instruït pel Registre Civil de Sarrià de Ter.
15 de maig de 2012.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la instal.lació d’una planta de
valorització energètica de residus a les parcel·les 180, 181 i 275 del polígon 5, redactat pel tècnic
Manel Barrau Salmerón i promogut per Biogas de la Ribera, SLU.
16 de maig de 2012.- Autoritzar el recorregut del 2on Rallye Terres de Catalunya – Vila de
Platja d’Aro, que transcorrerà per camins municipals (Fitor), els dies 26 i 27 de maig de 2012,
organitzat pel Club Esportiu Escuderia Myron.
16 de maig de 2012.- Informar a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica, SLU , que la
sol.licitud de pròrroga per a la presentació del projecte tècnic d’enderroc de les obres executades
a l’empara de la llicència d’obres núm. 70/2011, atorgada per a la legalització i reforma de la
subestació elèctrica a la parcel·la 116 del polígon 9 de Fonteta, Forallac, comportaria també una
pròrroga del termini d’execució de la sentència, per tant aquesta pròrroga l’haurà de demanar al
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona.
17 de maig de 2012.- Concedir a Fitor Forestal, SL una pròrroga fins al dia 26 de maig de 2013,
per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres (Exp. O50/2010), concedida per
resolució d’aquesta alcaldia de data 19 de maig de 2011.
17 de maig de 2012.- 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
ambiental per a la instal·lació d’una planta de runes a la parcel·la 116 del polígon 8, promoguda
per Àrids Paretas, SC (Exp. A-9/2007).
21 de maig de 2012.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la instal.lació d’una planta de
tractament i valorització de residus a les parcel·les 180, 181 i 275 del polígon 5, redactat pel
tècnic Manel Barrau Salmerón i promogut per Servitransfer, SL.
23 de maig de 2012.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia de la documentació tècnica per a la construcció d’un mur de separació de finques,
substitució d’una porta i repicar parets interiors de la finca situada al carrer Mas Bou, 11 de
Peratallada, promogut pel Sr. Reinnhart Rath (Exp. O35/2012).
23 de maig de 2012.- Atorgar a la Sra. Fina Sabrià Jiménez llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, Carrer del Forn, 15 (Peratallada) , del 15 de juny a l’11 de setembre
de 2012, ambdós inclosos (Exp. OVP-7/2012).
24 de maig de 2012.- Atorgament llicències d’obres:
a] A UNIÓ DE PRODUCCIONS GIRONA, SL, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’adequació de tres coberts existents a la
parcel.la 35 del polígon 11, per a la instal.lació d’una explotació avícola de posta en producció
ecològica (Exp. O30/2012).

b] A LA SRA. SÒNIA COLOMER PALOU, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en reformar la cuina de l’habitatge situat a la
parcel.la 16 del polígon 3 (Exp. O46/2012).
29 de maig de 2012.- Incoar expedient d’execució subsidiària de les obres que manquen
executar per part de Carlotam, SL, al projecte d’urbanització del sector anomenat “Sector Estudis
de Fonteta” al terme municipal de Forallac, amb càrrec a l’aval del Banc de Sabadell Núm. de
registre 313853 per import de 122.372,00€ dipositat en aquesta corporació el dia 14 d’agost de
2002 (R.E. núm. 1762), com a garantia de l’obligació que correspon a Carlotam, SL, de satisfer
les despeses derivades de l’execució del projecte d’urbanització de l’anomenat “Sector Estudis
de Fonteta” al terme municipal de Forallac.
29 de maig de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte d’assignacions als membres de la
corporació per a assistències a sessions/reunions d’òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 29
de maig de 2012.
29 de maig de 2012.- Atorgar al Sr. Francesc Feliu Vilanova un termini de quinze dies, comptats
a partir de l’endemà en que li sigui notificada la present resolució, per tal que presenti a
l’ajuntament documentació complementària a l’expedient de l’activitat existent al carrer
Arboços, 6 del sector industrial V-2 (Exp. A4/2009).
29 de maig de 2012.- Atorgar a Runes Salsà, SL una pròrroga d’un mes, comptat a partir de
l’endemà en que li sigui notificada la present resolució, per tal que presenti a l’ajuntament la
documentació complementària i esmeni les deficiències a que fan referència els informes
desfavorables emesos per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal de data 22 de març de 2012 i pel
tècnic del Consell Comarcal del Baix Empordà de data 5 d’abril de 2012 (Exp. A15/2010).
29 de maig de 2012.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de maig.
30 de maig de 2012.- Autoritzar el recorregut de la cursa ciclista que es durà a terme per camins
municipals (Fitor), el proper dia 2 de juny de 2012, organitzada pel Club Esportiu BTT
Palafrugell.
30 de maig de 2012.- Atorgar a Calderers 16, SL, llicència de legalització i acabament d’obres
complementàries a l’expedient núm. O45/2011, consistents en l’adequació d’un edifici agrícola
existent a la parcel.la 7 del polígon 2, per a la instal.lació d’una activitat de destil·lació d’olis
essencials.
30 de maig de 2012.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística incoat a Calderers 16 SL (Exp. PLU 22/2011) decretada per resolució de
l’alcaldia de data 6 de març de 2012.
30 de maig de 2012.- Comunicar al senyor Salvi Ribas Font que el pronunciament del control
periòdic de l’activitat d’explotació ramadera porcina situada a la parcel.la 35 del polígon 11
“Mas Frigola”, és favorable. (Exp. A-25/2006).
31 de maig de 2012.- Altes al Padró Municipal d’Habitants.

31 de maig de 2012.- Delegar en el regidor d’aquest Ajuntament Sr. Jaume Teixidor Casas,
l’autorització del matrimoni civil núm. 492/2012 promogut per Aitor Noel Mestre Nogues i
Claudia Lazuen Molina i instruït pel Registre Civil de Barcelona.
31 de maig de 2012.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística pels actes
d’edificació executats sense la preceptiva llicència municipal al carrer Sant Feliu de Boada, s/n,
promoguts pel senyor Jorge Pecourt Gozálbez.
1 de juny de 2012.- Atorgar a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal
d’obres d’enderroc de la subestació elèctrica ubicada a la parcel·la 116 del polígon 9 (Exp.
O47/2012), sens perjudici d’altres autoritzacions sectorials corresponents i subjecta al
compliment de les condicions que figuren a l’informe tècnic.
4 de juny de 2012.- Desestimar íntegrament, en base al contingut de l’informe tècnic de data 1 de
juny de 2012, el recurs de reposició interposat per la senyora Ma. Josefa García Prat contra la
resolució de l’alcaldia de 26 d’abril de 2012, de requeriment de reposició de la realitat física
alterada mitjançant l’enderroc d’una barraca de fusta fixada a terra per pilones de fusta, una
bassa d’aigua i la retirada tant de les runes procedents de l’enderroc de l’altra barraca com del
vehicle abandonat (Exp. PLU7/2011).
5 de juny de 2012.- Procedir a la rectificació de la resolució de l’alcaldia de data 31 de gener de
2012, en el sentit de modificar l’error en l’import de la finança dipositada per Can Mateu, SC,
per respondre de les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora
de l’ICIO.
5 de juny de 2012.- Atorgar llicència de primera utilització i ocupació amb ús d’habitatge de
l’edifici ubicat a la parcel.la 124 del polígon 4 “Mas Nou”, promoguda per Nuverot, SL (Exp.
PO-3/2012).
5 de juny de 2012.- Atorgar a Nuverot, SL, llicència de legalització de les obres
complementàries a l’expedient núm. O9/2008 de reforma i ampliació del Mas Nou, situat a la
parcel.la 124 del polígon 4.
5 de juny de 2012.- Atorgar al Sr. Josep Sabeña Esteba, llicència d’obres per a la construcció
d’un femer i una fossa de lixiviats a l’explotació ramadera “Mas Eusebio”, situada a la parcel.la
153 del polígon 8 (Exp. O6/2012).
6 de juny de 2012.- Atorgar a Grup Dasa Consulting, SL una ampliació del termini d’ocupació
de via pública establert a la llicència municipal a precari, atorgada per resolució d’aquesta
alcaldia de data 17 d’abril de 2012 (Exp. OVP-5/2012).
7 de juny de 2012.- :
“Primer.- Contractar, per motius de màxima urgència i de conformitat amb el que determina
l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, al Sr. Juan José Velez Duserm amb DNI XXX,
mitjançant contracte laboral temporal per a obra o servei determinat pel termini comprès entre
el 21 de juny i l’11 de setembre de 2012, ambdós inclosos, amb una jornada laboral de 40 hores
setmanals repartides de dijous a dilluns amb horari de 11:00 a 14:00 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 quatre euros amb
cinquanta-set cèntims ( 1.104,57€). Aquest contracte tindrà efectes a partir del dia 21 de juny de
2012.
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.”
7 de juny de 2012.- Sol·licitar un lliurament a compte al Consell Comarcal del Baix Empordà per
import de seixanta-cinc mil euros, a descomptar de la bestreta de recaptació que s’ha de fer
efectiva el proper mes de juliol.
7 de juny de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de 150,00€ dipositada a la
caixa d’aquesta corporació pel senyor Salvador Bofill Pou, 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. O21/2012).
7 de juny de 2012.- Sol.licitar a la Diputació de Girona una pròrroga fins al 30 de setembre de
2012, per a la justificació de la redacció i execució del projecte de senyalització patrimonial de
Forallac.
8 de juny de 2012.- Adjudicar el contracte administratiu (per procediment negociat sense
publicitat) per a la concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de
Peratallada, estiu 2012, a l’empresa Aparcaments Costa Brava, SL, amb NIF B-55122329,
representada pel senyor Jordi Fabrellas Pagés i domiciliada al carrer Onyar, 5 17253-MontRas, amb un cànon d’explotació del servei del 31% sobre el total de les quantitats recaptades
(IVA exclòs), i amb subjecció a l’oferta presentada pel licitador i al compliment de les millores
proposades en el seu programa de gestió.
11 de juny de 2012.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les obres
que s’estan executant a la parcel.la 169 del polígon 6, promogudes pel Sr. Sebastià Calzada
Pratmarsó, que no s’ajusten a la llicència atorgada per resolució d’aquesta alcaldia de data 14 de
maig de 2012 (Exp.O44/2012).
11 de juny de 2012.- Requerir a la senyora Enriqueta Madrenys Mias per tal que procedeixi, en
el termini màxim D’UN MES comptat a partir de l’endemà en que li sigui notificada la present
resolució, a la reposició de la realitat física alterada mitjançant la retirada de la caravana
instal·lada a la parcel·la 90 del polígon 3 (Exp. PLU 7/2012).
11 de juny de 2012.- Aprovar les liquidacions per a l’expedició d’informes del CCBE referents a
l’explotació ramadera de bestiar porcí situada a la parcel·la 5 del polígon 9 “Mas Pere Pau”,
promoguda per Agrícola Vila-Pigem, SC i a l’activitat ramadera de vaquí situada a la parcel·la
153 del polígon 8 “Mas Eusebio”, promoguda per Josep Sabeña Esteba.

12 de juny de 2012.- Requerir a Embylene, SL, perquè en el termini màxim d’un mes presenti a
l’ajuntament la documentació necessària per a la revisió de la llicència ambiental, d’acord amb el
que disposa l’article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre (LPCAA) (Exp. A1/2002).
12 de juny de 2012.- :
“Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 34/2012, interposat davant el
Jutjat Contenciós Administratiu, 2 de Girona, per la lletrada Sra. Laura Corsunsky Zeitune,
col.legiada 1874, actuant en nom i representació de TERRA EMPORDANESA, SL i
RESIDENCIAL VULPELLAC, SL, contra la resolució de l’alcaldia d‘ 11 de novembre de 2011,
per la qual es desestima íntegrament el recurs de reposició interposat per Terra Empordanesa,
SL, el dia 18 d’octubre de 2011 (R.E. núm. 2400).
Segon.- Sol·licitar al President de la Diputació de Girona la representació i defensa de
l’Ajuntament en l’esmentat recurs.
Tercer.-Trametre l’expedient per fotocòpia autenticada, complet i foliat i acompanyat d’un
índex, també autenticat al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona i notificar la
present resolució a tots els qui apareguin com interessats, emplaçant-los perquè puguin
personar-se i comparèixer a les actuacions en el termini de 9 dies, d’acord amb el que
determina l’article 49 de la LJCA.
Quart.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució en la
propera sessió que celebri.”
13 de juny de 2012.- Aprovar la liquidació per a la placa de numeració del carrer Canigó, 28 i
30, promoguda pel Sr. Victor López Cabrillana.
14 de juny de 2012.- Atorgament llicències d’obres:
a) Al Sr. JORDI PONT FIGUERAS, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de 40 m² de la coberta d’un paller annex al
Mas Blay situat a la parcel.la 20 del polígon 11 (Exp. O48/2012).
b) A la Sra. ELENA KLIMOVA, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui
realitzar les obres consistents en arrebossat amb morter monocapa les façanes de l’habitatge
situat al carrer Rocacorva, 7 de la urbanització Puig de Sant Ramon (Exp. O49/2012).
c) A la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PARCEL·LA 28 DEL POLÍGON
INDUSTRIAL V-2, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui realitzar les
obres consistents en pavimentar 1.350 m² de l’espai lliure al voltant de l’edificació situada al
carrer del Roures, 19 del sector industrial V-2 (Exp. O50/2012).
d) Al Sr. JOAQUIM SERRA DALMAU, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en refer 11 m/l de canal del porxo, substituir tres
peces de la teulada del cobert i repassar 15 m² del paviment exterior de l’habitatge, situat a la
parcel.la 8 del polígon 3 (Exp. O51/2012).
e) A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., perquè de conformitat amb la
documentació presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’obertura d’una rasa per a la
connexió d’una escomesa a la xarxa de distribució de gas al carrer Constitució, 4 bis de Fonteta
(Exp. O52/2012).
f) Al Sr. MARC ESCUDERO GONZÁLVEZ, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de la coberta de l’habitatge
situat al carrer Migdia, 1 de Peratallada (Exp. O53/2012).

14 de juny de 2012.- Aprovar els padrons de l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana,
rústica i impost d’activitats econòmiques per a l’exercici de 2012.
14 de juny de 2012.- Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 14 de juny de 2012, s’ha
produït l’inici de l’activitat consistent en una explotació avícola de posta en producció ecològica
al “Mas Frigola”situat a la parcel·la 35 del polígon 11, titularitat de l’empresa UNIÓ DE
PRODUCCIONS GIRONA, SA (Exp. A-4/2012).
15 de juny de 2012.- Disposar que el funcionari d’aquest ajuntament, amb la categoria de
administratiu, senyor Ramon Llensa Bou, exerceixi les funcions de secretari del Consell
d’Administració de l’empresa municipal “Forallac Progrés, Societat Anònima Municipal, a la
reunió a celebrar el proper dia 20 de juny de 2012.
15 de juny de 2012.- Autoritzar la Sra. Ma. Dolors Cassé Radresa 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 18 al 24
de juny i el dia 28 de juny, de 2012.
15 de juny de 2012.- Sol.licitar a la directora dels Serveis territorials a Girona del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, el canvi del nom de l’actuació titulada
Ordenació de l’accés a Peratallada, pel de l’actuació titulada Ordenació de l’accés a Peratallada
pel camí de la Riera (actuacions 337/2011/ i 330/2012/).
18 de juny de 2012.- Atorgar llicència de primera utilització i ocupació amb ús d’habitatge de
l’edifici ubicat al carrer Canigó, 28-30 de la urbanització Puig de Sant Ramon, promoguda pel
senyor Victor López Cabrillana (Exp. PO-4/2012).
18 de juny de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de mil cinquanta euros
amb seixanta-nou cèntims dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel senyor Victor López
Cabrillana, 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.
O80/2012).
18 de juny de 2012.- Aprovar inicialment el Projecte modificat de reparcel·lació del Pla parcial
urbanístic del Sector SUP B-2, redactat a instància d’aquest ajuntament pels tècnics Srs. Josep i
Manel Alemany i Masgrau.
19 de juny de 2012.- Concedir al Sr. Josep Alsina Bodro, treballador de l'ajuntament amb
contracte laboral, un permís del 20% de reducció de jornada laboral per un període de 6 mesos
ininterromputs, des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre, de 2012, ambdós inclosos, amb motiu
de la guarda legal de la seva filla Queralt Alsina Pons, nascuda el 13 de febrer de 2011.
19 de juny de 2012.- Imposar al senyor Félix Fernández Fernández una tercera multa coercitiva
de 2.001 euros per incompliment de l’ordre d’enderroc dictada mitjançant resolució de l’alcaldia
de data 29 de març de 2012, i requerir-lo perquè en el termini màxim d’un mes des de la
notificació de la present resolució, procedeixi a l’enderroc de les obres i a la retirada de les
instal.lacions, manifestament il·legalitzables, executades a la parcel·la 181 del polígon 12.

19 de juny de 2012.- Imposar als senyors Frederic Rigau Costey i Montserrat Ruiz Martin una
multa coercitiva de 300 euros per incompliment de l’ordre d’execució dictada mitjançant
resolució de data 27 de desembre de 2011, i requerir-los perquè en el termini màxim d’un mes
des de la notificació de la present resolució, procedeixin a l’enderroc de les obres manifestament
il·legalitzables executades a la parcel·la 72 i 73 del polígon 12, consistents en la instal.lació
d’una tanca formada per pals de fusta i tela metàl·lica.
20 de juny de 2012.- Acceptar les ajudes incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
any 2011, i la normativa aprovada per desenvolupar el pla, pel finançament de l’obra
“Ordenació de l’accés a Peratallada”, inclosa en el programa (MN) municipis petits, nuclis i
àrees residencials de baixa densitat, actuació 2011/337, i en el programa (DG), específic de
cooperació municipal de la Diputació de Girona, actuació 2012/330.
20 de juny de 2012.- :
“Primer.- Delegar en la 1ra Tinent d’Alcalde i regidora membra de la Junta de Govern Local,
Marta Chicot Salgas, l'exercici de les següents atribucions:
- Conèixer i resoldre tots els procediments sancionadors per infraccions als preceptes de
l’ordenança municipal de circulació d’aquest ajuntament.
Segon.- En exercici de les facultats delegades per l'alcalde es tindran en compte les regles
següents:
A) Determinar que davant dels acords adoptats per la regidora, en ús de les delegacions
conferides, no hi cap recurs d'alçada davant l'alcalde, sinó únicament el recurs potestatiu de
reposició, per tractar-se d'actes que posen fi a la via administrativa.
B) L'alcalde assumirà les atribucions delegades quan per raons d'urgència ho estimi necessari,
donant compte de la resolució que adopti a la regidora delegada, als efectes del seu
coneixement.
Tercer.- De la present resolució se'n donarà compte al ple de l'ajuntament en la primera sessió
que celebri, es notificarà personalment a la delegada per a la seva acceptació, que s'entendrà
efectuada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació, la
regidora no presenta davant l'alcaldia la seva renúncia expressa, i tindrà efecte des del dia
següent al d'aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.”
20 de juny de 2012.- :
“Primer.- Nomenar el Regidor de Senyalització Viària, Jaime Teixidor Casas, instructor dels
expedients sancionadors en matèria de circulació.
Per la seva naturalesa d’acte de tràmit, contra l’anterior resolució no procedeix la interposició
de cap recurs, llevat de la possibilitat de promoure recusació contra el nomenament de
l’instructor, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la Llei 30/92.
Segon.- De la present resolució se'n donarà compte al ple de l'ajuntament en la primera sessió
que celebri, es notificarà personalment a l’instructor per a la seva acceptació, que s'entendrà
efectuada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació, el regidor
no presenta davant l'alcaldia la seva renúncia expressa, i tindrà efecte des del dia següent al
d'aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”
21 de juny de 2012.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència municipal
d’obres (Exp. O96/2011), per l’arranjament de les façanes nord i est de l’edifici situat a la
parcel.la 94 del polígon 2, promoguda pel senyor Ignacio Bultó Sagnier.

21 de juny de 2012.- Atorgar llicència municipal d’obres al Sr. Jaume Gaset Escrig, perquè de
conformitat amb la documentació presentada, pugui realitzar les obres consistents en
l’arranjament de 25 m² de la terrassa de l’habitatge situat al carrer Constitució, 4 de Fonteta
(Exp. O54/2012).
21 de juny de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent vint euros
dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel senyor Michel Meyer Giulini, 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. O101/2009).
21 de juny de 2012.- Aprovar les liquidacions per a les anotacions preventives dels expedients de
protecció de la legalitat urbanística al Registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà,
expedients números: PLU 4/2011, PLU 8/2011, PLU 19/2011 i PLU 2/2012, oberts als Srs. Félix
Fernández Fernández, Federico Rigau Costey i Montserrat Ruiz Martin, Pere Anguila Barris i
Centre Eqüestre Peratallada, SL, respectivament.
21 de juny de 2012.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística pels actes
d’edificació executats sense la preceptiva llicència municipal a la parcel·la 184 del polígon 6,
promoguts pel senyor Francisco Javier Ortiz Olave Perucha.
26 de juny de 2012.- Acceptar la cessió gratuïta de la concessió del nínxol número 15 NORD del
Cementiri municipal de Vulpellac, a favor de l’Ajuntament de Forallac, efectuada davant el
secretari en funcions de la Corporació el dia 22 de juny de 2012, pels senyors Alberto i Núria
Figueras Aleña, amb DNI núm. XXX i XXX.
28 de juny de 2012.- 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 piscina d’ús
privat de 24 m² i l’adequació del jardí de l’entorn de la piscina a la finca ubicada al carrer
Marquesos de Robert, 1-3 de Peratallada, promogut per Robert Ferrer-Cajigal y Cia, CB (Exp.
O57/2012), als efectes que emeti informe previ a l’atorgament, si s’escau, de la llicència
sol·licitada.
28 de juny de 2012.- Modificar el decret de l’alcaldia núm. 167 de data 14 de maig de 2012, en
el sentit de que la incoació del expedient de protecció de la legalitat urbanística (Exp. PLU
7/2012) es faci a tots els copropietaris de la finca, que segons el Registre de la Propietat són:
senyors Enriqueta Madrenys Mias, Joaquin Bertran Geronés i Juan Bertran Geronés.
28 de juny de 2012.- Autoritzar la cancel.lació de la garantia dipositada en metàl·lic a la caixa de
la Corporació pel Sr. Joan Baylina Bacardit, en representació de l’empresa Master ASP, amb
NIF B-62477617, el dia 17 de juny de 2012, per import de vuit-cents quaranta-un euros per
respondre del subministrament del sistema de control d’accessos al pàrquing situat al camí de
Peratallada a Sant Feliu de Boada.
28 de juny de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte d’assignacions als membres de la
corporació per a assistències a sessions/reunions d’òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 27
de juny de 2012.
28 de juny de 2012.- Assignació als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de juny.

2 de juliol de 2012.- Concedir al Sr. Francisco Navarro Lara una pròrroga fins al dia 27 de febrer
de 2013, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres (Exp. O15/2012),
concedida per resolució d’aquesta alcaldia de data 17 de febrer de 2012.
3 de juliol de 2012.- Atorgar a Nuverot, SL, llicència d’obres per a la construcció d’un magatzem
agrícola per a la instal·lació d’una activitat ramadera equina al “Mas Nou”, situat a la parcel.la
124 del polígon 4 (Exp. O43/2012).
5 de juliol de 2012.- Concedir al Sr. David Escarrà Díaz, amb DNI XXX, llicència per a la
tinença i conducció d’un gos potencialment perillós, raça: American Staffordshire Terrier, amb
número de microxip: 981098102827632.
6 de juliol de 2012.- Atorgar a la Sra. Mariona Barceló Ros, amb DNI XXX, llicència
d’ocupació d’espai públic per a la instal·lació d’una parada de venta de creps a l’aparcament de
d’alt de Peratallada, els dies 5, 7, 12, 13, 19, 21, 26, i 28 de juliol, i els dies 1, 2, 7, 9, 14, 16, 21,
23, 28, 30 d’agost de 2012, amb una superfície d’ocupació màxima autoritzada de 5 m2.
6 de juliol de 2012.- Aprovar la memòria valorada de les obres pendents d’executar del projecte
d’urbanització de la zona d’equipaments comunitaris “Sector Estudis” de Fonteta, per un import
de 35.320,48 €, IVA inclòs.
9 de juliol de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de set-cents trenta-tres
euros amb quaranta-cinc cèntims dipositada a la caixa d’aquesta corporació per la senyora Carme
Surrell Garcia, 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. O90/2011).
9 de juliol de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de vuit-cents vint-i-tres
euros amb sis cèntims dipositada a la caixa d’aquesta corporació per Tnimksa, SL, 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. O26/2011).
10 de juliol de 2012.- Estimar el recurs presentat pel Sr. Salvador Sabaté Grau, contra la
resolució de l’alcaldia de data 19 d’abril de 2012, d’imposició de multa coercitiva per import de
300 €, i per tant, deixar sense efecte aquesta, en base als arguments recollits en la part expositiva
de la present resolució (Exp. PLU 20/2011).
10 de juliol de 2012.- Altes al Padró Municipal d’Habitants.
13 de juliol de 2012.- Desestimar, en base al contingut de l’informe tècnic de data 11 de juliol de
2012, les al·legacions formulades pel senyor Sebastià Calzada Pratsmarsó contra la resolució de
l’alcaldia d’11 de juny de 2012, d’incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística
respecte les obres que s’estan executant a la parcel·la 169 del polígon 6 i que no s’ajusten a la
llicència atorgada per resolució de l’alcaldia de data 14 de maig de 2012 (Exp. PLU 9/2012).
16 de juliol de 2012.- Desestimar íntegrament, en base al contingut de l’informe tècnic de data
13 de juliol de 2012, les al·legacions formulades pel senyor Francisco Javier Ortiz-Olave
Perucha contra la resolució de l’alcaldia de 21 de juny de 2012, d’incoació de l’expedient de
protecció de la legalitat urbanística (Exp. PLU 10/2012).

17 de juliol de 2012.- Atorgar al senyor Andreu Castells Teixidor una ampliació del termini
d’ocupació de via pública establert a la llicència municipal a precari, atorgada per resolució
d’aquesta alcaldia de data 3 de maig de 2012 (Exp. OVP-6/2012).
18 de juliol de 2012.- Atorgar llicència de primera utilització i ocupació amb ús d’habitatge de
l’edifici ubicat al camí de Fonteta a Fitor, 3 “Cal Rector”, promoguda per Alconvest, SA. (Exp.
PO-5/2012).
18 de juliol de 2012.- Requerir a la mercantil Castell de Vulpellac, SL, perquè de manera urgent
informi a aquesta alcaldia del règim de visites (públic/investigadors) establert al Castell de
Vulpellac, per tal de donar compliment al que disposa l’article 13.2 de la Llei 16/1985, de 25 de
juny, del Patrimoni històric espanyol.
24 de juliol de 2012.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia del projecte per a la formació de dues obertures i la instal.lació d’una pèrgola
metàl·lica a la terrassa de l’habitatge situat al carrer Nou, 23 de Vulpellac, promogut per
Brugarolas Renta Inmobiliaria, SA (Exp. O56/2012), als efectes que emeti informe previ a
l’atorgament, si s’escau, de la llicència sol·licitada.
24 de juliol de 2012.- Atorgament llicència d’obres:
a) Al Sr. JORDI GISPERT ESPADALÉ, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la reforma interior del local situat al carrer
Carme Carles, 16 de Vulpellac (Exp. O59/2012).
b) A CERÀMICA L’ALBA, SA, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui
realitzar les obres consistents en l’ampliació d’una finestra i d’un portal de la nau situada al
carrer dels Arboços, 6 del sector industrial V-2 (Exp.O62/2012).
c) AL SR. RAFAEL CAMPINS FIGUERAS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina d’ús privat de
l’habitatge situat a la parcel.la 21 del polígon 2 (Exp.O63/2012).
d) Al Sr. JORDI PLAJA PAGÉS, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui
realitzar les obres consistents en la reforma interior de l’habitatge situat a la ctra. de Girona a
Palamós, 1 (Exp.O65/2012).
24 de juliol de 2012.- Denegar l’atorgament d’autorització per a la cancel.lació de la fiança
dipositada en metàl·lic per respondre dels danys i obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b),
fins que no hagi procedir a esmenar les deficiències a què s’ha fet referència (Exp. O103/20110).
26 de juliol de 2012.- Aprovar la liquidació per a l’expedició de certificació cadastral descriptiva
i gràfica de la parcel.la 62 del polígon 2 (Ref. cadastral 17077A002000620000FS), peticionada
pel Sr. Josep Agustí Oriol.
26 de juliol de 2012.- Declarar l’assabentat d’aquesta alcaldia de la transmissió per part de La
Païssa d’en Cardina, SL de l’activitat a dalt esmentada, a favor de Cafè Saint Michel, SLU. (Exp.
A-16/2002)
26 de juliol de 2012.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística (PLU 13/2011).

27 de juliol de 2012.- Requerir al senyor Josep Maria Castells Teixidor per tal que en el termini
màxim de quinze dies, comptats a partir de l’endemà en què li sigui notificada la present
resolució, procedeixi a netejar la parcel.la de la seva propietat, per tal de mantenir-la en correctes
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
27 de juliol de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte d’assignacions als membres de la
corporació per a assistències a sessions/reunions d’òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 27
de juliol de 2012.
27 de juliol de 2012.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de juliol.
27 de juliol de 2012:
1.- Atorgament llicències d’obres:
a) AL SR. JORDI RIBAS XUCLÀ, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en la reforma parcial de la planta primera del Mas Frigola
situat a la parcel.la 35 del polígon 11 i l’enderroc d’un cobert situat a la banda nord del mas de
143,13 m² (Exp. O61/2012).
b) A LA SRA. MARIA TERESA PUIG BALLÓ, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la substitució de 100 m/l de canonada de
pluvials de les naus existents a la parcel.la 64 del polígon 3 (Exp. O64/2012).
2.-Denegació llicències d’obres:
Denegar l’atorgament de llicència d’obres per revestir dues parets de pedra l’habitatge situat al
camí de Peratallada a Sant Feliu, s/n de Peratallada, promoguda pel Sr. Jorge Pecourt Gozálbez,
de conformitat amb l’informe desfavorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona, acordat en sessió de data 8 de juny de 2012 (Exp. O36/2012).
30 de juliol de 2012.- Requerir als senyors Enriqueta Madrenys Mias, Joaquin Bertran Geronés i
Juan Bertran Geronés, per tal que procedeixin, en el termini màxim D’UN MES comptat a partir
de l’endemà en que li sigui notificada la present resolució, a la reposició de la realitat física
alterada mitjançant la retirada de la caravana instal·lada a la parcel·la 90 del polígon 3 (Exp.
PLU 7/2012).
2 d’agost de 2012.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Eduardo de Delás y
de Ugarte en representació de la mercantil Carlotam, SL, en data 9 de juliol de 2012, (R.E. núm.
1649 de 12-7-2012), contra el decret d’aquesta alcaldia núm. 178 de data 29 de maig de 2012.
2 d’agost de 2012.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona de
les al·legacions presentades pel Sr. Jorge Pecourt Gozálbez, (R.E. núm. 1734 de 27/7/2012), al
projecte per revestir dues parets de pedra de l’habitatge situat al camí de Peratallada a Sant Feliu,
(Exp. 112/12), als efectes que aqueixa Comissió emeti un nou informe i suspendre l’expedient
PLU 8/2012, fins que la Comissió de Cultura hagi informat les al·legacions presentades pel Sr.
Pecourt.
2 d’agost de 2012.- Altes al Padró Municipal d’Habitants.
7 d’agost de 2012.- Aprovar definitivament el Text refós del projecte d’urbanització executiu del
Pla de millora urbana UA-B2 “Can Mercader”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports
Xavier Frigola Mercader i promogut per Residencial Vulpellac, SL, amb un pressupost

d’execució per contracta de dos milions cinc-cents dotze mil set-cents vint-i-cinc euros amb
noranta-quatre cèntims IVA inclòs.
9 d’agost de 2012.- Requerir a SOREA SA, que aporti una explicació raonada i documentada de
cada una de les despeses desglossades en la proposta de tarifes, justificant quins són els motius
d’aquest increment.
9 d’agost de 2012.- Atorgar llicència d’ocupació d’espai públic per a la instal·lació de parades
els dies 19 i 20 d’agost de 2012, durant la Festa Major de Vulpellac.
23 d’agost de 2012.- Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic del Conjunt Històric de
Peratallada, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Ma. Fortià Rius i promogut per l’Ajuntament de
Forallac.
27 d’agost de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte d’assignacions als membres de la
corporació per a assistències a sessions/reunions d’òrgans col·legiats, compreses entre el 28 de
juliol i el 27 d’agost de 2012.
27 d’agost de 2012.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes d’agost de 2012.
30 d’agost de 2012.- Aprovar el canvi de titularitat dels nínxols números 36 i 39 SUD, del
Cementiri municipal de Vulpellac, que figuren a nom del Sr. Modesto Viader Soler, a favor del
seu fill Sr. Artur Viader Mataix, amb DNI núm. XXX, domiciliat a la urbanització Ribes Blaves,
camí principal, 08640-Olesa de Montserrat.
1 de setembre de 2012.- Acceptar la cessió gratuïta de la concessió del nínxol número 13 NORD
del Cementiri municipal de Vulpellac, a favor de l’Ajuntament de Forallac, efectuada davant la
secretaria de la Corporació el dia 31 d’agost de 2012, per la senyora Luisa Reixach Silvestre,
amb DNI núm. XXX.
4 de setembre de 2012.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística (PLU 7/2012), a nom dels Srs. Enriqueta
Madrenys Mias, Joaquin Bertran Geronés i Juan Bertran Geronés.
6 de setembre de 2012.- Incoar expedient sancionador contra les persones i/o entitats que figuren
al llistat que s’adjunta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa de l’Ordenança
municipal de circulació i nomenar instructor i secretària dels expedients al regidor Jaume
Teixidor Casas i a la secretària de la corporació.
7 de setembre de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de mil dos-cents vint-icinc euros, dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel Sr. Michel Meyer Giulini, 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. O103/2010).
12 de setembre de 2012.- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres corresponent a l’expedient O35/2010, per a la instal.lació d’energia solar
fotovoltaica connectada a la xarxa de distribució elèctrica de 45 kW sobre les cobertes de dues

naus ramaderes i d’una agrícola, ubicades a les parcel.les 60 i 167 del polígon 2, promogut pel
Sr. Xavier Bañeras Jacomet.
13 de setembre de 2012.- Atorgament llicències d’obres:
a) Al Sr. RATH REINNHART, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui
realitzar les obres consistents en la construcció d’un mur de separació de finques, substitució
d’una porta i repicar parets interiors de la finca ubicada al carrer Mas Bou, 11 de Peratallada
(Exp. O35/2012).
b) A la Sra. ISABLE SÁNCHEZ DÍAZ, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en canviar les rajoles de la cuina de l’habitatge ubicat al
carrer Montseny, 22 (Exp. O68/2012).
c) A la Sra. ROSALIA RULDUA ROS, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de 36 m/l de la vorera exterior de
l’habitatge ubicat al carrer Canigó, 3 (Exp. O69/2012).
d) Al Sr. RAMON TURRO PLANELLAS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la instal.lació d’una tanca al voltant del mas
situat a la parcel.la 2 del polígon 12 (Exp. O70/2012).
14 de setembre de 2012.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona d’una còpia de la documentació tècnica per a la rehabilitació d’un bany al Castell de
Peratallada situat a la Plaça del Castell, 1 de Peratallada, promogut per Robert Ferrer-Cajigal y
Cia, CB (Exp. O67/2012).
14 de setembre de 2012.- Incoar expedient sancionador contra les persones i/o entitats que
figuren al llistat que s’adjunta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa de
l’Ordenança municipal de circulació i nomenar instructor i secretària dels expedients al regidor
Jaume Teixidor Casas i a la secretària de la corporació.
18 de setembre de 2012.- Atorgar un ajut econòmic per import de 90€ a la Sra. Laura Rodrigo
Orellana, per contribuir a les despeses que li comporta l’estada del seu fill Jon al Casal d’estiu de
Cruïlles.
18 de setembre de 2012.- Atorgar al senyor Sebastián Calzada Pratmarsó una pròrroga de dos
mesos comptat a partir de l’endemà en que li sigui notificada la present resolució, per tal que
pugui presentar la documentació requerida mitjançant resolució de l’alcaldia de data 13 de juliol
de 2012.(Exp. O44/2012)
18 de setembre de 2012.- Determinar que les obres d’enderroc d’un porxo i un traster situades a
la parcel.la 32 del polígon 11, hauran d’estar totalment executades en el termini màxim de dos
mesos, comptats a partir de l’endemà en que els sigui notificada la present resolució als
interessats Antonio Zahino Maya i Anna Puig Glanadell, advertint-los que transcorregut aquest
termini sense haver procedit a l’enderroc es procedirà a l’execució forçosa, mitjançant la
imposició de multes coercitives en els termes de l’article 225.1 de la LU i l’article 277 del RLU,
o l’execució subsidiària al seu càrrec.(Exp. PLU 15/2011)
19 de setembre de 2012.- Aprovar definitivament el Projecte modificat de reparcel·lació del Pla
parcial del Sector SUP B-2 a Vulpellac.

20 de setembre de 2012.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb
efectes de 20 de setembre de 2012 en endavant, Aïllaments Tèrmics-Obres, SL pot començar a
exercir legítimament l'activitat innòcua destinada a magatzem de materials de construcció,
ubicada al carrer de les Acàcies, 1 (nau 5) del sector industrial V-2.(Exp. A-12/2012)
24 de setembre de 2012.- Incoar expedient sancionador contra les persones i/o entitats que
figuren al llistat que s’adjunta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa de
l’Ordenança municipal de circulació i nomenar instructor i secretària dels expedients al regidor
Jaume Teixidor Casas i a la secretària de la corporació.
25 de setembre de 2012.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència
municipal d’obres, per a la rehabilitació d’un edifici per l’ús d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer Sant Julià, 2 de Vulpellac, promoguda pels senyors Ignacio Fabio
Allegruini i Elena Reggia. (Exp. O86/2011).
26 de setembre de 2012.- Gratificar els treballadors municipals: Narcís Bagué Subiranas, Carlos
Torró Bañeras, Mercedes Yébenes Cuenca i Pere Fanals Colls.
27 de setembre de 2012.- Aprovar la liquidació en concepte d’assignacions als membres de la
corporació per a assistències a sessions/reunions d’òrgans col·legiats, compreses entre l’1 i el 27
de setembre de 2012.
27 de setembre de 2012.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement
de productivitat pels serveis prestats el mes de setembre.
1 d’octubre de 2012.- Atorgar a Restaurant Bonay, SC llicència municipal a precari d’ocupació
de la via pública, des de l’1 al 31 d’octubre de 2012. (Exp. OVP-8/2012)
2 d’octubre de 2012.- Altes al Padró Municipal d’Habitants.
2 d’octubre de 2012.- Altes al Padró Municipal d’Habitants.
3 d’octubre de 2012.- Posar en coneixement de la Comissió de Preus de Catalunya que la
documentació aportada per Sorea, SA no s’ajusta a la que li va ser requerida per l’ajuntament,
als efectes d’emetre el procedent informe de revisió de tarifes del servei de subministrament
d’aigua potable, i sol.licitud a la Comissió de Preus que suspengui novament el termini fins a la
definitiva subsanació dels defectes observats.
3 d’octubre de 2012.- Aprovar la liquidació definitiva dels treballs de reparació dels danys
causats a la via pública a conseqüència de la llicència d’obres (Exp. O94/2005), promoguts per
Forallac Real State, SL.
3 d’octubre de 2012.- Imposar als senyors Frederic Rigau Costey i Montserrat Ruiz Martin una
segona multa coercitiva de 1.001 euros per incompliment de l’ordre d’execució dictada
mitjançant resolució de data 19 de juny de 2012, i requerir-los perquè en el termini màxim d’un
mes des de la notificació de la present resolució, procedeixin a l’enderroc de les obres
manifestament il·legalitzables executades a la parcel·la 72 i 73 del polígon 12, consistents en la
instal.lació d’una tanca formada per pals de fusta i tela metàl·lica (Exp. PLU 8/2011).

4 d’octubre de 2012.- Imposar al senyor Félix Fernández Fernández una quarta multa coercitiva
de 2.001 euros per incompliment de les ordres d’enderroc dictades mitjançant resolucions de
l’alcaldia de dates 27 de setembre de 2011 i 10 de gener de 2012, i requerir-lo perquè en el
termini màxim d’un mes des de la notificació de la present resolució, procedeixi a l’enderroc de
les obres i a la retirada de les instal.lacions, manifestament il·legalitzables, executades a la
parcel·la 181 del polígon 12 (Exp. PLU 1/2011).
4 d’octubre de 2012.- INCOAR expedient sancionador contra les persones i/o entitats que
figuren al llistat que s’adjunta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa de
l’Ordenança municipal de circulació i nomenar instructor i secretària dels expedients al regidor
Jaume Teixidor Casas i a la secretària de la corporació.
5 d’octubre de 2012.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte d’Ordenació d’accés a
Peratallada pel camí de la Riera.
9 d’octubre de 2012.- Imposar als senyors Maria Garcia Prat, Alfonso Luis Mallart Garcia i
Santiago Luis Mallart Garcia una multa coercitiva de 300 euros per incompliment parcial de
l’ordre d’execució dictada mitjançant resolució de data 10 de gener de 2012, i requerir-los
perquè en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la present resolució, procedeixin a
desmuntar la bassa d’aigua i a la retirada de les runes procedents de l’enderroc i altres deixalles,
a la parcel.la 241 del polígon 6.
11 d’octubre de 2012.- Atorgament llicències d’obres:
a) A CAN MATEU, SC, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui realitzar
obres consistents en el tancament d’un cobert agrícola situat a la parcel.la 108 del polígon 8
(Exp. O66/2012).
b) AL SR. NARCÍS ORIOL REGENCÓS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’ampliació en 4 m/l de l’accés actual a les
parcel.les 13 i 15 del polígon 3, mitjançant la col.locació d’un tub de formigó a la cuneta per
accedir des de la ctra. GI-644 (Exp. O72/2012).
c) AL SR. PERE BARRIS RAMELL, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents l’arranjament de la coberta i pavimentació del terra d’una
edificació existent al carrer Canapost, 10 (Exp. O73/2012).
d) AL SR. FRANCESC ESTEBA PUJADAS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui legalitzar i finalitzar les obres de reforma interior de l’habitatge situat al carrer
Nou, 31 de Vulpellac (Exp. O75/2012).
15 d’octubre de 2012.- Complementar, amb efectes inicials del dia 15 d'octubre de 2012, les
prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i
el personal laboral al seu servei, d’acord amb l’establert al Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
15 d’octubre de 2012.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública
del projecte per a la instal.lació d’una planta de tractament i valorització de residus a les
parcel.les 180, 181 i 275 del polígon 5, al DOGC núm. 6232 de data 15.10.2012, promogut per
Servitransfer, SL.

16 d’octubre de 2012.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística pels actes
d’edificació executats a la parcel.la 79 del polígon 12, sense la preceptiva llicència municipal
promoguts pel Inversions Chipstead, SL.
16 d’octubre de 2012.- Atorgament llicències d’obres.
a) AL SR. JAVIER CANTARELL DE FONTCUBERTA, per a la legalització de les obres
d’arranjament d’un magatzem adossat a una mitgera del pati del carrer Nou, 30 de
Vulpellac.(Exp. O74/2012)
b) AL SR. GENÍS RICART VILADOMAT, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de 30 m2 de la coberta de
l’habitatge situat al carrer Canapost, 7. (Exp. O76/2012)
c) A LA SRA. NÚRIA DE FERRER TORRÓ, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de 100 m2 de la coberta del
Mas Torró situat a la parcel.la 100 del polígon 12. (Exp. O77/2012)
d) AL SR. JOSEP PUIG SABATER, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en arrebossar 33 m2 de parets interiors d’una bodega i
substituir el bastiment de la porta de la façana de l’habitatge situat al carrer Constitució, 20 de
Fonteta. (Exp. O78/2012)
e) AL SR. ALFONS BONET SARÍS, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en la neteja i substitució de teules de la coberta, i la
reparació de la canal de pluvials de l’habitatge situat al carrer Peralta 3 de Fonteta. (Exp.
O79/2012)
16 d’octubre de 2012.- Incoar expedient sancionador al senyor Francisco Javier Ortiz-Olave
Perucha, en qualitat de propietari i promotor, i a Construccions i Reformes el Yazidi, SL, en
qualitat de constructor, d’acord amb els arts. 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, i l’art. 221 del TRLU.
18 d’octubre de 2012.- Autoritzar la cancel•lació de la garantia definitiva dipositada a la caixa de
la corporació per l’arquitecte Sr. Manel Alemany Masgrau, amb NIF 40281096T, el dia 15
d’abril de 2010, mitjançant xec bancari de l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA,
núm.8943481542276, per import de 1.322,50€ (mil tres-cents vint-i-dos euros amb cinquanta
cèntims) per respondre dels treballs de redacció del Projecte d’urbanització del Sector SUP B-1
de Forallac.
18 d’octubre de 2012.- Autoritzar la cancel•lació de la garantia definitiva dipositada en metàl·lic
a la caixa de la corporació per l’arquitecte Sr. Manel Alemany Masgrau, amb NIF 40281096T, el
dia 24 de març de 2009, per import de 1.385,67€ (mil tres-cents vuitanta-cinc euros amb
seixanta-set cèntims) per respondre dels treballs de redacció del Projecte d’urbanització del
Sector SUP B-2 de Forallac.
18 d’octubre de 2012.- Autoritzar la cancel.lació de la garantia definitiva dipositada a la caixa de
la corporació per l’enginyer Sr. Josep Alemany Masgrau, amb NIF 40290010-J, el dia 22 de
setembre de 2009, mitjançant xec bancari de l’entitat Sabadell Atlántico, núm.7276616442000,
per import de 1.262,77€ (mil dos-cents seixanta-dos euros amb setanta-set cèntims) per
respondre dels treballs de direcció de les obres de pavimentació i renovació dels serveis del
carrer Fitor de Fonteta.

18 d’octubre de 2012.- Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per la Sra. PILAR DARNÉS MURISCOT, de l’ampliació de l’activitat
destinada a turisme rural situada a la parcel.la 112 del polígon 2 “Ca l’Anguila”. (Exp. A14/2012)
18 d’octubre de 2012.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
(150,00 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel senyor Francesc Illamola Sobrin, 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. O17/2012).
14.- PRECS I PREGUNTES.- No hi han.
I essent les 21:20 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la que s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària que en dono fe.

