ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA ONZE DE NOVEMBRE DE DOS MIL DEU.-

A Forallac, onze de novembre de dos mil deu.
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:
Jaume Teixidor Casas, Santi Muní Maureta, Narcís Oriol Regencós, Salvi Ribas Font, Marta
Chicot Salgas, Rosa Figueras Pibernat, Carles Saló Madrenys i Josep Antoni Masuet Pagés,
assistits per la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió
pública ordinària de primera convocatòria.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE 22 DE
JULIOL I EXTRAORDINÀRIA DE 7 D’OCTUBRE, DE 2010.- S’aproven per set vots
a favor i dos en contra dels senyors Saló i Masuet.
2.- APROVACIÓ D’UNA PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC SUBSCRIT
ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE
FORALLAC, PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«Atès que el ple de la corporació en sessió de 22 d’abril de 2009 va aprovar el conveni
d’encàrrec per a la prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de protecció
de la salut i l’Ajuntament de Forallac.
Atès que el pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que aquest tindrà una vigència des de la
signatura fins al 31 de desembre de 2010, si bé, per acord mutu de les parts es podrà
prorrogar abans de la seva expiració i les pròrrogues tindran caràcter bianual.
Atès que la voluntat de l’ajuntament és prorrogar-ne la seva vigència per un període de dos
anys, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar una pròrroga fins al 30 de desembre del 2012, del conveni d’encàrrec
subscrit en data 20 d’octubre de 2009 entre l’Agència de protecció de la Salut i
l’Ajuntament de Forallac, per a la prestació de serveis de protecció de la salut.
Segon.- Donar trasllat del present acord al director gerent de l’Agència de protecció de la
Salut per tal que en representació d’aquesta i en cas de conformitat, aprovi també la
pròrroga.»
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 DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE CAMINS D’ÚS
PÚBLIC, REFERIT A 1 DE NOVEMBRE DE 2010.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist l’expedient que s’instrueix per a la rectificació de l'Inventari de camins d’ús públic del
municipi que reflecteix les altes, baixes i modificacions produïdes des de l’última
rectificació referida a 1 de març de 2002, aprovada pel ple de la corporació en sessió de 14
de març del mateix any.

Vistos els articles 222 del D.Legis. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 102, 103, 105 i concordants del Reglament
del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, es proposa al
ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Aprovar la rectificació de l'inventari de camins d’ús públic del municipi de Forallac, referida
a 1 de novembre de 2010.»
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 set vots a favor i dos en contra dels
senyors Saló i Masuet.
4.-DISTRIBUCIÓ DE L’ASSIGNACIÓ QUE CORESPON A L’AJUNTAMENT EN
CONCEPTE DE PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPALDE SERVEIS, PROVINENT DE
LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT, INTEGRADA
EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA, ANY 2010.- Llegida per
la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vista la Resolució del departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya GAP/730/2010, de 16 de març, publicada en el DOGC núm. 5592
de 22 de març de 2010, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2010.
Atès que l’art. 46 de la Llei 15/2008, de 23 de desembre, disposa que els ajuntaments han de
distribuir totalment o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals
participin, llur assignació en concepte de foment de la prestació supramunicipal de serveis.
Atès que es va formalitzar un conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament
de Forallac i el Consell Comarcal del Baix Empordà, per a la gestió i coordinació de la
Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària que per a l’any 2009 va suposar una aportació
municipal de 14.517,78 euros, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
acord:
Primer.- Distribuir l’assignació per import de 7.336,55 euros que correspon a aquest
ajuntament en concepte de prestació supramunicipal de serveis, provinent de la participació
en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya,
any 2010, d’acord amb el següent:
QUANTIA:
PERCENTATGE:
DESTINATARI:
CONCEPTE:

7.336,55 €
100%
Consell Comarcal del Baix Empordà
Aportació municipal al servei EBASP, exercici 2010

Segon.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Tercer.- De conformitat amb l’article 52 Llei 15/2008, de 23 de desembre, es justificarà el
destí de la subvenció davant la Direcció General d’Administració Local.»
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 L’EXPEDIENT 7/2010 DE SUPLEMENT DE
CRÈDITS AL PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCICI 2010.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:

«Vist l’expedient núm. 7/10 de modificacions de crèdits en el Pressupost de 2010 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. 7/10 de modificació de crèdits en el
Pressupost de 2010, segons el detall següent:
SUPLEMENT DE CRÈDITS 7/2010
ORIGEN DE FONS
Majors ingressos
Econòmic
33901
52000
55002

Concepte
Taxa d’ocupació de via pública per obres
Interessos entitats bancàries
Concessió del servei d’aparcament vigilat

Import €
800,00
580,91
8.000,00

TOTAL

9.380,91

Baixes de crèdits
Programa Econòmic Concepte
92
11000 Retribucions personal eventual
92
12001 Retribucions bàsiques sous grup A2
92
12003 Retribucions bàsiques sous grup C1
92
12004 Retribucions bàsiques sous grup C2
92
12006 Triennis
92
12100 Complements de destí
92
12101 Complements específics
92
13000 Retribucions personal laboral fixe
92
13100 Retribucions personal laboral temporal
92
14300 Altre personal
92
15000 Productivitat
92
15100 Gratificacions
23
16000 Quotes Seguretat Social
TOTAL

Import €
1.338,18
509,54
687,60
73,20
196,94
1.470,16
2.719,36
8.781,08
162,00
75,05
913,20
670,58
9.000,20
26.597,09

TOTAL ORIGEN DE FONS

35.978,00

APLICACIÓ DE FONS
Finançat amb majors ingressos i baixes de crèdits
Programa Econòmic Concepte
92
01

22100
91317

Energia elèctrica
Amortització préstec inversions diverses 2009 - La Caixa

Import €
18.381,11

17.596,89

TOTAL APLICACIÓ DE FONS

35.978,00

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 set vots a favor i dues abstencions
dels senyors Saló i Masuet.
6.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 8/2010 DE CONCESSIÓ DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI AL CAPÍTOL 6 DEL PRESSUPOST DE DESPESES,
EXERCICI 2010.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la
següent proposta:
«Vist l’expedient núm. 8/10 de modificacions de crèdits en el Pressupost de 2010 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. 8/10 de modificació de crèdits en el
Pressupost de 2010, segons el detall següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 8/2010
ORIGEN DE FONS
Operació de crèdit
Econòmic Concepte
91301
Préstec ordenació de l’accés a Peratallada

Import €
120.000,00

Baixa de crèdit
Programa Econòmic Concepte
23
16000 Quotes Seguretat Social
TOTAL ORIGEN DE FONS

Import €
11.200,00
131.200,00

APLICACIÓ DE FONS
Finançat amb l’operació de crèdit
Programa
45

Econòmic
60105

Concepte
Ordenació de l’accés a Peratallada.

Import €
120.000,00

Finançat amb baixa de crèdit
Programa
16

Econòmic Concepte
62204
Construcció de 6 nínxols i 4 osseres a Peratallada.

TOTAL APLICACIÓ DE FONS

Import €
11.200,00

131.200,00

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 set vots a favor i dues abstencions
dels senyors Saló i Masuet.
7.-RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- Es proposa al ple de la corporació
ratificar la resolució de l’alcaldia de 27 d’agost de 2010, següent:
«Vista la necessitat de fixar les dues festes de caràcter local d’aquest municipi, tal com
estableix l’Ordre TRE/309/2010, d’11 de maig, per la qual s’estableix el calendari de festes
laborals a Catalunya per a l’any 2011, aquesta alcaldia en virtut de les facultats atorgades per
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, HE RESOLT:
Primer.- Proposar a la Consellera de Treball que per a l’any 2011, fixi les següents festes
locals per al municipi de Forallac:
- Canapost: 7 de gener i 10 de setembre
- Fonteta: 7 de gener i 9 de juliol
- Peratallada: 7 de gener i 6 d’agost
- St. Climent i Sta. Susanna de Peralta: 7 de gener i 3 de setembre
- Vulpellac: 7 de gener i 19 d’agost
Segon.- Donar trasllat de la present resolució al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
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 pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
8.-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 juliol de 2010.- Autoritzar la prova de ciclisme IV Descens BTT la Roca Filanera
(DH), als camins forestals compresos entre la Font d’en Plaja, la Roca Filanera i el Camp
de la Cadena (Fitor), els dies 25 i 26 de setembre de 2010, organitzada pel Club Ciclista la
Tribu BTT de Forallac.
19 de juliol de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
20 de juliol de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les
obres i instal·lacions promogudes per la Sra. Elena Munoa Fagoaga i el Sr. Juan Carlos
Sánchez Corral, sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal .
21 de juliol de 2010.- Declarar l’assabentat d’aquesta alcaldia de la transmissió de l’activitat
destinada a hotel, per part de La Païssa d’en Cardina, SL, a favor de la Sra. Azucena García
Luque. (Exp. A-8/03).

21 de juliol de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
22 de juliol de 2010.- Concedir al Sr. Josep Solà Bonet, llicència municipal d’obertura i
funcionament d’un establiment de turisme rural independent ubicat a la plaça Sant Climent
de Peralta, 4. (Exp. A-8/08).
22 de juliol de 2010.- Atorgar llicència municipal al Sr. Angel Linares Jurado per a
l’ocupació de via pública amb materials de construcció al carrer Canigó, 9 B de la
urbanització Puig de Sant Ramon.
22 de juliol de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte l’ús
no autoritzat de magatzem domèstic a la parcel·la 160 del polígon 6, promogut per Pepe
Cortés Asociados, SL, sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal.
22 de juliol de 2010.A) Atorgament llicència d’obres:
1. Mayland, SA, reparació de la coberta d’un magatzem agrícola.
2. Angel Linares Jurado, repicar 25 m2 de paret exterior
3. Enric Ferres Bosch, repicar i remolinar parcialment la paret de tanca
4. Mauricio Lucena Betriu, substitució del paviment de la terrassa
5. Marc Llensa Bou, construcció d’una pèrgola metàl·lica
6. Ma. Angeles Lizon Ramon, construcció d’un envà interior
B) Denegació llicència d’obres:
1.- Xavier Viusà Carreras, instal·lació d’una tanca cinegètica a la parcel·la 177 del polígon
6.
22 de juliol de 2010.- Suspendre la tramitació de l’expedient O61/10 de llicència municipal
d’obres per a la legalització d’un magatzem agrícola a la parcel·la 160 del polígon 6,
promogut per Pepe Cortés Asociados, SL, fins a la resolució del recurs contenciós
administratiu 489/2009 i que la corresponent sentència adquireixi fermesa.
22 de juliol de 2010.- Denegar la sol.licitud de baixa del Servei de recollida, tractament i
eliminació de residus municipals que l’ajuntament presta a l’activitat Ceràmiques Martínez
Tornay, situada al carrer Arboços, 7 del sector industrial V-2, peticionada per la Sra. Mª del
Carmen Tornay Delgado en representació de l’empresa Ceràmiques Martínez Tornay.
22 de juliol de 2010.- Denegar el retornament de l’import dels rebuts de la Taxa per
recollida d’escombraries, any 2010, per import de 146 €, corresponent a l’habitatge situat al
carrer Canapost 13-B; i l’import dels rebuts de la Taxa per recollida d’escombraries, anys
2008, 2009 i 2010, per import, respectivament, de 134 €, 139,35 € i 146 €, corresponents a
l’habitatge situat al carrer Canapost 13-D, peticionat per Ma. José Pañella Velasco en nom i
representació d’IBERASIA 2000, SL.
26 de juliol de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició
pública del projecte per a l’ampliació d’un cobert agrícola a la parcel·la 108 del polígon 8,
promogut per Can Mateu, SC.
27 de juliol de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança dipositada a la caixa d’aquesta
corporació pel Sr. Salvador Muní Pla, 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. O133/07).
27 de juliol de 2010.- Requerir a Emege Dinou, SL perquè en el termini improrrogable de
CINC DIES, comptats a partir de la recepció de la present notificació, procedeixi a netejar
les parcel·les B C D E i F de la unitat d’actuació F-1 situades al sector “Els Estudis” a
Fonteta, fins que aquestes assoleixin les condicions de seguretat salubritat i ornat públic
establertes en el Reglament aprovat per l’Ajuntament.
27 de juliol de 2010.- Requerir a Proclub, SL perquè en el termini improrrogable de CINC
DIES, comptats a partir de la recepció de la present notificació, procedeixi a netejar les
parcel·les situades a l’avinguda Puig Negre, 7, 11 i 12 de la Bordeta, fins que aquestes
assoleixin les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic establertes en el Reglament
aprovat per l’Ajuntament.
27 de juliol de 2010.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de neteja de la parcel·la situada al carrer dels Brucs, 9 del sector industrial V-2,
propietat de Cebarisa, SL.
28 de juliol de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
29 de juliol de 2010.- Atorgar llicència de primera utilització i ocupació amb ús d’habitatge
de l’edifici ubicat al carrer Canapost, 17, promoguda pel Sr. Jordi Bonet Farragut. (Exp. PO2/10).
29 de juliol de 2010.- Delegar en el regidor Sr. Narcís Oriol i Regencós, l’autorització del
matrimoni civil núm. 30/2010 promogut pels senyors Rafel Agradano Vila i Eva Trias
Fernández.
29 de juliol de 2010.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 5/2010, mitjançant
generació de crèdits.
2 d’agost de 2010.- Aprovació indemnitzacions per assistències als membres de la
corporació, compreses entre l’1 i el 29 de juliol de 2010.
2 d’agost de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
3 d’agost de 2010.- Instar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè aixequi la
suspensió acordada en sessió de data 12 de març de 2010 d’aprovació definitiva del projecte
per a la reforma i ampliació d’un habitatge ubicat a la parcel·la 65 del polígon 9, promogut
per FVR Consulting, SL, i resolgui l’expedient.
4 d’agost de 2010.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a l’ampliació de les
edificacions ubicades a la parcel·la 196 del polígon 8, promogut per Fitor Forestal, SL.
4 d’agost de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança dipositada a la caixa d’aquesta
corporació pel Sr. Francesc Feliu Vilanova, per respondre de les obligacions a què fa
referència l’art. 7.1.a) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (Exp. O6/2010).

4 d’agost de 2010.- Concedir al Sr. Josep Barceló Llach una pròrroga fins al dia 15
d’octubre de 2010, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres(Exp.
O36/2010).
5 d’agost de 2010.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb
efectes de 5 d’agost de 2010 en endavant, R.P. Tot Molt Antic, SL pot començar a exercir
legítimament l’activitat destinada a magatzem de mobles antics a la nau núm. 3 situada a la
travessia de la Bordeta, 8.
5 d’agost de 2010.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb
efectes de 5 d’agost de 2010 en endavant, Logitrans Ian Express, SL pot començar a exercir
legítimament l’activitat destinada a centre de missatgeria al carrer dels Oms, 10 (local 21)
del sector industrial V-2.
5 d’agost de 2010.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les obres que va realitzar la Sra.
M. Àngels Vidal Estevez a la parcel·la 96 del polígon 7.(Exp. PLU 3/2010).
5 d’agost de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança dipositada a la caixa d’aquesta
corporació per la Sra. Maria Teresa Pi Ordoñez, 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. O68/09).
5 d’agost de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança 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 (Expedients O165/2006 i 67/2008).
5 d’agost de 2010.- Atorgar a la Sra. Carmen Bosch Guix, llicència per vacances des del 9 al
18 d’agost de 2010, ambdós inclosos i nomenar durant aquest període com a secretària
accidental a la Sra. Anna Ma. Molinas Marcó.
9 d’agost de 2010.- Atorgar a la Sra. Elena Munoa Fagoaga una pròrroga fins el dia 15 de
setembre de 2010 per tal que pugui presentar les al·legacions, documents i justificacions que
cregui pertinent. (Exp. PLU 5/2010).
9 d’agost de 2010.- Atorgar a Ilax Investr, SL una pròrroga fins el dia 1 de setembre de 2010
per tal que pugui presentar la documentació requerida mitjançant resolució de data 13
d’abril de 2010.
9 d’agost de 2010.- Revocar l’apartat quart de la resolució de l’alcaldia núm. 69 de data 26
de març de 2010, i requerir als senyors Maria Isabel Chopo Sanz i Joan Ribet Català, perquè
en el termini d’un mes presentin a l’ajuntament el projecte, visat i signat per tècnic
competent, d’adequació de les obres al projecte que va servi de base per a l’obtenció de la
llicència per a la construcció d’un cobert agrícola (Exp. O26/05).
9 d’agost de 2010.- Denegar la llicència d’obres del “Projecte per a per a la reforma de les
naus de cria de l’explotació ramadera “Mas Teixidor” (Exp. O38/2010), de conformitat amb
el contingut de l’informe emès en data 2 d’agost de 2010 per l’arquitecte municipal.

9 d’agost de 2010.- Acceptar la subvenció per import de 2.850,00€, així com les condicions
generals i especials fixades per a la seva aplicació, concedida per la Junta de Govern de la
Diputació de Girona en sessió del dia 6 de juliol de 2010, destinada a l’adquisició de
material informàtic pels serveis tècnics municipals.
10 d’agost de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació dels anuncis relatius a
l’aprovació del plec de clàusules i a la convocatòria de licitació per a la cessió d’ús i
explotació de la xarxa pública inal.làmbrica de tecnologia WiMax de serveis electrònics de
banda ampla desplegada en el terme municipal de Forallac, promoguda per Corporació
Megatel, SL.
11 d’agost de 2010.- Sol·licitar al director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana, una còpia de l’expedient de declaració dels béns culturals, pel que
respecte als ubicats al municipi de Forallac.
18 d’agost de 2010.- Alta al Padró municipal d’habitants.
23 d’agost de 2010.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre els nínxols
núms. 137, 138 i ossera 69 (rodona 3era) del Cementiri municipal de Peratallada, a la Sra.
Elisenda Martí Feliu.
27 d’agost de 2010.- Altes al padró municipal d’habitants.
27 d’agost de 2010.- Proposar a la Consellera de Treball que per a l’any 2011, fixi les
següents festes locals per al municipi de Forallac:
- Canapost: 7 de gener i 10 de setembre
- Fonteta: 7 de gener i 9 de juliol
- Peratallada: 7 de gener i 6 d’agost
- St. Climent i Sta. Susanna de Peralta: 7 de gener i 3 de setembre
- Vulpellac: 7 de gener i 19 d’agost.
30 d’agost de 2010.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 6/2010, mitjançant
transferència de crèdit.
30 d’agost de 2010.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor de les obres de
reordenació del carrer Ponent de Vulpellac, i adjudicar aquestes obres a AGLOMERATS
GIRONA, SA, pel preu tancat de trenta-un mil quatre-cents cinquanta-un euros amb setze
cèntims (31.451,16€), IVA a part.
31 d’agost de 2010.- Aprovació indemnitzacions per assistències als membres de la
corporació, compreses entre l’1 i el 31 d’agost de 2010.
2 de setembre de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
2 de setembre de 2010.- Aprovar l’expedient de contracte menor de serveis per a
l’assessorament en la redacció del conjunt de les Modificacions Puntuals del Pla General
d’Ordenació de Forallac, i adjudicar aquests treballs a l’arquitecte Sr. Josep Ma. Fortià Rius,
pel preu tancat de catorze mil set-cents noranta-vuit euros (14.798,00 €) IVA inclòs.

2 de setembre de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició
pública del projecte d’adequació d’una part de la planta baixa de la Rectoria de Fitor per a
ús de bar, promogut pel Consorci de les Gavarres.
2 de setembre de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició
pública del projecte d’una instal·lació solar fotovoltaica de 500 kW sobre la coberta de les
naus ubicades a la parcel·la 46 del polígon 1, promogut per SA Llensa.
2 de setembre de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança dipositada a la caixa
d’aquesta corporació pel Sr. Adrià Milà Valcarcel, 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. O2/2010).
3 de setembre de 2010.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la construcció d’un
cobert agrícola a la parcel·la 195 del polígon 8, promogut per Jolstone, SA.
3 de setembre de 2010.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona d’una còpia del projecte i documentació complementària, per a l’ampliació d’un
habitatge unifamiliar ubicat al carrer la Roca, 8 de Peratallada, promogut pel Sr. Miquel
Torroella Prats (Exp. O73/2010).
6 de setembre de 2010.- Incoar expedient disciplinari al senyor José Antonio Raya Vera,
funcionari de la plantilla d’aquest ajuntament, amb la categoria professional de Vigilant
local, grup C2, nivell 11, per tal de determinar la veracitat i l’abast dels fets denunciats en
els informes esmentats en la part expositiva, susceptibles de constituir una falta
administrativa de caràcter greu o molt greu i les possibles responsabilitats objecte de sanció
en què hagi pogut incórrer.
7 de setembre de 2010.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de neteja de les parcel·les B C D E i F de la unitat d’actuació F-1 al sector “Els
Estudis” de Fonteta, propietat d’Emege Dinou, SL
9 de setembre de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte les
obres que s’han executat al carrer del Forn, 11 de Peratallada, promogudes per l’entitat
Tnimksa, SL, i que no s’ajusten a la llicència atorgada. (Exp.O165/06).
9 de setembre de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1. Geoffrey Brown, ampliació d’un habitatge i canvi d’ús d’un garatge
2. Valentín Durango Salmerón, arrebossar una paret i tapiar una porta
3. Josep Lloberas Cànovas, reparar la llinda de la porta d’entrada de vehicles
4. Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario FII, arranjament de la façana d’un edifici.
5. Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario FII, diverses reparacions de sanejament a
la planta subterrània d’un edifici.
6. Jordi Mata Balaguer, pavimentar 80 m2 de l’entrada al jardí
7. Lluís Moga Donadeu, substitució del paviment d’una habitació
10 de setembre de 2010.- Atorgar a Eurostruç Baix Empordà una pròrroga d’un mes 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 data 9 d’agost de 2010.

14 de setembre de 2010.- Autoritzar la trobada anual de l’associació Juvenil Grup de Foc
Dracs de la Bisbal, el proper dissabte dia 25 de setembre de 2010, al local municipal “El
Cau del Pins”.
14 de setembre de 2010.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte de Rehabilitació i
canvi d’ús d’un edifici per a local polivalent a Peratallada.
14 de setembre de 2010.- Adjudicar definitivament a CORPORACIÓ MEGATEL, SL, el
contracte de cessió d’ús i explotació de la xarxa pública inal.làmbrica de tecnologia WiMax
de serveis electrònics de banda ampla, per la quantitat de 8.400,00 €, IVA a part i per un
període de 2 anys, comptats a partir de l’endemà de la formalització del contracte
administratiu.
14 de setembre de 2010.- Gratificar els treballadors d’aquest ajuntament Narcís Bagué
Subiranas, Anna Molinas Marcó, Carlos Torro Bañeras, Josep Hidalgo Garcia, Pere Fanals
Colls i Daniel Pertejo Castedo.
15 de setembre de 2010.- Autoritzar la connexió a la xarxa general de clavegueram del
desguàs de l’habitatge unifamiliar aparellat situat a la parcel·la 14 de la UA P1 “Els Horts de
Peratallada”, peticionada per la Sra. Elena Bahí Planas.
15 de setembre de 2010.- Autoritzar la connexió a la xarxa general de clavegueram del
desguàs de l’habitatge unifamiliar aparellat situat a la parcel·la 15 de la UA P1 “Els Horts de
Peratallada”, peticionada per Habitatges Peratallada, SL.
15 de setembre de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
15 de setembre de 2010.- Atorgar al Sr. Josep Bou Coll, amb domicili al carrer Riera, 6 de
Peratallada, la targeta d’aparcament per a persones amb disminució amb la modalitat de
titular conductor.
15 de setembre de 2010.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència
d’obres per a la reforma i ampliació d’un habitatge ubicat al carrer Sant Antoni, 7 de
Vulpellac (Exp. O64/2009), promogut per la Sra. Ma. de los Reyes Balaguer SánchezArjona.
20 de setembre de 2010.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició
pública del projecte per a l’ampliació d’una planta de tractament de residus i enderrocs de la
construcció, promogut per Runes Salsà, SL.
21 de setembre de 2010.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a l’ampliació d’un
cobert agrícola, promogut per Can Mateu, SC.
21 de setembre de 2010.- Atorgar a Grup Dasa Consulting, SL, llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, del 16 al 30 de setembre i de l’1 al 16 d’octubre de 2010. (Exp.
OVP-9/2010).
22 de setembre de 2010.- Atorgar llicència d’ocupació d’espai públic per a la instal·lació de
diverses parades i aprovar les corresponents liquidacions de la “Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic”, els dies 2 i 3
d’octubre de 2010 (Mercat Medieval de Peratallada).

22 de setembre de 2010.- Acceptar, el desistiment, i declarar finalitzat el procediment de
sol·licitud de llicència municipal per a l’obertura i funcionament d’una activitat destinada a
sala d’exposició al carrer del Forn, 4 de Peratallada, promoguda per Jaume Ribes Item Plus,
SL (Exp. A-3/2007).
23 de setembre de 2010.- Declarar la caducitat de l’expedient de llicència d’instal·lació
temporal d’una grua-torre a la ctra. de Fonteta a la Bisbal, s/n, promoguda per Escola de
Ceràmica de la Bisbal i Centre d’Artesania, SL (Exp. O92/2007).
23 de setembre de 2010.- Declarar la baixa per caducitat en el Padró d’Habitants de diverses
persones que no han presentat la corresponent sol·licitud de renovació de la inscripció al
padró.
28 de setembre de 2010.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a la instal·lació d’una
activitat de destil·lació d’olis essencials a la parcel·la 7 del polígon 2, promogut per
Calderers 16, SL.
28 de setembre de 2010.- Atorgar llicència de primera utilització i ocupació amb ús
d’habitatge de l’edifici ubicat al carrer Sant Generós, 13 de Fonteta, promoguda per la Sra.
Eva Plana Viladomat. (Exp. PO-3/10).
28 de setembre de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte la
instal·lació de tres caravanes a la parcel·la 50 del polígon 7, promoguda per la Sra. Teresa
Llenas Escoda, sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal.
28 de setembre de 2010.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte
les obres que s’estan executant a la parcel·la 52 del polígon 4, promogudes pel Sr. Miquel
Arpa Vilallonga, consistents en la construcció d’una nau amb ús desconegut, sense haver
obtingut la preceptiva llicència municipal.
30 de setembre de 2010.- Indemnitzacions per assistències als membres de la corporació,
compreses entre l’1 de setembre de 2010 i el 30 de setembre de 2010.
4 d’octubre de 2010.- Atorgament llicències d’obres:
1. Víctor López Cabrillana, construcció habitatge unifamiliar.
2. Jorge Arxe Bayer, rehabilitació d’un magatzem
3. Genís Viladomat Amer, instal·lació d’un portal de ferro
7 d’octubre de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
8 d’octubre de 2010.- Aprovar la certificació núm.10 (liquidació) de les obres de
Pavimentació i renovació dels serveis del carrer Fitor de Fonteta, per un import de 13.070,15
€ (tretze mil setanta euros amb quinze cèntims) IVA inclòs.
8 d’octubre de 2010.- Comunicar a Dovre Iberica, SA que l’activitat i l’ampliació destinada
a la venda a l’engròs de llars de llenya, resten subjectes al règim de comunicació. (Exp. A3/2010).

8 d’octubre de 2010.- Comunicar a Inés Bultó Mata, que l’activitat destinada a magatzem de
distribució al major d’objectes de decoració de llar, resten subjectes al règim de
comunicació. (Exp. A-18/2010).
14 d’octubre de 2010.- Declarar la finalització del procediment administratiu en relació a
l’expedient de neteja de les parcel·les situades a l’Avinguda Puig Negre, 7, 11 i 12 de la
Bordeta, propietat de Proclub, SL. .
15 d’octubre de 2010.- Estimar les al·legacions presentades pel Sr. Joan Cruz Estevez, en
base als arguments recollits en la part expositiva de la present resolució i declarar el
sobreseïment i l’arxiu de l’expedient PLU-4/2010.
15 d’octubre de 2010.- Concedir a la Sra. Laura Carballés Puigdemont una pròrroga fins al
dia 4 de desembre de 2011, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres
(Exp. O117/07).
22 d’octubre de 2010.- Declarar la caducitat de la inscripció al Padró municipal d’habitants
de diverses persones per no haver-ne sol·licitat la seva renovació.
26 d’octubre de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança dipositada a la caixa d’aquesta
corporació per la senyora Eva Plana Viladomat, 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. O48/2009).
26 d’octubre de 2010.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que l’import de la subvenció
concedida per al finançament parcial de les obres del carrer Fitor de Fonteta, es redueixi en
un percentatge inferior al 10% de forma que l’ajuntament pugui percebre l’import íntegre
de la subvenció.
27 d’octubre de 2010.- Aprovació indemnitzacions per assistències als membres de la
corporació, compreses entre l’1 i el 27 d’octubre de 2010.
29 d’octubre de 2010.- Altes al Padró municipal d’habitants.
2 de novembre de 2010.- Nomenar al lletrat Sr. Ernest Pujol i Palomer, per a comparèixer en
nom de l’Ajuntament de Forallac, a la vista oral del Judici de Faltes núm. 237/2010, que es
celebrarà el dia 13.01.2011 a les 10:30 hores en el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de la Bisbal
d’Empordà.
2 de novembre de 2010.- Atorgar llicència de primera utilització i ocupació amb ús
industrial de la nau núm. 11 ubicada al carrer dels Roures, 19 del sector industrial V-2,
promoguda pel senyor Àngel Vilar Comas.(Exp. PO-4/2010).
2 de novembre de 2010.A) Atorgament llicències d’obres:
1. Tomàs Daviu Pla, arranjament de la coberta de l’habitatge.
2. Hotelera Turística Española, SL, reforma d’un bany
3. Hotelera Turística Espanyola, SL, repicar façana nord del mas Torroella
B) Denegació llicències d’obres:
1. Francesca Tusell Peiró, pel subministrament elèctric al cobert agrícola situat a la parcel·la
46 del polígon 4.

2 de novembre de 2010.- Estimar les al·legacions presentades per la senyora Teresa Llenas
Escoda, en base als arguments recollits en la part expositiva de la present resolució.(Exp.
PLU 8/2010).
2 de novembre de 2010.- Requerir a la Sra. Carmen de Robert Ferrer Cajigal per tal que en
el termini màxim de quinze dies comptats a partir de l’endemà en que li sigui notificada la
present resolució, presenti a l’ajuntament certificat emès per tècnic competent (arquitecte o
arquitecte tècnic), acreditatiu que cap dels elements del ràfec de la teulada de l’edifici
comporten perill de despreniment sobre la via pública.
3 de novembre de 2010.- Requerir, novament, al Sr. José Manuel Navio Moreno 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 45 del polígon 4.
3 de novembre de 2010.- Requerir, novament, al Sr. Josep Antoni Masuet Pagés per tal que
procedeixi, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació de
la present resolució, a la reposició de la realitat física alterada mitjançant l’enderrocament de
la tanca il·legalitzable instal·lada a la parcel·la 119 del polígon 9 (Mas Ametller), propietat
de Tolohapoubi, SL.
3 de novembre de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança dipositada a la caixa
d’aquesta corporació pel senyor Jacinto Salamí Bassols, 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. O70/2008).
3 de novembre de 2010.- Autoritzar el retornament de la fiança dipositada a la caixa
d’aquesta corporació per la senyora Montserrat Nogués Antich, 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. O52/2008).
4 de novembre de 2010.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia definitiva dipositada a la
caixa de la corporació per l’entitat Industrias Ceramicas Brancós, SA, el dia 6 de juliol de
2005, mitjançant aval bancari de l’entitat Caja de Ahorros del Mediterráneo, núm.0130587,
per respondre de l’execució de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic del Sector
industrial V-3 de Forallac.
4 de novembre de 2010.- Nomenar instructor i secretària de l’expedient disciplinari incoat al
funcionari Josep Raya Vera, als senyors Josep M. Bartrolí Besalú, Cap del Servei Territorial
d’Administració Local a Girona, i a la senyora Núria Arbussà Reixach, tècnica superior dels
Serveis Territorials de Governació a Girona, respectivament
4 de novembre de 2010.- Requerir, novament, als senyors Maria Isabel Chopo Sanz i Joan
Ribet Català 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 l’adequació de les obres al projecte que va servi de base per a l’obtenció
de la llicència per a la construcció d’un cobert agrícola (Exp. O26/05).

5 de novembre de 2010.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte d’una instal·lació solar
fotovoltaica de 500 kW sobre la coberta de les naus ubicades a la parcel·la 46 del polígon 1,
promogut per SA Llensa.
5 de novembre de 2010.- Aprovar les liquidacions tributàries per a l’expedició d’informes
urbanístics, peticionats pel senyors: Josefa Cateura Sais; Francisca Creixell Bruguera i
Restaurant l’Arc Vell, SL.
5 de novembre de 2010.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre el nínxol
núm. 99 SUD del Cementiri municipal de Vulpellac, al Sr. Manuel Generoso Carmona.
5 de novembre de 2010.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica,
exercici 2010, el vehicle marca Nissan, model Micra, 1.2, matrícula 8104 DFB, propietat de
la Sra. Lourdes Arjona Pedrosa.
9.- PRECS I PREGUNTES.- No hi han.
A continuació l’alcalde contesta als regidors el següent escrit que li han adreçat:
•

Escrit del regidor Carles Saló Madrenys (Registre d’entrada núm. 2060 de 23 de juliol
de 2010):

Contesta: que la pregunta és reiterada i, per tant, es remet a la contesta que li va donar en el
ple del mes de juliol.
El Sr. Saló diu que per tercera vegada torna a demanar que es faci una auditoria. L’alcalde
contesta que una auditoria externa consisteix en contractar una persona de fora perquè la
faci, la qual cosa li sembla una mostra de desconfiança envers els treballadors de la casa els
quals tenen una responsabilitat molt superior a la d’un auditor extern i que mentre no
existeixin dubtes raonables respecte la feina de la interventora i del tresorer, considera la
petició fora de lloc.
I essent les 21:25 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.

