ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA TRENTA DE MAIG DE DOS MIL TRETZE.
A Forallac, trenta de maig de dos mil tretze.
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 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 manifesta que ha excusat la seva absència la regidora Núria Lagraña Font.
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE FEBRER
DE 2013.- S’aprova per set vots a favor i un en contra del senyor Masuet.
2.-MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA, L’AJUNTAMENT DE FORALLAC I LA FUNDACIÓ CAIXA
CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA,
PER A
INSTAL.LAR UN DIPÒSIT D’AIGUA DESTINAT A LA INTERVENCIÓ EN CAS
D’INCENDI FORESTAL, UN ABEURADOR DE FAUNA SALVATGE I SERVITUD DE
PAS, APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DE 21 DE FEBRER DE
2013.- 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 21 de febrer de 2013 va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Forallac, la Diputació de Girona i la Fundació Caixa de
Catalunya, Tarragona i Manresa, Fundació Privada, per a instal.lar un dipòsit d’aigua destinat a
la intervenció en cas d’incendi forestal, un abeurador de fauna salvatge i servitud de pas, a la
parcel.la núm. 61 del polígon 14 del cadastre de rústica.
Vista la resolució dictada pel president de la Diputació de Girona, de data 18 d’abril de 2013,
mitjançant la qual es modifica el conveni descrit al haver-se produït un canvi en el nom i el NIF
de la Fundació Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa, Fundació Privada, i el canvi del president
de la Diputació de Girona.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Forallac, la Diputació de
Girona i la Fundació Caixa de Catalunya, Tarragona i Manresa, Fundació Privada, per a instal.lar
un dipòsit d’aigua destinat a la intervenció en cas d’incendi forestal, un abeurador de fauna
salvatge i servitud de pas”, aprovat pel ple de la corporació en sessió de 21 de febrer de 2013,
d’acord amb el següent:
Els subscriptors del conveni són:
- el Sr. Joan Giraut Clot, president de la Diputació de Girona, facultat per acord del ple de 27
de novembre de 2012, assistit pel Sr. Jordi Batllori Nouvilas, secretari general en funcions
de la corporació.
- El Sr. Josep Sala Leal, alcalde de l’Ajuntament de Forallac, en representació municipal per
raó del seu càrrec.
- la Sra. Marta Lacambra Puig, amb NIF núm. 37685328-N, en representació de la
“Fundació Catalunya- La Pedrera” amb CIF G-65959512, i domicili a 08008-Barcelona,
Passeig de Gràcia 92, que actua en nom de l’entitat la qual participa en el conveni com a

propietària de la finca núm. 513, inscrita en el Registre de la Propietat de la Bisbal
d’Empordà al volum 2852, llibre 25 de Fonteta, foli 75.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i a la Fundació Catalunya- La
Pedrera.»
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.- AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ EFECTUADA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,
PER A LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE
TRÀNSIT, APROVADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DE 16 DE
FEBRER DE 2012.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«Atès que el ple de la corporació en sessió de 16 de febrer de 2012, va delegar a la Diputació de
Girona, la gestió i recaptació voluntària i executiva dels expedients sancionadors per infraccions
de la normativa de trànsit viari.
Atès que en data 19 de març de 2013 el ple de la Diputació de Girona va acordar autoritzar la
signatura de l’acord d’adhesió amb la FEMP per a la prestació del servei de gestió de cobraments
de sancions en matèria de trànsit per a conductors i infractors amb domicili fora d’Espanya que
es realitza mitjançant NIVI GESTIONES ESPAÑA, SL.
Atès que l’ajuntament considera necessària l’ampliació de la delegació de la tramitació
d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, incorporant-hi la tramitació de les infraccions
comeses en el municipi per vehicles amb matrícula estrangera, i/o conductors i infractors amb
domicili fora d’Espanya.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’ampliació de la delegació per a la tramitació d’expedients sancionadors en
matèria de trànsit, incorporant-hi la tramitació de les infraccions comeses en el municipi per
vehicles amb matrícula estrangera i/o conductors i infractors amb domicili fora d’Espanya.
Segon.- En virtut del conveni subscrit entre Xaloc i la Federació Espanyola de municipis,
autoritzar a NIVI GESTIONES ESPAÑA, SL, entitat adjudicatària del servei que ofereix la
federació als seus associats per a la gestió de cobraments a l’estranger de sancions en matèria de
trànsit a titulars i conductors de vehicles amb domicili fora d’Espanya, a fi de recaptar les dades
d’identificació d’aquests en relació amb les infraccions comeses en el municipi.
Tercer.- Facultar l’alcalde per formalitzar els documents necessaris per executar o desenvolupar
el present acord.
Quart.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i a XALOC.»
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 una abstenció del
senyor Masuet.
4.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA PARCEL.LA
URBANA SITUADA AL CARRER FITOR, 1 DE FONTETA, CLASSIFICADA PEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS, CLAU A.
Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que l’Ajuntament de Forallac està interessat en arrendar la parcel.la urbana de 1.108,74 m2
situada al carrer Fitor, 1 de Fonteta (Ref. Cadastral 5043108EG0444S0001ZK), qualificada pel

Pla General d’Ordenació de Forallac com a sistema d’espais lliures, clau A, propietat del Sr.
Ramon Martell Cals, per tal de destinar-la als usos permesos en el planejament general.
Atès que s’ha redactat una proposta de contracte d’arrendament amb una durada de quinze anys i
una renda anual de 1.350,00 €, sense IVA, la qual es modificarà anualment d’acord amb l’índex
general de preus al consum de l’any natural anterior al del pagament del lloguer.
Atès que existeix consignació pressupostària a la partida 13.92.20000 del pressupost municipal
de 2013.
Vista la Disposició addicional segona del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i d’acord amb el previst a
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament a formalitzar entre l’Ajuntament de Forallac i el Sr.
Roman Martell Cals, pel lloguer de 1.108,74 m2 de la finca descrita a la part expositiva d’aquest
acord.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la formalització
d’aquest acord.
Tercer.- Comunicar al Sr. Roman Martell Cals el contingut del present acord amb indicació del
dia i l’hora en que es procedirà a la formalització del contracte.»
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.- SOL.LICITUD DE SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS, SA, DE REVISIÓ DE TARIFES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, concessionària del Servei de
subministrament d’aigua potable i clavegueram de Forallac, en data 19 de juliol de 2012 (número
de registre d'entrada 1.693 de 19.7.2012), va presentar un escrit en el qual sol.licita l'actualització
de les tarifes del Servei d'aigua potable i sanejament.
L’alcaldia mitjançant Decret de data 9 d’agost de 2012, va resoldre:
“Primer.- 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.
Segon.- Requerir a SOREA, SA, que aporti còpia de les nòmines, factures i qualsevol justificant
comptable, corresponents a l’exercici 2011, de les despeses desglossades en la proposta de
tarifes; en cas que aquests documents agrupin despeses d’altres concessions de subministrament
d’aigua, també caldrà que es justifiqui amb claredat els criteris del repartiment efectuat.
Tercer.- Suspendre el procediment de modificació de les tarifes d’aigua fins a l’aportació de la
documentació requerida.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió de Preus de Catalunya.”.
Mitjançant escrit de data 18 de setembre de 2012 (número de registre d’entrada 1.992 de
20.9.2012), SOREA, SA va presentar al·legacions contra la resolució de l’alcaldia annexant la
següent documentació:
- Estudi de tarifes (octubre 2008)
- Estudi de tarifes (juliol 2012)
- Correus electrònics entre l’Ajuntament de Forallac i la societat.
- Nòmines personal operari i l’oficial primera administrativa.

- Compte de resultats de l’any 2011.
- Costos del Servei de l’any 2011.
Atès que la documentació aportada no justificava l’increment de costos del servei i no s’ajustava
als requeriments de l’ajuntament, l’alcaldia mitjançant Decret de data 3 d’octubre de 2012, va
resoldre:
“Primer.- 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, als efectes d’emetre el
procedent informe de revisió de tarifes del servei de subministrament d’aigua potable, per
l’ajuntament.
Segon.- De conformitat amb el que determina l’article 7.2) del Decret 149/1988, de 28 d’abril,
sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, sol·licitar a la Comissió de
Preus que suspengui novament el termini fins a la definitiva subsanació dels defectes observats.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a SOREA SA, empresa concessionària de
l’explotació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i clavegueram de
Forallac.”.
La Comissió de Preus de Catalunya mitjançant escrit de data 13 de març de 2013 (número de
registre d’entrada 671 de 26.3.2013), ha tramés una còpia de la documentació (primera part i
segona part) que l’empresa subministradora els ha aportat com a resposta al seu requeriment de 8
de gener de 2013, als efectes que l’ajuntament emeti informe.
El pacte cinquè del contracte de gestió del servei municipal d’aigua potable i de clavegueram de
Forallac en règim de concessió, adjudicat a SOREA, estableix:
“Les tarifes que el concessionari podrà percebre dels usuaris durant el primer any de vigència
del contracte seran, una vegada aprovades amb caràcter definitiu i amb la prèvia autorització
de la Comissió de Preus de Catalunya, les que figuren a l’Annex II del plec de clàusules
d’explotació.
Els imports de les tarifes que hauran de satisfer els usuaris es revisaran anualment i en la resta
de supòsits que determina el plec de clàusules d'explotació de la concessió.”.
L’article 25 del Plec de clàusules d’explotació, estableix:
“Per al primer any de concessió les tarifes màximes a aplicar pel concessionari seran aquelles
que figuren a l’Annex 2.
Per als anys successius serà procedent la revisió de preus, els quals s'incrementaran respecte
als vigents l'any anterior en un percentatge equivalent a l'augment que hagi experimentat durant
els dotze mesos precedents a la data de revisió de tarifes l'índex de preus al consum o
l'indicador que el substitueixi. A tal efecte, el concessionari presentarà a l'Ajuntament una
proposta raonada de revisió de tarifes, la qual serà aprovada pel Ple municipal sempre que
compleixi les determinacions establertes aquí.
També serà procedent la revisió de tarifes quan es doni algun del supòsits recollits a l'article
249.b del ROAS.
No obstant això, com que es tracta de preus autoritzats, caldrà tramitar i obtenir l'aprovació de
la Comissió de Preus de Catalunya prèviament a l'aplicació de qualsevol augment tarifari.”.
El ple de la corporació en sessió de data 31 de març de 2011 va acordar aprovar les següents
tarifes de la Taxa pel subministrament d’aigua, aplicades des del primer trimestre del 2011:
“Tarifa primera. Subministrament d’aigua:
Fins el mínim de 10 m3.........................................................
0,8627 €/m3
Excés del mínim....................................................................
1,0294 €/m3
Recàrrec finançament portada d’aigües.................................
0,1290 €/m3
Tarifa segona. Conservació d’escomeses i comptadors........
0,48€/abo/mes
Tarifa tercera. Drets d’escomesa a la xarxa general:
a) Primera presa d’aigua…………........................................
34,00€

b) Canvi d’emplaçament…………………………....………
19,00€
Aquestes tarifes no van ser sotmeses a l’aprovació de la Comissió de Preus de Catalunya atès
que són inferiors a les que aquesta va autoritzar en sessió de 27 de juliol de 2009.
Consultades les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació de l’Índex de
Preus al Consum corresponents al període comprés entre l’1 de gener de 2011 i el 30 de juny de
2012, són els que es detallen a la taula següent:
Període de revisió
gener 2011 - desembre 2011
gener 2012 – juny 2012

Variació de l’IPC
2,4 %
0,7 %

El resum de despeses contingut en la previsió de costos formulada per SOREA, SA el mes de
juliol de 2012, és el següent:

Personal
Energia elèctrica
Compra d’aigua
Cost d’explotació
Finançament ETAP
Material conservació i treballs tercers
Tractament
Transports
Impostos
Generals
Llei 5/2012 (nou cànon ACA)
Subtotal
Fons de reposició
Despeses financeres pendent Fontanilles
Despeses financeres
Retribució
Total despeses
Ingressos no tarifaris
Total despeses a tarifa

Any 2012
€/any
64.610.16.829.21.665.27.913.12.437.9.856.8.323.1.248.21.442.6.271.190.594.26.918.2.800.20.508.22.545.263.365.-5.515.257.850.-

En relació a aquesta previsió i examinada la documentació aportada per SOREA, SA a la
Comissió de Preus de Catalunya, cal determinar el següent:
Personal:
En la documentació complementària aportada i tramesa per la Comissió de Preus de Catalunya,
apareix un lloc de treball anomenat Gerent d’operacions que no figura en la partida de
“Personal” de la Previsió de costos del Servei formulada per SOREA, SA el mes de juliol de
2012. No s’aporta cap justificació al respecte.
Tot i que l’ajuntament va requerir l’aportació de les fulles salarials, no s’han aportat les nòmines
del Director del servei, del Cap administratiu ni del Cap de distribució. Tampoc s’han aportat, si
és el cas, les del Gerent d’operacions.
L’apartat “2.1.1 Despeses de personal”, de l’Estudi econòmic de l’oferta presentada per SOREA,
SA per a l’adjudicació del contracte, diu:
La taula següent mostra els costos de personal derivats de la prestació del servei previstos per
al primer any de gestió:

1. DESPESES DE PERSONAL
Cap de servei
Personal tècnic
Personal operari
Personal administratiu
Guàrdies i hores extres
Deducció per escomeses i altres
TOTAL

€/any
1.031,72
2.700,00
20.440,00
3.600,00
2.911,16
287,00
30.395,88

Si fem una comparativa entre el percentatge de costos previst per a l’any 2002, any d’inici de la
concessió, destinat al personal tècnic i el destinat a personal operari, i repetim l’operació
respecte la previsió per a l’any 2012, resulta el següent:
Any 2002
Despeses de personal tècnic:
Despeses de personal operari:
Total
Any 2012
Despeses de personal tècnic:
Despeses de personal operari:
Total

3.731,72 €
20.440,00 €
24.171,72 €
12.304,50 €
48.590,00 €
60.894,50 €

Percentatge sobre el total
15,44%
84,56%
Percentatge sobre el total
20,21%
79,79%

D’aquesta comparativa es desprèn un augment de les despeses en personal tècnic que no ha estat
justificat per SOREA, SA.
Si fem una comparativa entre els costos de personal de 30.395,88 € previstos per a l’any 2002 i
els 64.610,00 € previstos per a l’any 2012, es constata un increment del 112,6% situat molt per
sobre del 28,6% que correspondria aplicant l’IPC corresponent. Aquest increment desmesurat
tampoc ha estat justificat per SOREA, SA.
Energia Elèctrica:
No s’ha justificat la important disminució del rendiment dels cabals subministrats a la xarxa de
distribució que passa del 70% l’any 2003 al 50% l’any 2011, tot i que des de l’any 2003
l’ajuntament ha renovat 11.500 metres de canonada de la xarxa de transport.
La disminució del rendiment repercuteix directament en l’increment de la despesa d’energia
elèctrica pel bombeig de l’aigua en alta.
Tractament:
De la documentació complementària aportada i tramesa per la Comissió de Preus de Catalunya,
es desprèn un error en la partida de “Tractament” de la Previsió de costos del Servei formulada
per SOREA, SA el mes de juliol de 2012, en la qual es preveuen unes despeses en cloració de
4.056 €/any quan la despesa real és de 950,90 €/any.
Transports:
L’annex 4 de la documentació complementària aportada i tramesa per la Comissió de Preus de
Catalunya, contempla però no justifica el percentatge d’imputació al municipi de Forallac del
cost dels vehicles adscrits al servei que figura a la partida de “Transports” de la Previsió de
costos del Servei formulada per SOREA, SA el mes de juliol de 2012.

El “Resum del cost d’assegurances de Forallac (octubre 2010 – setembre 2011), preveu el
següent:
Model
Renault Clio
Seat Ibiza
Toyota Hilux
Renault Kangoo
Renault Kangoo

Matrícula
6245 FXG
1110 GWZ
5270 GJP
6397 GJB
1192 FXY

Import anual
770,01
770,01
770,01
770,01
770,01

Dedicació (%)
16
1
16
16
100
Total

Import Forallac (€)
123,20
7,70
123,20
123,20
770,01
1.147,31

El
“R
esu

m de costos del renting de Forallac (octubre 2010 – setembre 2011), preveu el següent:
Model

Matrícula

Renault Clio
Seat Ibiza
Toyota Hilux
Renault Kangoo
Renault Kangoo

6245 FXG
1110 GWZ
5270 GJP
6397 GJB
1192 FXY

Import
mensual
220,50
181,06
278,66
215,87

Import anual
2.646,00
2.172,72
3.343,92
2.590,44

Dedicació
(%)
16
1

Import Forallac
(€)
423,36
21,73

16
100
Total

535,03
2.590,44
3.570,56

L’apartat “2.1.4 Transports”, de l’Estudi econòmic de l’oferta presentada per SOREA, SA per a
l’adjudicació del contracte, diu:
“Es preveu l’adscripció a Forallac d’un vehicle tipus Renault Kangoo, per a ús dels operaris
adscrits al servei del municipi. Aquest vehicle s’adquirirà pel sistema de rènting (és a dir, a
través d’una quota que inclou a més del valor del vehicle, les reparacions, manteniment,
impostos i altres despeses del vehicle excepte l’assegurança i els carburants).
Quan a l’assegurança s’ha previst una assegurança a tot risc.
A més, el servei de Forallac disposarà, sense cap repercussió en el cost del servei, del parc de
vehicles que SOREA disposa a la zona, entre d’altres, camions, dúmpers, vehicles busca fuites,
etc..., dels vehicles de suport que siguin necessaris, així com dels turismes del personal tècnic i
cap de servei.”.
En relació a aquesta partida i no havent-se justificat la necessitat d’ampliació de la flota de
vehicles per a ús dels operaris, cal concloure que s’estan imputant a Forallac despeses
d’assegurances i de rènting de vehicles, indegudament.
Impostos:
No es justifiquen.
Despeses Generals:
No es justifica el fort increment que pateix aquesta partida que concentra tota la despesa
administrativa i que s’incrementa en un 316% respecte el que preveu l’estudi econòmic per a la
determinació de les tarifes vigents, actualitzat amb l’IPC.
Recàrrec finançament millores en la xarxa d’abastament d’aigua potable:
En les tarifes vigents el concepte “Finançament de les obres per a l’abastament local des d’un
pou a l’al·luvial del Baix Ter, a Fontanilles (finançament ETAP)”, s’imputa al concepte “Tarifa
de subministrament” (fins a 10 m³ i excés de 10 m³). Per les seves característiques aquest cost
s’ha d’imputar al concepte “Recàrrec de finançament”.
La Junta de Govern Local en sessió de 17 d’abril de 2013, va acordar reconèixer un saldo
creditor de 33.304,30 € a favor de SOREA, SA per la gestió provisional del servei d’abastament

d’aigua en alta de l’ETAP de Fontanilles, des de l’1 de gener de 2009 al 31 de març de 2010.
L’ajuntament ha suportat aquesta despesa amb fons propis, sense repercutir-la als usuaris.
La previsió de costos formulada per SOREA, SA repercuteix aquesta nova despesa
“Finançament de les despeses inicials d’explotació de l’ETAP de Fontanilles” amb una previsió
de recaptació de 2.800€/any sense cap cost financer per a l’ajuntament i la imputa al concepte
“Tarifa de subministrament” (fins a 10 m³ i excés de 10 m³).
Per les seves característiques aquest cost s’ha d’imputar al concepte “Recàrrec de finançament”.
L’import recaptat per aquest concepte serà ingressat trimestralment a l’ajuntament.
Cal fer constar que SOREA, SA per tal de no gravar en excés les tarifes i de forma excepcional,
finalment fa una nova proposta d’imputació de despeses d’abastament, d’acord amb el següent:

Personal
Energia elèctrica
Compra d’aigua
Cost d’explotació
Finançament ETAP
Material conservació i treballs tercers
Tractament
Transports
Impostos
Generals
Llei 5/2012 (nou cànon ACA)
Subtotal
Fons de reposició
Despeses financeres pendent Fontanilles
Despeses financeres
Retribució
Total despeses
Ingressos no tarifaris
Total despeses a tarifa

Any 2012
€/any
41.126.16.829.21.665.22.320.12.437.8.169.3.944.511.7.214.0.134.215.26.918.2.800.20.508.14.437.198.878.-5.515.193.363.-

Examinada la documentació aportada i havent analitzat les partides del resum de despeses
contingut en la previsió de costos formulada per SOREA, SA el mes de juliol de 2012, cal
determinar si l’assumpció per la concessionària de les despeses que, segons argumenta,
justifiquen un augment de les tarifes per sobre de l’IPC que com s’ha dit anteriorment es situa
pel període de revisió comprés entre el mes de gener de 2011 i el mes de juny de 2012 en un
3,1%, comporta un desequilibri econòmic de la concessió.
Al respecte cal dir que el pacte Tercer del contracte que regula la concessió estableix que el
concessionari gestionarà i explotarà el servei, al seu risc i ventura.
L’article 243.1 del ROAS disposa:
La concessió dels serveis locals comporta que el concessionari assumeix la gestió i l'explotació
del servei, sota el seu propi risc, i que aporta els mitjans personals, materials i tècnics
necessaris. La concessió també pot comprendre la realització de les obres necessàries per
establir el servei.
L’article 250.2 del ROAS disposa:
Són drets del concessionari: b) Obtenir una compensació econòmica per tal que es mantingui
l'equilibri econòmic de la concessió, en els casos en què es produeixi qualsevol de les
circumstàncies a què fan referència els apartats b) i c) de l'article anterior.
L’apartat b) de l’article 249 del ROAS disposa:

L'ens local titular del servei objecte de la concessió ha de: b) Mantenir l'equilibri financer de la
concessió. A aquest efecte, ha de compensar econòmicament el concessionari, per raó de les
modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o disminueixin la
retribució, i ha de revisar les tarifes i subvencions quan, encara que no hi hagi modificacions
del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinin, en qualsevol
sentit, la ruptura de l'equilibri econòmic.
L'equilibri financer en qualsevol concessió és una fórmula excepcional que s'ha de coordinar
amb el principi de risc i ventura a fi d'impedir que aquesta excepcionalitat es converteixi en una
garantia ordinària dels interessos del concessionari. L'equilibri ha de tenir lloc per l'aparició de
causes sobrevingudes i imprevisibles, alienes a les conductes de les parts, que posin en perill
la supervivència del servei públic per ruptura de la concessió.
L'equilibri econòmic és una fórmula excepcional, així ho expressen la STS de 9-10-87 que diu:
"l'equilibri financer és una fórmula excepcional que s'ha de coordinar amb el principi de risc i
ventura, a fi d'impedir que aquesta excepcionalitat es converteixi en una garantia ordinària dels
interessos del concessionari, a manera de assegurança gratuïta que cobreixi tots els riscos de la
empresa traslladant íntegres a la "res publica" en contra del que constitueix l'essència mateixa de
la institució i els seus límits naturals".
Atès que no s’ha justificat l’existència de circumstàncies sobrevingudes que alterin l’equilibri de
la concessió, que dites circumstàncies siguin tals que no van poder ser previstes raonablement,
que aquestes circumstàncies han de ser independents de la bona gestió de l'empresa, ja que
l'empresa contracta a risc i ventura i ha de suposar una mediana diligència en els càlculs
econòmics efectuats per la mateixa, que efectivament s'ha produït un desequilibri financer o
econòmic i que no s'ha comprovat l'existència de pèrdues derivades de les circumstàncies
expressades i comprovades.
Es proposa al ple de la corporació, l’adopció del següent acord:
Primer.- Desestimar la proposta de revisió de tarifes del contracte de concessió de l’explotació
del servei municipal de subministrament d’aigua potable i clavegueram de Forallac, formulada
per SOREA, SA el mes de juliol de 2012, atès que, no havent justificat l'aparició de causes
sobrevingudes i imprevisibles, alienes a les conductes de les parts, que posin en perill la
supervivència del servei públic per ruptura de la concessió, l’increment que proposa supera el
percentatge equivalent a l'augment que ha experimentat durant els dotze mesos precedents a la
data de revisió de tarifes l'índex de preus al consum, incomplint les previsions que per a la
revisió de tarifes preveu el contracte regulador de la concessió.
Segon.- Proposar que les tarifes vigents s’incrementin amb el percentatge equivalent a la variació
de l’Índex de Preus al Consum corresponents al període comprés entre l’1 de gener de 2011 i el
30 de juny de 2012 que es situa en el 3,1%, i modificar la imputació dels recàrrecs de
finançament, d’acord amb el següent:
Fins el mínim de 10 m3........................................................
Excés del mínim...................................................................
Recàrrec finançament portada d’aigües...............................
Recàrrec finançament execució obra ETAP Fontanilles......
Recàrrec finançament despeses inicials Fontanilles
(sense cost financer)...........................................................

0,7084 €/m3
0,8803 €/m3
0,1290 €/m3
0,1404 €/m3
0,0176 €/m3

Tarifes €/m³
Vigents a partir del 1r
trimestre de 2011

Increment IPC
sense regularitzar
els nous recàrrecs
de finançament

Increment IPC amb
regularització dels
nous recàrrecs de
finançament

Fins el mínim de 10 m³

0,8627

0,8664 (1)

0,7084

106.032

75.113

Excés del mínim

1,0294

1,0383 (1)

0,8803

52.948

46.610

Recàrrec finançament
millora xarxa d’aigua
potable a Forallac

0,1290

0,1290

0,1290

158.980

20.508

Recàrrec finançament
execució obra ETAP
Fontanilles

-

-

0,1404

158.980

22.321

Recàrrec finançament
despeses inicials
Fontanilles (sense cost
financer)

-

-

0,0176

158.980

2.798

Concepte tarifari

Cabal fact
m3/any

Ingressos
(€/any)

167.350
(1)

La part de la tarifa que indegudament inclou el finançament de les obres de construcció de l’ETAP de
Fontanilles, dins el concepte “Compra d’aigua” de l’estudi de previsió de costos, no s’ha d’actualitzar amb l’IPC,
tenint en compte que les tarifes vigents preveuen una imputació de 27.913 €/any i que la proposta de tarifes
presentada per SOREA preveu una imputació de 22.320 €/any.

Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Comissió de Preus de Catalunya i a SOREA,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA.»
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 un en contra del
senyor Masuet.
6.- APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 43 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC”, APROVAT
INICIALMENT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DE DATA 17 DE JULIOL
DE 2012, QUE INCORPORA ELS REQUERIMENTS CONTINGUTS EN ELS
INFORMES EMESOS PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI
CULTURAL DE GIRONA I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.- 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 inicialment el
document de planejament “Modificació puntual núm. 43 del Pla General d’Ordenació de
Forallac, en l’àmbit del carrer de la Riera, números 5, 7, 9 i 11 de Peratallada”, promogut per
l’Ajuntament de Forallac i redactat per l’arquitecte municipal Sr. Josep Antoni Hidalgo Garcia.
Atès que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en sessió de data 14 de
setembre de 2012, va acordar emetre informe desfavorable vinculant, especificant que la
modificació ha de concretar l’acabat final dels paraments de les façanes.
Atès que l’Agencia Catalana de l’Aigua en data 28 de novembre de 2012, va emetre informe en
el sentit que la proposta d’ordenació de la modificació s’havia d’establir a partir dels resultats
d’un estudi de simulació hidràulica de les revingudes de la riera Grossa de Peratallada, els quals
seran determinants per a establir les actuacions d’infraestructura hidràulica o, preferentment, les
mesures constructives de protecció passiva a adoptar per reduir el risc actual d’inundació dels
terrenys a valors concordants amb els usos del sòl previstos en el planejament urbanístic.

Atès que per tal de donar compliment als requeriments de l’informe de la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural de Girona i d’acord amb les converses mantingudes amb els seus serveis
tècnics, s’ha redactat un nou document que seguint els mateixos criteris que preveu el Pla
Especial per a les edificacions situades dins l’entorn de protecció del BCIN de Peratallada,
incorpora una normativa específica que regula les condicions formals i d'ús de les edificacions i
introdueix condicions específiques relatives a arbrat i vegetació dins les parcel.les edificables, i a
paisatge.
Atès que per tal de donar compliment als requeriments de l’informe de l’Agencia Catalana de
l’Aigua i d’acord amb les converses mantingudes amb els seus serveis tècnics, el nou document,
estableix en base al resultat d’un estudi de simulació hidràulica elaborat, que el nivell del terreny
actual de les finques no edificades permet admetre una avinguda de període de retorn de 100
anys.
Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat al.legacions.
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 19 d’abril de 2013, per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el document de planejament “Modificació puntual número 43 del Pla General
d’Ordenació de Forallac”, aprovat inicialment pel ple de la corporació en sessió de data 17 de
juliol de 2012, que incorpora els requeriments continguts en els informes emesos per la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en sessió de data 14 de setembre de 2012 i per
l’Agencia Catalana de l’Aigua en data 28 de novembre de 2012.
Segon.- Disposar la publicació dels respectius edictes al Butlletí oficial de la província de Girona
i a un diari d’àmplia difusió provincial per a l’obertura d’un nou període d’informació pública
d’un mes, així com la seva disposició al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i la seva inserció a la
pàgina web municipal (www.forallac.cat).
Tercer.- Sol·licitar un nou informe a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona i a
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Quart.- Notificar aquest acord als propietaris i persones o entitats directament afectats per aquest
expedient, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini d’un
mes a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, totes les al·legacions o
observacions que considerin oportunes.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per set vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
7.- APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT “MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 44 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE FORALLAC”, APROVAT
INICIALMENT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DE DATA 17 DE JULIOL
DE 2012, QUE INCORPORA ELS REQUERIMENTS CONTINGUTS EN L’INFORME
EMÈS PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE
GIRONA.- 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 inicialment el
document de planejament “Modificació puntual núm. 44 del Pla General d’Ordenació de
Forallac, en l’àmbit de la Plaça del Castell, número 5 de Peratallada”, promogut per
l’Ajuntament de Forallac i redactat per l’arquitecte municipal Sr. Josep Antoni Hidalgo Garcia.
Atès que la Secretària de la Comissió de Patrimoni Cultural de Girona mitjançant escrit de data
16 d’octubre de 2012, va requerir la presentació de documentació complementària, indicant que

convé que la proposta volumètrica i d’ordenació alliberi la muralla, integri la torre i mantingui en
la mesura del possible el manteniment del volum original.
Atès que per tal de donar compliment al requeriment de la Direcció General del Patrimoni
Cultural de Girona i d’acord amb les converses mantingudes amb els seus serveis tècnics, s’ha
redactat un nou document que seguint els mateixos criteris que preveu el Pla Especial (pendent
d’una nova aprovació inicial) per a la finca situada a la Plaça del Castell número 5, de
Peratallada, incorpora una nova proposta d’ordenació basada en l’anàlisi de volumetries i
condicions formals de les edificacions no monumentals existents a la Plaça del Castell i la Plaça
de les Voltes de Peratallada a més de la definició de condicions formals sobre la proposta.
Atès que durant el període d’informació pública l’associació Sos Empordanet en data 23/10/2012
(R.E. núm. 2046) va formular-hi al.legacions, les qual s’hauran de resoldre abans de l’aprovació
provisional juntament amb les que es puguin presentar en el nou termini d’exposició pública.
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 13 de maig de 2013, per l’arquitecte municipal i la
secretària interventora.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el document de planejament “Modificació puntual número 44 del Pla General
d’Ordenació de Forallac”, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió de data 17 de
juliol de 2012, que incorpora les indicacions requerides per la Secretària de la Comissió del
Patrimoni Cultural de Girona.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant el termini d’un mes mitjançant edicte que
s’inserirà al Butlletí oficial de la província de Girona, a un diari d’àmplia difusió provincial, al
Tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’ajuntament www.forallac.cat.
Tercer.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona.
Quart.- Notificar aquest acord als propietaris i persones o entitats directament afectats per aquest
expedient, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini d’un
mes a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, totes les al·legacions o
observacions que considerin oportunes.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per set vots a favor i un en contra del
senyor Masuet.
8.-APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT DE PLANEJAMENT TITULAT
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 47 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE
FORALLAC, EN L’ÀMBIT DEL CARRER DE LA TORRE NÚM. 5 DE
PERATALLADA.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«Vist l’expedient de Modificació puntual número 47 del Pla General d’Ordenació de Forallac, en
l’àmbit del carrer de la Torre, 5 de Peratallada, promogut per l’Ajuntament de Forallac i redactat
per l’arquitecte municipal Sr. Josep Antoni Hidalgo Garcia.
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 13 de maig per l’arquitecte municipal i la secretària
interventora.
Atès que l’expedient s’ha de tramitar conforme el que disposa l’article 85 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació d’aquest Text
refós.
De conformitat amb les competències atribuïdes per l’article 22.2.c) de la LRBRL, es proposa al
ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el document de planejament “Modificació puntual número 47 del
Pla General d’Ordenació de Forallac”, redactada per l’arquitecte municipal Sr. Josep Antoni
Hidalgo Garcia.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant el termini d’un mes mitjançant edicte que
s’inserirà al Butlletí oficial de la província de Girona, a un diari d’àmplia difusió provincial, al
Tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’ajuntament www.forallac.cat.
Tercer.- De conformitat amb el que preveu l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
suspendre en l’àmbit identificat gràficament en el plànol número 8, la tramitació de llicències de
parcel·lació i edificació, així com les d’instal·lació o ampliació d’activitats, o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte
aquelles que siguin compatibles tant amb el planejament vigent com amb les determinacions
contingudes en la modificació puntual.
Quart.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona.
Cinquè.- Notificar aquest acord als propietaris i persones o entitats directament afectats per
aquest expedient, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini
d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, totes les al·legacions o
observacions que considerin oportunes.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per sets vots a favor i un en contra del
senyor Masuet.
9.- DISTRIBUCIÓ DE L’ASSIGNACIÓ QUE CORRESPON A L’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 2012.- Llegida per la secretària
la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
« Vista la Resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, publicada en el DOGC núm. 6241 de 26
d’octubre de 2012, 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 2012.
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 del Serveis Bàsics
d’Atenció Social que per a l’any 2012 va suposar una aportació municipal de 16.223,69 euros.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Distribuir l’assignació per import de 3.553,89 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 2012, d’acord
amb el següent:
QUANTIA:
3.553,89 €
PERCENTATGE:
100%
DESTINATARI:
Consell Comarcal del Baix Empordà
CONCEPTE:
Aportació municipal al servei SBAS, exercici 2012
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.

Tercer.- De conformitat amb l’article 52 de la 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.
10.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA.- Es proposa al ple de la corporació
ratificar les següents resolucions de l’alcaldia :
Resolució de 4 d’abril de 2013:
«Vist el que ha ordenant la Magistrada Jutge en resolució dictada el 25 de març de 2013,
d’ampliació del recurs contenciós administratiu núm. 258/2010, interposat davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, 2 de Girona, per la procuradora Sra. Rosa Luz Fernandez Feliu, en
nom i representació de Maria Isabel Chopo Sanz i Joan Ribet Català.
Vist el que disposen l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial, i
els articles 24, 38.1, 48.3, 49 i 50.1 i 2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Atès que el ple de la corporació en sessió de 30 de juny de 2011, va delegar a l’alcaldia
l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària,
HE RESOLT:
Primer.- Trametre l’ampliació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística (PLU
2/2010), 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.
Segon.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució en la
propera sessió que celebri.»
Resolució de 6 de maig de 2013:
«Vist l’anunci d’informació pública sobre l’expedient de declaració de bé cultural d’interès
nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor dels Clots de Sant Julià, a Forallac, i de
delimitació del seu entorn de protecció, incoat per Resolució del Conseller de Cultura
CLT/949/2012, de 18 de maig, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6337 de 18 d’abril de 2013.
Vist l’escrit del director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de data 15 d’abril
de 2013, (R.E. núm. 878 de 23.4.2013), en el qual es notifica l’obertura del tràmit d’audiència
municipal previst a l’article 8.2 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, perquè en el
termini de quinze dies l’ajuntament pugui fer les al·legacions que consideri oportunes.
Atès que si bé l’ajuntament considera positiva la protecció i preservació dels Clots de Sant
Julià, així com l’establiment d’un entorn de protecció; l’àrea protegida que consta a l’expedient
és excessiva tenint en compte que els Clots de Sant Julià es situen per sota de la cota cero i estan
envoltats d’un frondós bosc d’alzines que creen una barrera visual natural, per això, va
encarregar a l’arquitecte Josep Ma. Fortià Rius la redacció d’un estudi detallat de les visuals i
paisatgístic en base al qual s’ha formulat una proposta de modificació que redueix els límits per
llevant i ponent de l’àmbit de protecció.
En base a aquestes consideracions,
HE RESOLT:

Primer.- Al.legar la disconformitat de l’Ajuntament de Forallac envers els límits per llevant i ponent de
l’àmbit de protecció dels Clots de Sant Julià, previstos a l’expedient de declaració de bé cultural
d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor dels Clots de Sant Julià, a
Forallac, i de delimitació del seu entorn de protecció, incoat per Resolució del Conseller de
Cultura CLT/949/2012, de 18 de maig, en base a les consideracions exposades i les contingudes
en la “Proposta de modificació de l’Entorn de Protecció del BCIN – Clots de Sant Julià”
redactada a petició de l’ajuntament per l’arquitecte Josep Ma. Fortià Rius.
Segon.- Sol.licitar al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya que es redueixi
l’àmbit de delimitació de l’entorn de protecció, d’acord amb el que preveu la referenciada
proposta de modificació.
Tercera.- Donar trasllat de la present resolució al Conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya a la qual s’adjuntarà la “Proposta de modificació de l’Entorn de Protecció del BCIN
– Clots de Sant Julià”.
Quart.- 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 set vots a favor i un en
contra del senyor Masuet.
11.- 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:
18 de febrer de 2013.- 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.
18 de febrer de 2013.- Ratificar la suspensió provisional d’obres decretada per resolució
d’aquesta alcaldia de data 21 de gener de 2013, dels actes d’edificació al carrer Gavarres, 17 de
la urbanització Puig de Sant Ramon, promoguts pels senyors Jordi Saló Agustí i Cristina García
Hidalgo, sense haver obtingut la preceptiva llicència municipal.(Exp. PLU 1/2013).
18 de febrer de 2013.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
(150 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel senyor Antonio Zahino Maya, 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. O99/2011).
18 de febrer de 2013.- Autoritzar el retornament de les fiances per import de quatre-cent
cinquanta euros (450 €) i cent cinquanta euros (150 €), dipositades a la caixa d’aquesta
corporació pel senyor Xavier Cantarell Fontcuberta, 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. O102/2011 i O94/2011).
19 de febrer de 2013.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre els nínxols
núms. 147,148 i ossera 74 (rodona 3a) del Cementiri municipal de Peratallada, al Sr. Carles
Torro Bañeras, amb DNI núm. XXX i domiciliat al paratge la Revetlla, 4, 17113- Sant Climent
de Peralta (Forallac).

19 de febrer de 2013.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
(150 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per Unió de Produccions Girona, SL, 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. O30/2012).
25 de febrer de 2013.- 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.
26 de febrer de 2013.- Gratificar el treballador Ramon Llensa Bou, per haver realitzat tasques de
suplència de l’auxiliar Imma Figueras, per baixa per maternitat.
26 de febrer de 2013.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats durant el mes de febrer.
26 de febrer de 2013.- 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
de febrer de 2013.
28 de febrer de 2013.- 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 al carrer Migdia, 1 de Peratallada, promoguda pel Sr. Ramon Escudero Garriga (Exp.
O8/2013).
28 de febrer de 2013.- Donar trasllat a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
d’una còpia de la documentació tècnica per a la recuperació d’una obertura de l’immoble situat
al carrer Major, 5 de Peratallada, substituint l’actual finestra per una porta, promoguda pel Sr.
Lluís Molinas Vancells (Exp. O11/2013).
28 de febrer de 2013.- Desestimar íntegrament, en base al contingut de l’informe tècnic de data
30 de novembre de 2012, les al·legacions formulades pel senyor Alfons Juncà Estañol contra la
resolució de l’alcaldia de data 30 d’octubre de 2012 d’incoació d’expedient de protecció de la
legalitat urbanística, pels actes d’edificació executats a la finca registral 1.196, inscrita al tom
199, llibre 17, foli 96, inscripció 4ª, del Registre de la Propietat de Palafrugell, sense haver
obtingut la preceptiva llicència municipal i promoguts pel senyor Alfons Juncà Estañol. (Exp.
PLU 14/2011).
28 de febrer de 2013.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
(150 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per Mas del Sol, SA, 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. O76/2011).
28 de febrer de 2013.- Atorgament llicències d’obres:
A] ALS SRS. FABIO ALLEGRINI I ELENA REGGIA, perquè de conformitat amb la
documentació presentada, puguin realitzar les obres consistents en la rehabilitació d’un edifici
per l’ús d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Julià, 2 de Vulpellac (Exp.
O88/2012).
B] AL SR. JOSEP MARIA PRUNELL ALABAU, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la reforma i rehabilitació d’un cobert existent

per a ús de garatge i usos auxiliars de l’habitatge situat al carrer Santa Basilissa, 12 de Vulpellac
i la formació d’una tanca a carrer amb pedra.
(Exp. O5/2013).
C] AL SR. JOAN MARTÍ QUINTANA COSTA, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la construcció de la segona fase d’un
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Fitor, 7 de Fonteta. (Exp. O7/2013).
28 de febrer de 2013.- Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per Unió de Produccions Girona, SA, d’ampliació de l’explotació avícola
de posta en producció ecològica situada a la parcel.la 35 del polígon 11 “Mas Frigola”. (Exp. A17/2012)
28 de febrer de 2013.Revisada la documentació i els estats corresponents a la liquidació del Pressupost municipal de
2012, lliurada per la intervenció municipal segons el que disposa l’article 191 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, HE
RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 2012, d’acord amb el
següent:
ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA
Existències a tresoreria 31.12.12......................................……....
228.330,95
Restes per cobrar en la mateixa data..................................……..
923.158,57
Restes per pagar en la mateixa data....................................…….
- 423.045,03
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat. - 456.495,00
Saldo de dubtós cobrament..........................................................
- 174.369,90
Superàvit a 31.12.12.….................................

97.579,59

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...............…...

2.409.481,75
- 2.097.114,41
312.367,34
0,00
- 458.943,88
267.652,52

Resultat Pressupostari Ajustat.......................

121.075,98

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.

4 de març de 2013.- Aprovar el canvi de titularitat del nínxol núm. 25 SUD, del Cementiri
municipal de Vulpellac, que figura a nom de la seva mare Rosario Pont Ferrer, a favor de la Sra.
Carme Castillon Pont, amb DNI núm. XXX, domiciliada a la plaça Enric Sauch, 4, 17111VULPELLAC.
4 de març de 2013.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia dipositada a la Caixa de la
corporació per Endesa Distribución Eléctrica, SL, mitjançant aval bancari núm. 00200386 de
data 15 d’abril de 2010, emès per l’entitat Caixa d’Estalvis de Catalunya per import de tres-cents
vuitanta-sis euros (386,00 €), 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.
O8/2010).
5 de març de 2013.- 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 als exercicis de 2013.
6 de març de 2013.- Atorgament llicències d’obres:
A] AL SR. MIQUEL TORROELLA PRATS, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, puguin realitzar les obres consistents en substituir dos bastiments de finestra,
substituir una banyera per un plat de dutxa i formació d’un paviment al pati de l’habitatge situat
al carrer la Roca, 8 de Peratallada. (Exp. O2/2013).
B] A UTE PSARU TER-DARÓ, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui
realitzar les obres consistents en la instal·lació d’un nou suport metàl·lic en substitució de dos
suports de fusta existents en la xarxa de MT i, l’obertura d’una rasa de 180 m/l i estesa de 408
m/l de nova línia subterrània de mitja tensió a 25kV, canalitzada per terra fins al nou CD que
s’instal·larà als terrenys per a la nova EDAR de Peratallada. (Exp. O12/2013).
C] A UTE PSARU TER-DARÓ, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui
realitzar les obres consistents en l’obertura d’una rasa i estesa de 17 m/l d’un circuit de línia
subterrània de baixa tensió de 400V per al centre de distribució de la nova EDAR de Peratallada.
(Exp. O13/2013).
7 de març de 2013.- Imposar al senyor Félix Fernández Fernández una sisena 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)
7 de març de 2013.- Altes al Padró municipal d’habitants.
7 de març de 2013.- Aprovar la proposta formulada per la promotora EMEGE DINOU,SL,
d’execució per fases del Projecte d’urbanització del Pla de millora urbana del sector oest de
Fonteta, aprovat definitivament per resolució de l’alcaldia de data 29 de febrer de 2008.
14 de març de 2013.- Aprovar inicialment els models normalitzats de sol.licitud de llicència i
comunicació prèvia en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles
públics i activitats recreatives, i habitatges d’ús turístic.
14 de març de 2013.- Atorgament llicències d’obres:

A] A EMERITUS XXI, SL, per a la legalització i acabament d’encavallada sobre magatzem i la
legalització d’un porxo de 65 m² per a la guarda de vehicles al “Mas Isern”, situat a la parcel.la
169 del polígon 8. (Exp. O81/2012).
B] AL SR. JORDI SALÓ AGUSTÍ, per a la legalització i acabament d’un mur de contenció de
blocs de formigó prefabricats i una pèrgola adossada al mur al carrer Gavarres, 17 de la
urbanització Puig de Sant Ramon. (Exp. O10/2013).
C] AL SR. JOSEP PUIG SABATER, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en substituir una de les portes del cobert agrícola situat a la
parcel.la 81 del polígon 9, per dues finestres. (Exp. O14/2013).
14 de març de 2013.- Atorgar al Sr. Joan Costa Grabulosa, amb DNI núm. XXX i domicili al
Carrer Montseny, 22 de Vulpellac - Forallac, la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució en la modalitat de titular no conductor, amb un període de validesa del 15 de març de
2013 fins al 15 de març de 2023, de conformitat amb el que determina l’article 8.1 del mateix
Decret.
15 de març de 2013.- 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.
18 de març de 2013.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística (Exp. PLU 1/2013) decretada per resolució de l’alcaldia de data 18 de febrer
de 2013.
18 de març de 2013.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística (Exp. PLU 9/2012) decretada per resolució de l’alcaldia de data 31 de gener
de 2013.
18 de març de 2013.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, exercici
2013, el vehicle marca Mitsubishi, model Space Star i matrícula 2274 DFD, propietat del Sr.
Juan Costa Grabulosa.
18 de març de 2013.- IMPOSAR la sanció, i en el seu cas la retirada de punts segons l’annex II
de la llei 18/2009, de 23 de novembre, a les persones físiques i jurídiques que figuren al llistat
annex com a responsables de la comissió d’una infracció en matèria de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària, al municipi de Forallac.
18 de març de 2013.- Concedir a la Sra. Imma Figueras Tauler, treballadora de l'Ajuntament amb
contracte laboral, un permís de reducció de set hores i mitja setmanals de la jornada laboral, amb
motiu de la guarda legal de la seva filla Gina Grasiot Figueras, nascuda el 12 d’octubre de 2012.
21 de març de 2013.- Atorgar llicència ambiental a Runes Salsà, SL, per a l’ampliació i la
incorporació de canvis substancial de la planta de tractament de residus d’enderrocs i de la
construcció situada a les parcel.les 63, 64 i 65 del polígon 1 (Exp. A-15/2010),
21 de març de 2013.- Atorgament llicències d’obres:
A] A LA SRA. CAROLINA BELENGUER RAMOS, perquè de conformitat amb la
documentació presentada, pugui realitzar les obres consistents en la reforma interior de l’edifici
situat al carrer Hospital, 11, per a la instal.lació d’una botiga de decoració. (Exp. O96/2012).

B] A RUNES SALSÀ, SL, per a la legalització i acabament de les obres d’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 1. (Exp. O16/2013).
C] AL SR. PERE BRUSTENGA MOGA, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de la canal de la coberta de
l’habitatge situat a la parcel.la 39 del polígon 7. (Exp. O17/2013).
22 de març de 2013.- Formular de conformitat amb el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1988,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, requeriment previ al
recurs contenciós administratiu davant el conseller de Territori i sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió
de 20 de desembre de 2012 (Exp. 2012/049391/G), per considerar no ajustada a dret la condició
imposada en l’apartat 1 del mateix, sol·licitant la seva anul·lació en base a les consideracions
plantejades.
22 de març de 2013.- Desestimar íntegrament en base al contingut de l’informe emès per
l’arquitecte municipal de data 11 de març de 2013, el recurs de reposició interposat pel senyor
Xavier Soy Ros en representació d’Inversiones Chipstead, SL, contra la resolució de l’alcaldia de
14 de gener de 2013 de desestimació de les al·legacions formulades contra la resolució de
l’alcaldia de 16 d’octubre de 2012; i el requeriment de reposició de la realitat física alterada
mitjançant l’enderroc de les obres manifestament il.legalitzables. (Exp. PLU 11/2012).
27 de març de 2013.- Requerir a l’entitat Desarrollo de Fincas Rústicas, SL, 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 ornat públic.
27 de març de 2013.- 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.
27 de març de 2013.- Gratificar el treballador Ramon Llensa Bou per haver realitzar tasques de
suplència de l’auxiliar Imma Figueras, de baixa per maternitat.
27 de març de 2013.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes de març.
28 de març de 2013.- 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 2013.
2 d’abril de 2013.- Altes al Padró municipal d’habitants.
2 d’abril de 2013.- Estimar les al·legacions presentades per les persones interessades contra la
denúncia formulada en relació a l’expedient en matèria de trànsit i circulació de vehicles, Exp.
2012/00032224 i Exp. 2012/00032999.
2 d’abril de 2013.- Donar compliment a l’auto de data 22 de març de 2013, dictat per la
magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, en el recurs contenciós administratiu

núm. 258/2010, i a tal efecte suspendre les resolucions de l’alcaldia de dates 26 de març, 9
d’agost i 4 de novembre, de 2010, dictades en l’expedient de protecció de la legalitat urbanística
(PLU 2/2010).
2 d’abril de 2013.- Atorgar llicència d’ocupació d’espai públic per a la instal·lació de parades
durant el dia 28 d’abril de 2013 (Fira de les Herbes de Peratallada), i aprovar les corresponents
liquidacions de la “Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situades en terrenys d’ús públic”.
4 d’abril de 2013.- Atorgar al Sr. Jacinto Cruz Balaguer llicència municipal a precari d’ocupació
de la via pública, de l’1 de març al 22 de desembre de 2013, ambdós inclosos. (Exp.núm.OVP2/2013)
4 d’abril de 2013.- Atorgar a Hostal Restaurant la Riera, SC llicència municipal a precari
d’ocupació de la via pública, de l’1 de juny al 31 d’agost de 2013, ambdós inclosos
(Exp.núm.OVP-1/2013)
4 d’abril de 2013.- Atorgar al Sr. Xavier Lladó Feliu llicència municipal a precari d’ocupació de
la via pública, del 26 d’abril al 13 d’octubre de 2013, ambdós inclosos (Exp. núm. OVP-3/2013).
4 d’abril de 2013.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte de Construcció d’una
deixalleria.
4 d’abril de 2013.- Trametre l’ampliació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística
(PLU 2/2010), 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.
4 d’abril de 2013.- Atorgar a Restaurant l’Arc Vell, SL llicència municipal a precari d’ocupació
de la via pública, del 28 de març al 6 d’octubre de 2012, ambdós inclosos. (Exp.núm.OVP5/2013).
8 d’abril de 2013.- Atorgar al senyor José Ibáñez Ibáñez llicència d’obres per pavimentar 30 m²
al voltant de l’habitatge situat al carrer Montserrat, 21 de la urbanització Puig de Sant Ramon.
(Exp. O19/2013).
10 d’abril de 2013.- Aprovar la liquidació per a la publicació de l’edicte d’exposició pública del
projecte per a la construcció d’una nau de porcs d’engreix i d’un canvi no substancial de
l’explotació “Mas Valls”, al DOGC núm. 6348 de data 4.4.2013 i al diari el Punt de data
28.3.20113, peticionat per Agro-Armadà, SL.
11 d’abril de 2013.- Concedir a Habitatges Peratallada, SL una segona pròrroga fins al dia 28
d’abril de 2014, 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.
11 d’abril de 2013.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent noranta-vuit euros
(198 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació 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’Impost sobre
Construccions, Instal.lacions i Obres (Exp. O66/2012).
11 d’abril de 2013.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de cent cinquanta euros
(150 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació pel senyor Jordi Plaja Pagès, 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. O65/2012).
15 d’abril de 2013.- Imposar la sanció, i en el seu cas la retirada de punts segons l’annex II de la
llei 18/2009, de 23 de novembre, a les persones físiques i jurídiques que figuren al llistat annex
com a responsables de la comissió d’una infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària, al municipi de Forallac.
15 d’abril de 2013.- Concedir al senyor Pere Barris Ramell una segona pròrroga fins al dia 19 de
juliol de 2013, per a l’execució de les obres emparades a la llicència d’obres, Exp. O73/2012,
concedida per resolució d’aquesta alcaldia de data 11 d’octubre de 2012.
15 d’abril de 2013.- Declarar la baixa per caducitat en Padró d’Habitants de NEIDE
MARCELINO DA SILVA.
16 d’abril de 2013.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició de certificació cadastral
descriptiva i gràfica de la finca situada al carrer dels Oms, 15 del sector industrial V-2 (Ref.
cadastral 5948101EG0454N0001EF), peticionada per Begudes, SA.
16 d’abril de 2013.- Aprovar la liquidació tributària per a l’expedició de certificat urbanístic de
la parcel.la situada al carrer dels Oms, 15 del sector industrial V-2 (Ref. cadastral
5948101EG0454N0001EF), peticionada per Begudes, SA.
18 d’abril de 2013.- Concedir a la Sra. Elena Bahí Planas una segona pròrroga fins al dia 29
d’abril de 2014, 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.
22 d’abril de 2013.- Iniciar l’expedient de caducitat dels drets funeraris per abandó de sepultura i
amb reversió a l’ajuntament dels nínxols del Cementiri municipal de Fonteta, que es relacionen
tot seguit:
24 d’abril de 2013.- Atorgar a la Sra. Josefa Barnés Solivera, amb DNI núm. XXX i domicili al
Carrer d’en Vas, 8 de Peratallada, la targeta d’aparcament per a persones amb disminució en la
modalitat de titular no conductor, amb un període de validesa del 24 d’abril de 2013 fins al 24
d’abril 2023, de conformitat amb el que determina l’article 8.1 del mateix Decret.
26 d’abril de 2013.- Destimar l’escrit d’al· legació presentat per MIR MERCADER
FRANCESCA en relació a l’expedient de denúncia núm. 2012/00049565 imposada al
conductor del vehicle matrícula -0249-CJY per “No respectar el senyal vertical
d'estacionament prohibit (R-308)“.art. 15.1 de l’Ordenança Municipal de Circulació, atès
que els fets denunciats no han quedat desvirtuats, d’acord amb l'art.14, del Real Decret
320/1994, de 25 de febrer.

29 d’abril de 2013.- 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
d’abril de 2013.
29 d’abril de 2013.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement de
productivitat pels serveis prestats el mes d’abril.
29 d’abril de 2013.- 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 34 m² i l’adequació del jardí de l’entorn de la piscina a la finca ubicada al carrer
Marquesos de Robert, 2 de Peratallada, promogut per Robert Ferrer-Cajigal y Cia, CB (Exp.
O26/2013).
30 d’abril de 2013.- Atorgar a la Sra. Ana Ramírez Badillo, amb DNI núm. XXX i domicili al
Carrer Canigó, 31 de Vulpellac, la targeta d’aparcament per a persones amb disminució en la
modalitat de titular conductor, amb un període de validesa del 30 d’abril de 2013 fins al 30
d’abril de 2016, de conformitat amb el que determina l’article 8.1 del mateix Decret.
30 d’abril de 2013.- Altes al Padró municipal d’habitants.
30 d’abril de 2013.- Atorgament llicències d’obres.
A] AL SR. RICARD GARRETA COLON, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui finalitzar les obres de rehabilitació de l’habitatge (emparades per llicència,
extingida per caducitat, Exp. O92/2009), situat al carrer la Torre, 10 de Vulpellac. (Exp.
O21/2013).
B] AL SR. JOSEP MARIA VENAL OLIVER, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en l’arranjament de la terrassa i el revestiment
amb pedra o similar de la tanca exterior de l’habitatge situat al carrer Puigmal, 3 de la
urbanització Puig de Sant Ramon. (Exp. O23/2013).
C] AL SR. JOSEP BARCELÓ LLACH, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en substituir una claraboia i fer repassos de l’arrebossat a
l’habitatge situat al carrer Montseny, 33 de la urbanització Puig de Sant Ramon. (Exp.
O24/2013).
D] AL SR. JOSEP DEVALL DALMAU, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la instal.lació de dos portals correders situats
a l’inici i al final d’un tram del camí de Ca l’Ametller que transcorre per l’interior de la propietat
del promotor, desafectat a l’ús públic per acord del ple de la corporació de data 10.11.2011.
(Exp. O27/2013).
30 d’abril de 2013.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, exercici
2013, el vehicle marca Ford, model Focus i matrícula 1821 FYX, propietat de la Sra. Ana
Ramírez Badillo.
30 d’abril de 2013.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que el senyor
Andre Conigliano ha comunicat que l’habitatge situat a la plaça Llarga, 3 de Vulpellac, és
habitatge d’ús turístic.(Exp. A-10/2013)

30 d’abril de 2013.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que el senyor
Josep Cals Pigem ha comunicat que l’habitatge situat al camí de Fonteta a Fitor, 5, és habitatge
d’ús turístic. (Exp. A-7/2013)
30 d’abril de 2013.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que la senyora
Mònica Solà Maristany ha comunicat que l’habitatge situat al carrer Canapost, 15, és habitatge
d’ús turístic. (Exp. A-9/2013)
30 d’abril de 2013.- Incoar expedient sancionador a Emeritus XXI, SL en qualitat de promotor i
propietari, i al senyor Juan Hernández Madrid en qualitat de constructor, d’acord amb els articles
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.
6 de maig de 2013.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes
de 6 de maig de 2013 en endavant, Disseny i Materials Fungibles, SL pot començar a exercir
legítimament l'activitat innòcua destinada a la venda de magdalenes i productes de fleca
envasats, al local situat a la plaça de l’Oli, 1 de Peratallada. (Exp. A-11/2012).
6 de maig de 2013.- Al·legar la disconformitat de l’Ajuntament de Forallac envers els límits per llevant
i ponent de l’àmbit de protecció dels Clots de Sant Julià, previstos a l’expedient de declaració de bé
cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor dels Clots de Sant Julià,
a Forallac, i de delimitació del seu entorn de protecció, incoat per Resolució del Conseller de
Cultura CLT/949/2012, de 18 de maig, en base a les consideracions exposades i les contingudes
en la “Proposta de modificació de l’Entorn de Protecció del BCIN – Clots de Sant Julià”
redactada a petició de l’ajuntament per l’arquitecte Josep Ma. Fortià Rius.
7 de maig de 2013.- Acceptar, de conformitat amb el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei
30/1992, de 25 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, el desistiment, i declarar finalitzat el procediment de sol·licitud de llicència
municipal per a l’ocupació de via pública a la plaça de les Voltes, 5 de Peratallada, promoguda
per la Sra. Magdalena Saguer sabater (Exp. OVP-4/2013).
7 de maig de 2013.- Autoritzar, en el tram que transcorre pel municipi de Forallac, la cursa
ciclista Memorial Antonio Miguel, que es disputarà el proper dia 18 de maig de 2013, organitzat
pel Club Ciclista Palafrugell amb domicili social al carrer Tarongeta, 149, 17200-Palafrugell.
7 de maig de 2013.- Aprovar la liquidació en concepte d’anotació preventiva de la incoació
d’expedient de protecció de la legalitat urbanística (Exp. PLU 11/2012) a la finca registral núm.
1.196 de Palafrugell, inscrita al Tom 199, llibre 17, foli 96, inscripció 4ª, amb titularitat del
senyor Alfonso Juncà Estañol.
9 de maig de 2013.- Atorgar a Runes Salsà, SL, l’ajornament del deute que té contret amb
aquest ajuntament, en concepte de pagament del deute corresponent a l’impost sobre
construccions, instal.lacions i obres de la llicència d’obres Exp.O16/2013, per import de
2.420,99 € i de la taxa per a la tramitació d’expedients d’activitats, Exp. A-15/2010, per import
de 3.005,06€, fraccionat amb quatre pagaments compresos entre el 5-5-2013 al 5-5-2014.
9 de maig de 2013.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que, amb efectes
de 9 de maig de 2013 en endavant, el senyor David Peralta Raya pot començar a exercir

legítimament l'activitat innòcua destinada a la venda al menor de mobles, electrodomèstics, roba
i objectes de segona mà, al carrer dels Arboços, 10 (Nau 5) del sector industrial V-2. (Exp. A8/2013).
9 de maig de 2013.- Autoritzar la realització d’una arrossada en el pati de les Escoles de
Peratallada, el proper diumenge dia 26 de maig de 2013, organitzada per l’Associació de Veïns i
Fills de Forallac (AVIFF), amb domicili social a l’avinguda de la Bisbal, 3, 17113-Peratallada.
9 de maig de 2013.- Atorgament llicències d’obres:
A] A EMERITUS XXI, SL, perquè de conformitat amb la documentació presentada, pugui
realitzar les obres consistents en la reforma d’un magatzem agrícola al “Mas Isern” situat a la
parcel.la 169 del polígon 6. (Exp. O6/2013).
B] AL SR. RAMON ESCUDERO GARRIGA, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina d’ús privat al
carrer Migdia, 1 de Peratallada. (Exp. O8/2013
C] A LA SRA. FRANCISCA TUSELL PEIRÓ, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la reforma interior parcial del Mas Massot
situat a la parcel.la 46 del polígon 4. (Exp. O25/2013).
D] AL SR. JORGE PECOURT GOZÁLBEZ, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la construcció d’un envà exterior a les façanes
nord i sud de l’habitatge situat al camí de Peratallada a Sant Feliu, s/n de Peratallada, per formar
una cambra de ventilació, l’arrebossat d’aquestes parets amb estuc de calç amb opció de ser
pintades i col·locar brancals de pedra a les finestres.. (Exp. O30/2013).
E] AL SR. GEOFFREY BROWN, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en repassos i impermeabilització de la coberta, arrebossats
interiors, paviments, col.locació de maquinaria d’aire condicionat, modificació de l’emplaçament
del dipòsit de gas-oil i formació de dos banys a l’interior de dues habitacions de l’habitatge situat
a la parcel.la 45 del polígon 12. (Exp. O31/2013).
F] AL SR. MIQUEL ALSINA MAS, perquè de conformitat amb la documentació presentada,
pugui realitzar les obres consistents en tapiar una porta interior del garatge de l’habitatge situat al
carrer Montserrat, 6 de la urbanització Puig de Sant Ramon. (Exp. O32/2013).
G] AL SR. IGNACIO BULTÓ SAGNIER, perquè de conformitat amb la documentació
presentada, pugui realitzar les obres consistents en la reparació puntual de teules ceràmiques de
la coberta de l’edificació existent a la parcel.la 94 del polígon 2, per motius de salubritat i
humitat. . (Exp. O33/2013).
10 de maig de 2013.- Modificar el termini per a la presentació de proposicions establert a la
clàusula 11 del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars regulado de la concessió
del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada, estiu 2013,
ampliant-lo fins al dia 23 de maig de 2013 a les 20:00 hores.
14 de maig de 2013.- Acceptar el desistiment del senyor Salvador Bofill Pou d’executar les obres
consistents en l’arranjament de 80 m² de la façana de l’habitatge situat al carrer Canapost, 9 i, en
conseqüència, anul.lar la corresponent llicència d’obres atorgada. (Exp. O97/2012).
14 de maig de 2013.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient decretada per resolució
de l’alcaldia de data 2 d’agost de 2012 i declarar la finalització del procediment administratiu de
protecció de la legalitat urbanística (Exp. PLU 8/2012).

14 de maig de 2013.- Delegar en el regidor d’aquest Ajuntament Sr. Narcís Oriol Regencós,
l’autorització del matrimoni civil núm. 97/2012 promogut per Xavier Pla Escuder i Caterina
Agüero de la Mata i instruït pel Registre Civil de Girona.
16 de maig de 2013.- Contractar, per motius de màxima urgència al Sr. Josep Gracia Espinos
amb DNI XXX, mitjançant un contracte laboral temporal sota la modalitat d'interinitat, amb la
categoria de Peó de la unitat operativa de manteniment de la Brigada municipal de serveis, des
del dia 22 de maig de 2013 i mentre duri la baixa per incapacitat temporal de la Sra. Anna
Gonzalez Benítez amb una retribució mensual bruta de 1.300,00€, amb jornada completa i una
distribució horària segons les necessitats del servei.
16 de maig de 2013.- Aprovar la liquidació tributària per a la tramitació de l’expedient
d’activitats innòcues. (Exp. A-5/2013), peticionat per Howard Fielding.
22 de maig de 2013.- 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.
22 de maig de 2013.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia definitiva dipositada a la caixa de
la corporació pel senyor Jordi Fabrellas Pagés, en representació d’Aparcaments Costa Brava, SL,
amb NIF B-55122329, el dia 7 de juny de 2012, mitjançant xec bancari núm. 9800661 5 de
l’entitat Caixa Penedès, per import de 2.821,60 € (dos mil vuit-cents vint-i-un euros amb
seixanta cèntims), per respondre de la concessió del servei de control i gestió dels aparcaments
municipals de Peratallada, estiu 2012.
22 de maig de 2013.- 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, Forallac.
22 de maig de 2013.- Acceptar el desistiment i declarar finalitzat el procediment de sol·licitud de
llicència municipal 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
làctic, promoguda pel senyor Joaquim Martell Mercader. (Exp. O16/2012).
22 de maig de 2013.- Declarar la caducitat de l’expedient de sol.licitud de llicència d’obres per a
la construcció d’un cobert de ferro a la parcel.la 112 del polígon 2 (Exp. O82/2012), promogut
per Anguila Darnés, CB.
23 de maig de 2013.- Fer constar que aquest ajuntament es dóna per assabentat que Peralta
Empordà, SL ha comunicat que l’habitatge situat al camí de la Barrera, 4 “Mas Blay”, és
habitatge d’ús turístic.
23 de maig de 2013.- Eximir del pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, exercici
2013, el vehicle marca Toyota, model Corolla i matrícula 3628 CFC, propietat de la Sra.
Montserrat Tauler Avellí.
23 de maig de 2013.- Atorgar a la Sra. Montserrat Tauler Avellí, amb DNI núm. XXX i domicili
al Carrer Nou, 33 de Vulpellac-Forallac, la targeta d’aparcament per a persones amb disminució

en la modalitat de titular conductor, amb un període de validesa del 24 de maig de 2013 al 24 de
maig de 2024, de conformitat amb el que determina l’article 8.1 del mateix Decret.
23 de maig de 2013.- Atorgar a Sabrià-Picton-Hughes, CB llicència municipal a precari
d’ocupació de 18,50 m², de via pública, al C. Guillem de Peratallada, s/n (Peratallada), des de
l’1 de juny al 6 d’octubre de 2013.
23 de maig de 2013.- Acceptar la cessió gratuïta de nínxol número 17 del Cementiri municipal
de Fonteta, a favor de l’Ajuntament de Forallac, efectuada davant la secretaria de la Corporació
el dia 23 de maig de 2013, per la senyora Anna Puig LLoveras, amb DNI núm. XXX i domicili
al carrer Carme Carles, 8 de Vulpellac -Forallac.
24 de maig de 2013.- Acceptar el desistiment del senyor Ignacio Bultó Sagnier, d’executar les
obres consistent en la reparació puntual de teules ceràmiques de la coberta de l’edificació
existent a la parcel.la 94 del polígon 2 i, en conseqüència, anul.lar la corresponent llicència
d’obres atorgada (Exp. O72/2011).
24 de maig de 2013.- Imposar a Inversiones Chipstead, SL una segona multa coercitiva de 1.001
euros per incompliment de l’ordre d’execució dictada mitjançant resolució de data 14 de gener
de 2013, 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 79 del polígon 12. (Exp. PLU 11/2012).
27 de maig de 2013.- Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 27 de maig de 2013, s’ha
produït l’inici de l’activitat destinada a la generació d’energia elèctrica mitjançant la instal.lació
solar fotovoltaica de 500 kWh, sobre la coberta de les naus situades al polígon 1, parcel.la 46,
promoguda per SA LLensa. (Exp. A-16/2010)
27 de maig de 2013.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte la
instal.lació d’una caravana a la parcel.la 90 del polígon 3, promoguda pels senyors Enriqueta
Madrenys Mias, Joaquin Bertran Geronés i Juan Bertran Geronés, sense haver obtingut la
preceptiva llicència municipal.
12.- PRECS I PREGUNTES.- No hi han.
I essent les 21:30 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.

