ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EN
DATA SETZE DE FEBRER DE DOS MIL DOTZE.
A Forallac, setze de febrer de dos mil dotze.
Essent les 21:10 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el Ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Rosa Figueras Pibernat, Jaime Teixidor Casas, Narcís Oriol
Regencós, Salvi Ribas Font, Núria Lagraña Font i José Antonio Masuet Pagès, assistits per la
secretària de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària
de primera convocatòria.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA 10 DE
NOVEMBRE I EXTRAORDINÀRIA DE DATA 14 DE DESEMBRE, DE 2011.- S’aproven
per vuit vots a favor i un en contra del senyor Masuet.
2.-APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ALLOTJAMENT AL CENTRE DE CÀLCUL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, DE
PÀGINES WEB, DOMINIS O COMPTES DE CORREU DE L’AJUNTAMENT DE
FORALLAC.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«Atès que la Diputació de Girona ofereix de manera gratuïta als municipis gironins, l’allotjament
als seus ordinadors de dominis d’internet, comptes de correu i pàgines web.
Atès que per sol.licitar aquest servei és necessària la formalització d’un conveni.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni per a la prestació del servei d’allotjament al centre de càlcul de la
Diputació de Girona, de pàgines web, dominis o comptes de correu de l’Ajuntament de Forallac
(Hosting).
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- Donar trasllat del present acord i del conveni a la Diputació de Girona.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I
L’AJUNTAMENT DE FORALLAC.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
aprovació la següent proposta:
«Atès que en data 31 de desembre de 2010 va finalitzar la vigència del conveni de col·laboració
per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència local, entre
l’Ajuntament de Forallac i l’Agència de protecció de la salut.
Atès que es considera necessari continuar amb la col.laboració prestada.
Vist el nou conveni tramès per l’Agència de protecció de la salut, es proposa al ple de la
corporació l’adopció del següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la salut entre
l'Agència de protecció de la salut i l’Ajuntament de Forallac.

Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del mateix.
Tercer.- Donar trasllat del present acord i del conveni a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE
LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR I DEL PROCEDIMENT PER A
L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS DE VIES, ESPAIS I EQUIPAMENTS DEL
MUNICIPI.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent
proposta:
«Amb la finalitat d’establir el procediment per a l’assignació de denominacions de vies, espais i
equipaments del municipi, la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de gener d’enguany, va
acordar crear la comissió d’estudi per a iniciar la redacció del Reglament de creació i
funcionament de la Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics de Forallac.
Atès que la Comissió ha finalitzat els treballs de redacció d’aquest reglament.
Atès que els ens locals tenen la facultat reglamentària i en conseqüència poden dictar ordenances
i reglament, de conformitat amb l’article 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que l’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i article 52.2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que l’article 178.1.c del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els reglaments locals s’entendran aprovats
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la
informació pública, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la Comissió del
Nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies, espais i
equipaments del municipi.
Segon.- Sotmetre el present acord i el text del Reglament a exposició pública pel termini de
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí oficial de la província de Girona, Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un diari de major circulació d’àmbit local o comarcal i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la
darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, el Reglament quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior.
Quart.- Un cop aprovat definitivament es publicarà el text íntegre en el Butlletí oficial de la
província de Girona.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.

5.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE FORALLAC.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
aprovació la següent proposta:
«Atès que els ens locals tenen la facultat reglamentària i en conseqüència poden dictar
ordenances i reglament, de conformitat amb l’article 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 4 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que l’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i article 52.2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que l’article 178.1.c del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els reglaments locals s’entendran aprovats
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la
informació pública, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de circulació de l’Ajuntament de Forallac.
Segon.- Sotmetre el present acord i el text de l’Ordenança a exposició pública pel termini de
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí oficial de la província de Girona, Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un diari de major circulació d’àmbit local o comarcal i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la
darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, l’Ordenança quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior.
Quart.- Un cop aprovada definitivament es publicarà el text íntegre en el Butlletí oficial de la
província de Girona.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
6.- DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE LES FACULTATS DE GESTIÓ I
RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS
PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT VIAL.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a aprovació la següent proposta:
«En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que les entitats locals podran delegar en
altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa
Llei els assigna.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància que un
adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest
municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de delegació previstos en la
legislació.

En aquest sentit, l’article 36.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen realitzar
per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà mitjançant XALOC,
Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Pel que s’ha exposat, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, i
d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que s’incorpora al present
acord com a Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS
Expedients sancionadors per infraccions de
trànsit vial

GESTIÓ
X

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva
X

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 21 de
desembre de 2010 i formalitzada en conveni subscrit en data 14 de febrer de 2011.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme
autònom creat a tal efecte. En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions
escrites, els nexes i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
Segon.- La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de quatre anys, i
comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats en matèria de gestió, liquidació i
recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any,
llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui
a l’altra part amb una antelació mínima de sis mesos.
Tercer.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a
l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart.- Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona s’ajustarà a la
normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que
preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la
gestió dels serveis atribuïts.
Cinquè.- Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona,
amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificació que s’adjuntarà a l’
esmentat conveni com annex.
Sisè.- Aquesta delegació serà efectiva a partir de l’entrada en vigor de l’Ordenança municipal de
circulació de l’Ajuntament de Forallac, la qual cosa li serà comunicada a la Diputació de Girona.
Setè.- Revocar, amb efectes de la data d’acceptació de la delegació conferida per part de la
Diputació de Girona, la delegació al Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya de les
facultats sancionadores per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, acordada pel ple
de la corporació en sessió de data 15 de setembre de 2005 i formalitzada en data 16 de setembre
de 2005 mitjançant conveni.
Vuitè.- Donar trasllat del contingut del present acord al Servei Català de Trànsit de la Generalitat
de Catalunya i posteriorment comunicar-li la data d’entrada en vigor de l’Ordenança municipal
de circulació de l’Ajuntament de Forallac.

Novè.- Sol.licitar a la Diputació de Girona que efectuï l’acceptació de la delegació i que una
vegada l’hagi acceptada, publiqui el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò
que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
Desè.- Facultar l’Alcalde per formalitzar els documents que siguin necessaris per executar o
desenvolupar el present acord.»
ANNEX I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les següents funcions:
•

Delegació de la gestió i recaptació (voluntària i executiva) dels expedients
sancionadors (infraccions de la normativa de trànsit viari i/o altres normes)

La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la recaptació
voluntària i l’executiva, de les multes i sancions imposades per infraccions de la normativa de
trànsit i seguretat viària i d’altres ordenances municipals, i implica, a títol enunciatiu i no
limitador, l’exercici de les funcions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades facilitades per
l’Ajuntament i, en el seu cas, a la consulta del registre provincial de vehicles
Notificar les denuncies formulades.
Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, o òrgan municipal competent.
Expedir provisions de constrenyiment.
Recaptar en període voluntari i executiu les multes per infraccions de transit vial i/o altres
sancions.
Liquidar interessos de demora.
Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés recaptatori.
Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determini, les dades
relatives a les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos a l’article 82 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s’aprova el test articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària
Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar fallits els
obligats al pagament
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

La delegació de la gestió i recaptació (voluntària i executiva) dels expedients sancionadors per
infraccions de la normativa de trànsit viari requerirà obligatòriament la delegació integral de la
gestió, recaptació i inspecció de la taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general o de la recaptació
executiva bé de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica o bé de l’impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana.

Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
7.- SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’ATORGAMENT D’UNA
COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC
PERQUÈ ABONI LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT AL CÀRREC D’ALCALDE DE
LA CORPORACIÓ, PER A L’EXERCICI DE 2012.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vista la Resolució GRI/120/2012, de 30 de gener, publicada la DOGC núm. 6062 de 8/2/2012,
de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2012.
Atès que segons les xifres oficials publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, la
població inscrita en el Padró municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2010, és de 1.749
habitants.
Atès que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost municipal de
2010, no supera en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del nostre tram
de població.
Atès que d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de la Resolució, l’import màxim per al tram de
població que correspon al municipi de Forallac, és de 1.458,81 € mensuals.
Atès que el ple de la corporació en sessió extraordinària de 30 de juny de 2011, va aprovar la
dedicació exclusiva de l’alcalde per a la legislatura 2011-2015 i, en data 11 de juny de 2011 es
va procedir a donar-lo d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, assumint la corporació
el pagament de les quotes empresarials corresponents.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar al director general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya una
compensació econòmica per a l’exercici 2012 de 17.505,72 €.
Segon.- Determinar que la retribució a càrrec de la compensació sol·licitada serà abonada a
l’alcalde, senyor Josep Sala Leal, qui, de conformitat amb l’acord adoptat pel ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de juny de 2011, exerceix el càrrec en règim de dedicació exclusiva.»
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.- 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 2011.- 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 GRI/2431/2011, de 10 d’octubre, publicada en el DOGC núm. 53907
de 21 d’octubre de 2011, 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 2011.
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 2011 va suposar una aportació municipal de
13.707,95 euros, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Distribuir l’assignació per import de 6.220,98 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 2011, d’acord
amb el següent:
QUANTIA:
PERCENTATGE:
DESTINATARI:
CONCEPTE:

6.220,98 €
100%
Consell Comarcal del Baix Empordà
Aportació municipal al servei SBAS, exercici 2011

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.
9.- ADOPCIÓ DE COMPROMISOS PER TAL DE REDUIR LES EMISSIONS DE CO2
EN EL MUNICIPI DE FORALLAC.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
aprovació la següent proposta:
«La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de
consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a
llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat
que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els
seus esforços.
L'Ajuntament de Forallac té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per
reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l'adopció de programes
d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de
fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE
(març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementar en un 20% l’eficiència energètica i aconseguir que un 20% del subministrament
energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposa al ple de la corporació l’adopció del següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Forallac fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per
a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.

Segon.- L’Ajuntament de Forallac es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible
en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà
a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió
Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per
aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el
suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Forallac es compromet també a elaborar un informe bianual per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les
fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri
oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l’alcalde per a que signi el formulari d’adhesió al Pacte.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea
(en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brusel·les (COMO) i a la Diputació
de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que
s’hi adhereixin.»
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.- CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Es dóna compte de les següents
resolucions de l’alcaldia, mitjançant el lliurament als regidors d’un document amb el següent
contingut:
Resolució de 27 de desembre de 2011:
«Vist el recurs contenciós administratiu núm. 483/2011, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Girona, pel lletrat Joaquin de Ribot Targarona, en nom i representació de
Mercè Valls Tolosa, contra la Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Forallac de data 5
d’octubre de 2011 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució
d’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2010, la qual acordava el sobreseïment i arxivament de
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística PLU 4/2010.
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 les
l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària, HE RESOLT:
Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 483/2011, interposat davant el
Jutjat Contenciós Administratiu, 2 de Girona, pel lletrat Joaquin de Ribot Targarona, en nom i
representació de Mercè Valls Tolosa, contra la resolució de l’alcaldia de l’Ajuntament de
Forallac de data 5 d’octubre de 2011 que desestima el recurs de reposició interposat contra la
resolució de l’alcaldia de data 15 d’octubre de 2010, la qual acordava el sobreseïment i
arxivament de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística PLU 4/2010.
Segon.- Sol·licitar al President de la Diputació de Girona la representació i defensa de
l’Ajuntament en l’esmentat recurs.
Tercer.- Trametre l’expedient per fotocòpia autenticada, complet i foliat i acompanyat d’un
índex també autenticat, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona i notificar la present
resolució a tots els qui apareguin com interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se i

comparèixer a les actuacions en el termini de 9 dies, d’acord amb el que determina l’article 49 de
la LJCA.
Quart.- Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona que:
a) L’ajuntament no té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos administratius
en els que puguin concórrer els supòsits d’acumulació que preveu el capítol III del títol III de
la LJCA.
b) La comunicació judicial ha estat enregistrada d’entrada amb el núm. 2835 el dia 13 de
desembre de 2011.
Cinquè.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució en la propera
sessió que celebri.»
Resolució de 30 de desembre de 2011:
«Atès que la Sra. Anna Gatius Saló des de l’any 2004 imparteix cursos de manualitats a la gent
del municipi per compte de l’ajuntament, des de l’1 d’octubre fins la segona quinzena de juny,
l’import dels quals factura mensualment.
Atès que mitjançant escrit de data 29 de desembre de 2011 (R.E. núm. 2949 de 30-12-2011), ha
posat en coneixement de l’ajuntament la impossibilitat de seguir impartint el curs a partir del 31
de desembre d’enguany, atès que per motius personals s’ha de donar de baixa del règim especial
de treballadors autònoms de la Seguretat Social.
Considerant que la finalització sobtada del curs perjudicaria a tots els alumnes inscrits i que no
hi ha temps material per iniciar un procés selectiu mitjançant convocatòria pública.
Atès que existeix consignació suficient en el pressupost de 2012, aprovat per acord del ple de la
corporació en sessió de 14 de desembre de 2011.
Vist el que disposen els articles 53.1.i) i u) i 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 55.f) i 94 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les
entitats locals i altres disposicions aplicables, aquesta alcaldia, en virtut de les atribucions que li
confereixen les disposicions esmentades, HE RESOLT:
Primer.- Contractar, per motius de màxima urgència i de conformitat amb el que determina
l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, a la Sra. Anna Gatius Saló amb DNI XXX,
mitjançant contracte laboral temporal per obra o servei determinat pel termini de tres mesos i
jornada de 5 hores setmanals, repartides en 1 hora diària de dilluns a divendres, per a la
realització de classes de manualitats. La retribució bruta mensual serà de 149,42 €. Aquest
contracte tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2012..
Segon.- Notificar-ho a la interessada.
Tercer.- Donar-la d’alta en el Règim General de la Seguretat Social.
Quart.- Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Donar compte al ple de la corporació de la present resolució en la primera sessió que
celebri.»
Resolució de 30 de desembre de 2011:
«Atès que el Director de la Xarxa Ocupacional del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, en resolució dictada el 16 de desembre de 2011, va atorgar a aquest
Ajuntament una subvenció de 10.273,14 € per a la contractació per un període de 6 mesos d’una

persona aturada que hagués exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, d’acord
amb la resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre.
Atès que el contracte de treball s’ha d’iniciar abans del dia 31 de desembre de 2011, tal i com
disposa l’article 16 de la resolució de 7 de novembre.
Atès que es va sol.licitar a l’Oficina de Treball de la Generalitat de la Bisbal d’Empordà, la
corresponent oferta de treball per a la contractació d’un oficial de tercera, especialista en pintura,
mitjançant contracte de treball de durada determina d’interès social, amb una durada de 6 mesos.
Vistos els currículums tramesos per l’Oficina de Treball de la Bisbal d’Empordà, del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Atès que existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 12.92.13100 del pressupost
municipal de 2012.
Vist el que disposen els articles 53.1.i) i u) i 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 55.f) i 94 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les
entitats locals i altres disposicions aplicables, HE RESOLT:
Primer.- Contractar, per motius de màxima urgència i de conformitat amb el que determina
l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, al Sr. Albert Duran Peya amb DNI XXX,
mitjançant contracte de treball de durada determina d’interès social pel termini de 6 mesos,
compresos entre el 30 de desembre de 2011 i el 29 de juny de 2012, ambdós inclosos, amb una
jornada laboral de 40 hores setmanals, com a oficial de tercera, especialista en pintura i una
retribució bruta mensual de 1.065,02€. Aquest contracte tindrà efectes a partir del dia 30 de
desembre de 2011.
Segon.- Donar-lo d’alta en el Règim General de la Seguretat Social.
Tercer.- Notificar-ho a l’interessat.
Quart.- Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Donar compte al ple de la corporació de la present resolució en la primera sessió que
celebri.»
Resolució de 16 de gener de 2012:
«Vist el recurs contenciós administratiu núm. 1611/2011-J, interposat davant la Sala contenciosa
administrativa, Secció primera, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel procurador
Sr. Fco. Javier Manjarin Albert, en nom i representació de Telefónica Móviles Espanya, S.A.U,
contra l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministrament d’interès general per a l’exercici de 2012, publicada al BOP de
Girona núm. 234 de 9 de desembre de 2011.
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 les
l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària, HE RESOLT:
Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 1611/2011-J, interposat davant
la Sala contenciosa administrativa, Secció primera, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, pel procurador Sr. Fco. Javier Manjarin Albert, en nom i representació de Telefónica
Móviles Espanya, S.A.U, contra l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal

núm. 11 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general per a l’exercici de
2012, publicada al BOP de Girona núm. 234 de 9 de desembre de 2011.
Segon.- Sol·licitar a Xaloc de la Diputació de Girona la representació i defensa de l’Ajuntament
en l’esmentat recurs.
Tercer.- Trametre l’expedient per fotocòpia autenticada, complet i foliat i acompanyat d’un
índex també autenticat, a la Sala contenciosa administrativa, Secció primera, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i notificar la present resolució a tots els qui apareguin com
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se i comparèixer a les actuacions en el termini
de 9 dies, d’acord amb el que determina l’article 49 de la LJCA.
Quart.- Comunicar al Tribunal que la comunicació judicial ha estat enregistrada d’entrada amb el
núm. 35 el dia 5 de gener de 2012.
Cinquè.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució en la propera
sessió que celebri.»
Resolució de 7 de febrer de 2012:
«Vist el recurs contenciós administratiu núm.1611/2011-J, interposat davant la Sala contenciosa
administrativa, Secció primera, del Tribunal Superior de Justícica de Catalunya, pel procurador
Sr. Fco. Javier Manjarin Albert, en nom i representació de Telefónica Móviles España, S.A.U,
contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de
serveis de subminsitrament d'interès general per a l'exercici 2012, publicada al BOP de Girona
núm. 234 de 9 de desembre de 2011.
HE RESOLT:
Primer.- Designar l'advocat i els procuradors següents per a la representació de la corporació:
− Advocat: Enric Mas Lopez
− Procuradors de Girona: Immaculada Biosca Boada; Joan Ros Cornell.
− Procuradors de Barcelona: per aquest ordre, Carme Ribas Buyo i Jordi Fontquerni Bas.
− Procuradors de Madrid: Argimiro Vázquez Guillés i Francisco José Abajo Abril.
Segon.- Comunicar el contingut de la present resolució a Xaloc de la Diputació de Girona.
Tercer.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució en la propera
sessió que se celebri.»
11.- PRECS I PREGUNTES.- No hi han.
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.

