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alcalde per àmplia majoria
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Nou mandat, noves il·lusions

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament

Josep Sala ha estat reelegit alcalde del nostre municipi després d’aconseguir
una clara victòria en les eleccions municipals del passat 22 de maig. Com ja
va dir en el seu discurs d’investidura, el mandat que acabem d’encetar
estarà marcat i condicionat pel context general de crisi general en què es
troba immers el nostre país. El moment no és fàcil ni per a les empreses, ni
per a les famílies, ni per a les administracions, però això no treu que
tinguem moltes possibilitats de sortir-ne reforçats.

972 64 55 22
fax 972 64 55 24

Consultori mèdic
· Vulpellac
· Fonteta
· Peratallada
CAP de la Bisbal
Vigilància local
Escola de Forallac
Jutjat de Pau

972
972
972
972
607
972
972

64
64
63
64
64
64
64

55
26
40
38
23
09
56

46
60
05
08
00
62
80

Des de l’Ajuntament volem llençar un clar missatge d’optimisme. Durant
molts anys hem demostrat que amb tenacitat i fermesa podem aconseguir
grans coses. Ara no serà menys. Tenim moltes eines a desenvolupar per continuar fent créixer el municipi en benestar i progrés. El futur que vindrà a
partir d’ara serà necessàriament millor, n’estem convençuts.
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Consell Comarcal
del Baix Empordà
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Sorea (atenció comercial)
Enher
Ambulàncies

972
902
902
900

De moment, comencem el mandat fent realitat la vella aspiració de posar en
marxa un punt d’informació turístic del municipi. S’ha emplaçat a
Peratallada, centre de referència turístic per excel·lència, en un nou edifici de
serveis que acull un bar, una sala polivalent i un nou ambulatori. Concretem
així un projecte en el que portem molts anys treballant. Aquest és un clar
exemple que permet il·lustrar el sentit que té la funció pública. Hem aconseguit un equipament al servei del benestar dels veïns i veïnes, però també
de la dinamització econòmica del municipi.
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Els propers quatre anys tenim programats projectes de tanta trascendència
com aquest, entre els quals podem detacar la nova escola, el pavelló polivalent, els habitatges assequibles per a joves o la deixalleria municipal. A tot
això cal afegir la feina del dia a dia, de manteniment dels serveis que ja
prestem, d’organització de fires, de suport i dinamització cívica i cultural, i
d’atenció a aquells que més ho necessiten. Tot plegat ens fa mirar el futur
amb optimisme, ja que no ens espanten els reptes.

URGÈNCIES 11 2
ajuntament@forallac.cat
www.forallac.cat
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AJUNTAMENT

D’altra banda, l’àmplia majoria de regidors de l’equip de govern no serà cap
xec en blanc. Al contrari, la confiança és una qualitat que ens volem continuar guanyant dia a dia, i per això treballarem amb el mateix grau d’exigència que ho hem fet fins ara.

¿

Horari d’estiu:
De l’1 de juliol al 15 de setembre.
Cada dia, de les 15.30 a les 20.30 h
Horari d’hivern:
Del 16 de setembre al 30 de juny.
Cada dia, de les 15 a les 20.30 h

JUTJAT DE PAU (C/ Unió, 8 Vulpellac)

CONSULTORI MÈDIC

Medicina general (Dr. Jordi March)

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

De dilluns a dijous, de 9 a 10 h
Divendres 9 a 12 h

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

S’han de deixar al costat dels contenidors, cada
divendres, abans de les 15 h.
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10 a Peratallada - De 10.45 a 13 a Vulpellac
10.30 a Fonteta - De 10.45 a 13 a Vulpellac
13 a Vulpellac
10 a Peratallada - De 10.45 a 13 a Vulpellac
10.30 a Fonteta - De 10.45 a 13 a Vulpellac

Infermeria (Sr. Albert Mañé)

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Divendres
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9
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a
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a
a

10 a Peratallada - De 10.45 a 13 a Vulpellac
10.30 a Fonteta - De 10.45 a 13 a Vulpellac
13 a Vulpellac
10.30 a Fonteta - De 10.45 a 13 a Vulpellac
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Eleccions municipals 2011

Foto de grup
del nou equip
de govern.

Josep Sala (CiU) va ser reelegit alcalde de Forallac en la sessió
plenària de constitució de la nova corporació local que es va
celebrar el dissabte 11 de juny a les 12 h. Com era d'esperar,
Sala va rebre els vots dels 8 regidors que CiU va obtenir en les
eleccions municipals del 22 de maig. Per la seva banda, l’únic
regidor que va aconseguir el grup d'IGF-PM, Josep Antoni
Masuet, es va abstenir en la votació.

A diferència del 2007, la participació va baixar un 10 per cent,
fet que segueix la tendència general del país. Amb tot, es va
registrar un 62,67 %, percentatge per sobre del conjunt de
Catalunya que va ser del 55 %.
Agraïment públic
En el seu discurs d’investidura, l’alcalde va donar les gràcies a
tots els regidors del seu grup d’anteriors legislatures «que han
permès que avui pugui ocupar el càrrec», però, sobretot, a la
gent del municipi a qui promet una «actitud modesta,
responsable i seriosa de tot l’equip de govern». Va dir també
que «tot i que estem en temps econòmicament difícils, aquesta circumstància se suplirà amb bona gestió i eficàcia,
amb l’objectiu d’adaptar-nos al nou context econòmic».

Sala revalida el càrrec que ocupa des del 1987. Per bé que en
totes les eleccions ha aconseguit un resultat ampli, en aquesta ocasió la distància ha estat més gran, ja que CiU va obtenir
8 dels 9 regidors del consistori. La candidatura encapçalada
per Josep Sala va aconseguir 698 vots (83,19%), mentre que
IGF-PM en va aconseguir 103 (12,28%).

Peratallada

Fonteta

Vulpellac

Total

Censats
Vots emesos
Abastenció
Nuls
Blancs

340
227

259
169

770
462

7
15

1
5

11
18

1.369
858 (62,67%)
511 (37,33%)
19
38

CIU
IGF-PM

181
24

139
24

378
55

698 (83,19%)
103 (12,28%)
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REGIDORS

Marta Chicot Salgas
Activitats, festes, lleure i
publicacions

Santi Muní Maureta
Hisenda, noves
tecnologies,règim
intern i governació

Rosa Figueras Pibernat
Turisme, ensenyament i
patrimoni

Jaume Teixidor Casas
Mobiliari urbà, enllumenat, senyalització viària,
Jardins i cementiris

Narcís Oriol Regencós
Medi Ambient, recollida
d’escombraries, aigua i
sanejament

EQUIP

DE GOVERN

Josep Sala Leal
Alcalde

OPOSICIÓ

Salvi Ribas Font
Camins, medi natural,
agricultura i maquinària
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Núria Lagraña Font
Habitatge, serveis socials,
salut i esport

Josep Antoni Masuet Pagès
(IGF-PM)
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PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
El ple de constitució de la nova corporació local i d’elecció de l’alcalde es va celebrar el dissabte 11 de juny a les 12 h. Es
tracta d’un ple que segueix un protocol molt determinat. En primer lloc es va constituir la Mesa d'edat, que van formar el
regidor de més edat, com a president (Salvi Ribas), i el més jove, com a vocal (Santi Muní). Tot seguit els membres de la
Mesa d'edat van comprovar les credencials presentades pels regidors. A continuació els càrrecs electes van jurar o prometre el càrrec d'acord amb el que estableix la Llei. Un cop fet tot això va quedar constituïda la corporació municipal i es va
procedir a l'elecció de l'alcalde, al qual optaven els dos caps de llista Josep Sala (CiU) i Josep Antoni Masuet (PM). Un cop
efectuada la votació, Josep Sala va aconseguir 8 vots, mentre que Josep Antoni Masuet no en va obtenir cap. Finalment
l'alcalde va prometre el càrrec i va dirigir unes paraules al plenari i a tots els assistents a l'acte. Com a curiositat, cal remarcar que el regidor IGF-PM va haver d’abandonar el ple un cop iniciat per anar a buscar la seva credencial, i que tan bon
punt es va efectuar la votació va abandonar el ple i no va escoltar la intervenció de l’alcalde. (Fotos: Pere Figueras)
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Carta oberta de l’alcalde

Més compromès que mai
Com bé sabeu, el passat 22 de maig vam tornar a celebrar unes eleccions municipals amb l’objectiu d’escollir els nostres representants a l’Ajuntament i la candidatura de CiU que vaig encapçalar va aconseguir 8 dels 9 regidors del nostre
consistori. Es tracta d’una victòria molt àmplia, a la qual dono moltíssim valor
i referma encara més la meva responsabilitat al capdavant de la institució q.
Sempre és una satisfacció veure com el teu projecte és el que aconsegueix més
suports, però quan el resultat és tan ampli, el sentiment de compromís és encara més gran. La població ha valorat positivament el programa, però també
interpreto el resultat com una aprovació de la feina feta fins ara.

Josep Sala Leal
Alcalde de Forallac

«Quan el suport
electoral és tan ampli,
com el que vam rebre
les passades eleccions
municipals, el
sentiment de compromís i responsabilitat
envers el municipi és
encara més gran.»

Sempre s’ha dit, popularment, que el govern desgasta, però en el nostre municipi estem demostrant que el tòpic no té perquè complir-se si el projecte és
sòlid i basat en una il·lusió renovada constantment. Des que l’any 1987 vaig
assumir per primer cop l’alcaldia de Forallac he procurat treballar amb la màxima rigorositat per defensar el municipi i fer-lo créixer en prosperitat i benestar.
En cap moment, i ho dic ben sincerament, he perdut la il·lusió del primer dia.
Això deu ser en part pel meu caràcter, però sobretot perquè veig que la feina
feta i l’equip de persones que m’envolta estan aconseguint, poc a poc, fer
avançar el nostre model de municipi. En aquest sentit, crec que un dels principals estímuls és veure com es fan realitat aquells desitjos que tenim entre tots.
Motivació i exigència
Per part meva, us garanteixo que les forces no ens defalliran, i que el resultat
obtingut en les eleccions és un altre element motivador per treballar amb igual
o major exigència. Com ja vaig dir durant la campanya, venen temps difícils.
Hem passat un mandat complicat, però els efectes de la crisi encara s’allargaran uns anys més., per la qual cosa cal que estiguem preparats.

Ens trobem en un període on cal ser molt estrictes en la gestió de les finances
municipals. Per això continuarem aplicant la racionalització i la contenció de la
despesa com hem fet fins ara. Amb tot, nosaltres mirem el futur amb optimisme. A banda de la feina del dia
a dia, i del manteniment dels serveis que ja prestem, tenim projectes de certa envergadura que ens il·lusiona
moltíssim fer realitat, com poden ser l’entrada en servei de la nova escola de Forallac, el pavelló polivalent o la
construcció d’habitatges assequibles per a joves, un projecte que ja tenim molt avançat i començarem a executar en breu.
Diputat provincial
En un altre ordre de coses, us comunico que he estat escollit pel meu partit com a diputat a la Diputació de
Girona, càrrec que he desenvolupat el darrer mandat. En aquesta ocasió, però, el desenvoluparé des del govern
la institució i no des de l’oposició. El fet que hagi estat escollit diputat és un reconeixement, en bona part, a la
feina feta en l’àmbit local. És una oportunitat, a més, per estar ben situat en una institució supramunicipal, des
de la qual poder treballar, també, en defensa dels interessos del nostre municipi.
Com bé sabeu, els nostres lemes durant la campanya electoral eren «Compromès» i «Compromesos». Crec que
són paraules prou entenedores i que il·lustren a la perfecció la nostra manera de fer i de sentir el municipi.
Durant els propers quatre anys ens centrarem a desplegar el nostre programa electoral, que malgrat el context
de crisi, és realista i adequat a les nostres possibilitats. Amb compromís, fermesa i exigència afrontarem amb
moltes possibilitats d’èxit el difícil període que tenim al davant.
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PROMOCIÓ TURÍSTICA

Nova imatge de promoció turística
La marca turística de Forallac consta de dos elements inseparables —el logotip i el símbol—, la relació i la disposició dels quals no poden ser alterats.
El símbol és l’element identificador i es compon d’una «P»
molt quadrada que representa l’esperit robust de la pedra.
El seu interior mostra uns colors càlids que remeten al patrimoni arqueològic i arquitectònic, i un «raig» de tonalitats
verdes que simbolitzen la natura, un aspecte rellevant al
municipi. Com a logotip s’ha escollit un lema format per
una pregunta i una resposta: T’agrada?...és Peratallada, de
manera que la interpretació és molt oberta.
La nova marca ha estat desenvolupada per la dissenyadora
Gemma Mercader, una jove emprenedora que fa pocs
mesos ha establert el seu estudi GoodMood a Nexes, el
viver d’empreses i centre de negocis de Forallac.

Entra en servei el nou punt d’informació turística
El dimecres 22 de juny vam posar en marxa el punt d’informació turística que hem habilitat en el nou edifici de serveis
municipals que hem construït a la plaça del Castell de Peratallada. Paral·lelament, hem estrenat la nova imatge gràfica de
turisme que s’ha encarregat l’objectiu de modernitzar i fer més eficient la comunicació que oferim als nostres visitants.
>El nou equipament s’ha posat en marxa coincidint amb l’inici de la temporada turística i ens permetrà fer un salt de
qualitat en el servei que oferim a la gent que ens visita. Des
d’aquí farem promoció de tot el municipi, amb Peratallada
com a centre neuràlgic de referència. D’aquesta manera
posem fi a una important mancança, ja que fins ara no hi
havia cap punt on els nostres visitants poguessin obtenir
informació sobre la nostra oferta turística.
El punt d’informació servirà, també, per convidar els visitants
a conèixer més a fons altres parts del municipi. Esperem,
doncs, que sigui una eina al servei de la dinamització econòmica local. Estarà obert cada dia fins l’11 de setembre, de les
12 a les 14 h i de les 15 a les 20 h. Si volem ser competitius
cal disposar d’un servei d’aquest tipus.

Paral·lelament hem estrenat una nova imatge gràfica de promoció turística i dos nous fulletons: una guia del patrimoni
cultural i una guia d’establiments turístics (botigues, restaurants, allotjaments, oci, etc.). En els dos casos s’ofereix una
visió de conjunt dels elements més singulars que tenim, de
manera que els visitants es poden fer un idea de la nostra
riquesa tant patrimonial com de serveis turístics.
Els nous fulletons enceten una línea de publicacions que s’anirà ampliant a mesura que anem creant més productes turístics, com poden ser rutes a peu, en bicicleta, fires i festes, etc.
Pensem que si volem consolidar-nos com una destinació turística de referència, cal que oferim una informació de qualitat.
En aquest sentit, es feia molt necessari modernitzar la manera com ens comunicàvem a l’exterior.
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE FORALLAC
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V CUITA ALS FORNS DE RAJOLER DE LES
GAVARRES 2011
Lloc: Rajoleria de Can Frigola de Sant Climent de Peralta
Taller participatiu de cairons i
peces de construcció per a la
restauració del terra de l’ermita
de Sant Cebrià dels Alls

27i28
d’agost
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Organitzen
Ajuntament de Forallac
Josep Matés

Col·laboren
Consorci de les Gavarres
Bisbal Ceram
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Revetlla de Sant Joan

Vulpellac va celebrar la revetlla de Sant Joan amb un multitudinari sopar popular a la plaça Llarga, organitzat per la Comissió de Festes i
l’Ajuntament. Com a novetat, un grup de veïns i veïnes van anar en bicleta a buscar la Flama del Canigó a la Bisbal.

Taller de manualitats

Un any més el Teatret de Peratallada va acollir l’exposició del taller municipal de manualitats. La inauguració es va fer el dia 19 de juny i es
va poder visitar fins el 24. A l’esquerra, algunes de les alumnes d’aquest curs que hi han exposat alguna obra. (Fotos: Pere Figueras)

Fira de les Herbes

El 24 d’abril es va celebrar la VII Fira de les Herbes de Peratallada, que va registrar una molt elevada assistència de públic. A banda de les
tradicionals parades, es van celebrar diferents tallers. A més, un carrilet turístic va fer viatges entre les esglésies de Peratallada i Canapost.
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE FORALLAC
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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
12 D’ABRIL DE 2011
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I
GESTIÓ DELS APARCAMENTS MUNICIPALS DE PERATALLADA 2011.
Atès que és necessari procedir a la
contractació de la concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada,
estiu 2011.
Vist el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la concessió de la gestió del servei.
Vist l’establert als articles 153 i 156
de la Llei 30/2007, de 30 de novembre, de Contractes del sector públic,
en relació a l’adjudicació de contractes de gestió de serveis públics mitjançant procediment negociat sense
publicitat.
Vista la resolució de l’alcaldia de 9 de
juliol de 2007, de delegació de competències en matèria de contractació
a la Junta de Govern Local, s’acorda
per unanimitat:
Primer.- Incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
tramitació ordinària, la concessió del
servei de vigilància i gestió dels aparcaments municipals de Peratallada,
estiu 2011.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques
Tercer.- Convidar les següents empreses per tal que presentin la seva oferta en la forma indicada en el plec de
condicions:
ON SERVICES 2009, SL
OPCION A, Servicios Generales, SL
SEQUOR SEGURIDAD, S.A.
SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ
D’UNA SUBVENCIÓ INCLOSA DINS
L’ÀMBIT DEL FONS DE SUBVENCIONS 2011.
a) Una subvenció per import de
14.920 euros, per cobrir part de les
despeses d’execució de l’obra d’ordenació de l’accés a Peratallada, que
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE FORALLAC
Juliol 2011

d’acord amb el projecte redactat pels
senyors, Josep i Manel Alemany
Masgrau, enginyer de camins, canals
i ports i arquitecte, respectivament,
importa la quantitat de 292.006,80
euros (IVA inclòs).
b) Una subvenció per import de
6.000 euros, destinats al finançament parcial del subministrament
d’energia elèctrica amb destí a l’enllumenat públic.
SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE
D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA
MILLORA DEL MATERIAL INFORMÀTIC. Atès que els serveis administratius municipals precisen d’ordinadors amb processadors més ràpids i
també es necessari l’actualització de
l’antivirus municipal.
Vist el pressupost elaborat pels serveis tècnics municipals per un import
de 4.595 euros (IVA inclòs), s’acorda
per unanimitat:
Sol.licitar a la Diputació de Girona
una subvenció de 3.000 euros, per
cobrir part de les despeses de compra d’ordinadors destinats als serveis
administratius i per a l’actualització
de l’antivirus municipal.
SOL·LICITUDS EXPOSICIÓ AL TEATRET DE PERATALLADA. Autoritzar
els peticionaris a exposar les seves
obres durant els dies:
Ramon Lluís Ibars
De l’1 al 15 de juliol de 2011
Salvador Ramírez Pedrosa
Del 16 al 31 de juliol de 2011
- Antònia Gallardo Mulero
De l’1 al 15 d’agost de 2011
- Marcos Pacheco Pacheco
Del 16 al 31 d’agost de 2011
- Antonio Federico
De l’1 al 15 de setembre de 2011
- Josep Guàrdia Prats
Del 16 al 30 de setembre de 2011
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA I
CLAVEGUERAM PRESENTADA PER
SOREA, CORRESPONENTS AL 4r TRIMESTRE DE 2010. Vista la liquidació del quart trimestre de 2010, presentada per SOREA, corresponent al
Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram, amb un saldo a
favor de l’Ajuntament de 2.563,90
euros.

Vist l’informe emès pel tresorer
municipal en data 12 d’abril de
2011,en el qual es posa de manifest
que SOREA SA, ha compensat al seu
favor les factures números 45818/10F i 1443-5/10, emeses a nom
d’aquest ajuntament, per les tasques
extraordinàries per al restabliment
del servei de subministrament d’aigua potable com a conseqüència dels
talls de subministrament elèctric ocasionats per la nevada del 8 de març
de 2010, per un import total de
1.615,67 euros, IVA inclòs.
Atès que d’acord amb els plecs de
clàusules reguladors de la concessió,
el concessionari assumirà la gestió i
explotació del servei sota el seu propi
risc i ventura.
De conformitat amb el que disposa
l’article 199 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de contractes del sector
públic, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva corresponent al quart trimestre de
2010, pel Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram, amb un
saldo a favor de l’Ajuntament de
4.179,56 euros d’acord amb les
quantitats i conceptes següents:
a) A favor de l’Ajuntament:
10.534,29 euros
b) A favor de Sorea, SA:
6.354,73 euros
Saldo a favor de l’Ajuntament:
4.179,56 euros
Segon.- Notificar el contingut del
present acord a SOREA, SA.
SUBVENCIONS
Al Club Ciclista Forallac, la quantitat
de mil cinc cents euros (1.500 euros)
per fer front a part de les despeses de
reparació
i
manteniment
de
l’anual·litat 2011.

JUNTA DE GOVERN DE 18 DE
MAIG DE 2011
CERTIFICACIÓ NÚM. 3 (extraordinària)
DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI PER A LOCAL POLIVALENT A
PERATALLADA. Les obres han estat
executades per Construccions Lagraña Bravo per un import de
15.540,43 euros.
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PLE DE 31 DE MARÇ DE 2011
ADDENDA AL CONVENI URBANÍSTIC
SUBSCRIT EN DATA 17 DE JULIOL DE
2009, ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ESCOLA DE CERÀMICA. En data 17 de
juliol de 2009 es va signar un conveni
urbanístic entre l’Ajuntament i
l’Escola de Ceràmica i Centre d’artesania, SL, mitjançant el qual
l’Ajuntament es comprometia a tramitar la modificació puntual núm. 31
del pla General d’Ordenació de
Forallac, a fi de permetre, a més de
l’ús docent, l’ús sanitari assistencial a
les finques descrites a l’esmentat conveni i, Escola de Ceràmica es comprometia a la construcció d’una residència geriàtrica amb una capacitat mínima de 95 places de residència assistida i 25 de centre de dia, la qual hauria d’entrar en funcionament en el
termini màxim de cinc anys comptats
a partir de l’entrada en vigor de la
modificació. La Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, en sessió de
4 de novembre de 2009, va aprovar
definitivament la
modificació.
Posteriorment l’escola va entrar en
data 18 de març de 2011 una sol·licitud per ampliar fins a set anys el termini màxim per a l’entrada en funcionament de la residència. S’acorda per
unanimitat acceptar la petició.
ATORGAMENT AL CONSORCI DE LES
GAVARRES D’UNA BONIFICACIÓ DE
LA QUOTA DE L’ICIO. S’aprova per
unanimitat l’exempció dels tributs de
la llicència d’obres d’adequació d’una
part de la planta baixa de la Rectoria
de Fitor per a ús de bar. Aquestes
obres es consideren d’especial interès
social i cultural.

MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DE
D’AIGUA POTABLE.
«Atesa l’actual situació de crisis econòmica, que comporta l’orientació
dels costos d’explotació de les empreses vers a una major eficiència i una
major productivitat, per tal d’adaptar-se a aquest nou entorn més exigent i competitiu, en benefici de consumidors i usuaris.
Vist l’informe econòmic municipal per
a la determinació de les tarifes de
subministrament per al 2011.
Atès que, segons es desprèn de l’informe econòmic, per a la determinació de les despeses d’explotació de
l’ETAP de Fontanilles, preventivament
s’ha establert un cost de 34.802
euros l’any, ja que resta pendent la
tramitació de la concessió administrativa d’aquest servei fins que es constitueixi l’ens supramunicipal titular de
la gestió de l’abastament en alta de
l’aigua potable provinent del pou de
captació de Fontanilles.
Vista la resolució de l’alcaldia de 7 de
març de 2011, es proposa al ple de la
corporació l’adopció del següent
acord:
Primer.- Establir les següents tarifes:
Tarifa primera. Subministrament d’aigua:
Fins el mínim de 10 m3 (0,8627
euros/m3)/ Excés del mínim (1,0294
euros/m3)/ Recàrrec finançament portada d’aigües (0,1290 euros/m3 )
Tarifa segona. Conservació d’escomeses
i
comptadors
(0,48
euros/abo/mes)
Tarifa tercera. Drets d’escomesa a la
xarxa general:
a)Primera presa d’aigua (34 euros)
b)Canvi d’emplaçament (19 euros)
Segon.- Que les despeses per a l’ex-

plotació de l’ETAP de Fontanilles, preventivament establertes, es regularitzin en funció del contracte de la concessió administrativa que tramiti el
futur ens supramunicipal titular del
servei, assolint l’Ajuntament la diferència en cas que el preu de la concessió superi el cost previst del servei,
o bé assolint SOREA SA la diferència
en cas que el preu de la concessió
sigui inferior al cost previst del servei.
Tercer.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l’ajuntament, durant trenta dies comptats a
partir del següent al de la publicació
del corresponent anunci al BOPG.
Durant aquest termini es podrà consultar l’expedient i presentar les reclamacions i/o al·legacions que es creguin oportunes. Transcorregut l’esmentat termini sense que se n’hagin
formulat, l’acord adoptat es considerarà aprovat definitivament i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província
de Girona juntament amb el text íntegre de les modificacions aprovades.
Quart.- Que les tarifes aprovades
siguin aplicades des del primer trimestre del 2011.
Cinquè.- Notificar el contingut del
present acord a SOREA S.A »

PLE DEL 12 DE MAIG DE 2011
ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I DEL SUBSTITUT.
S’aprova per unanimitat elegir per a
ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular,al Sr. Jordi Gispert Espadalé, i per a
ocupar el càrrec de Jutge de Pau substitut, al Sr. Josep Devall Dalmau.
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