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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EN DATA DOTZE DE JULIOL DE DOS MIL VINT-I-DOS. 

 
 

A Forallac, a dotze de juliol de dos mil vint-i-dos.  

 

Essent les 19:05 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, Jaume Mont Poch, Olga Galceran Flores, Clara Ruiz Delgado, Agnès 

Gasull Costa i Ivette Farraró Matller,  assistits per la secretària de la Corporació Àngela Sáez 

Torres, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària en primera convocatòria.  

 

Excusen la seva absència els regidors senyors: Carles Frigola Doblado i Josep Masgrau 

Ponsatí. 

 

Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix a l’article 98.c) 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, el Sr. Alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els 

assumptes incloses en l’ordre del dia de la convocatòria: 

 

ORDRE DEL DIA   

 

PART RESOLUTIVA: 

 

1. Expedient 599/2022.- Proposta de fixació de les dues festes locals del municipi, per a 

l’any 2023. 

2. Expedient 227/2022.- Aprovació inicial establiment del servei de llar d’infants i 

aprovació del Reglament intern.  

3. Expedient 847/2022.- Aprovació inicial de la taxa per a la prestació del servei de llar 

d’infants i l’Ordenança fiscal reguladora d’aquesta.   

4. Expedient 736/2022.- Adhesió a la primera pròrroga de l’Acord Marc de 

subministrament d’energia elèctrica. 

5. Expedient 763/2022- Aprovació de la modificació de crèdits 4/2022- Suplement de 

crèdits. 

6. Expedient 765/2022.- Aprovació de la modificació de crèdits 5/2022 – Crèdits 

extraordinaris. 

7. Expedient 816/2022.- Moció de reconeixement a la trajectòria del doctor Jordi March 

Nogué.  

 

1. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, DE FIXACIÓ DE LES DUES FESTES 

LOCALS DEL MUNICIPI DE FORALLAC, PER A L’ANY 2023 (Exp. 599/2022). 

  

“Vist que el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha sol.licitat 

l’aprovació de la proposta de les festes locals del municipi per a l’any 2023. 
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 Atès que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, indica que, de les 14 festes laborals anuals, 

dues tindran caràcter local.  

  

Atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades 

per Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a proposta dels municipis respectius. 

  

Vist el que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 

  

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 

  

Primer.- Proposar al Conseller d’Empresa i Treball, que  per a l’any 2023, fixi les següents 

festes locals per al municipi de Forallac: 

  

-        Canapost: 29 de maig i 2 de setembre  

-        Fonteta: 29 de maig  i 8 de juliol 

-        Peratallada: 29 de maig  i 7 d’agost  

-        St. Climent de Peralta: 29 de maig  i 2 de setembre    

-        Vulpellac: 29 de maig  i 19 d’agost  

  

Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat 

de Catalunya. 

  

Tercer.- Fer-ho públic en el tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.” 

 

Després de la lectura de la proposta per part de la Secretària Interventora, l’Alcalde pregunta 

si hi ha alguna explicació  i al no haver-ne cap es procedeix a la votació.  

 

El present acord en votació ordinària es aprovat per unanimitat dels assistents.  

 

 

2. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, APROVACIO INICIAL ESTABLIMENT 

SERVEI LLAR D’INFANTS i APROVACIÓ REGLAMENT INTENRN  (Exp. 

227/2022) 

  

“El municipi de Forallac des de fa gairebé trenta anys disposa d’una llar d’infants de caràcter 

privat, però situat en un edifici de titularitat municipal situat al carrer Empordà 29 de Fonteta. 

L’esmentat centre educatiu ha estat gestionat per la Sra. DANIELA HIDALGO LEDUC 

directora de l’esmenada llar d’infants. 

  

Actualment, la Sra. HIDALGO LEDUC ha comunicat la seva decisió que enguany, el curs 

2021- 2022 serà l’últim en que explotarà l’esmentada llar d’infants.  

  

Tenint en compte aquesta situació, la necessitat de regularitzar la prestació del servei d’escola 

bressol, i, tenint en compte que l’Ajuntament de Forallac No vol deixar de prestar aquest 

servei a les famílies del municipi, aquesta corporació ha pres el compromís de continuar i 
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prendre el relleu, motiu pel qual va iniciar els tràmits corresponents amb el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a crear una llar d’infants municipals i obtenir 

un codi de centre. 

  
Mitjançant Resolució de data 10 de maig de 2022 la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte de centre de 

creació de la Llar d’infants de Forallac, el qual s’ubicarà al carrer Empordà, núm. 29 de 

Fonteta amb 2 grups i 33 alumnes.  

  

Actualment la corporació resta pendent de signar amb el Departament d’ensenyament el 

corresponent conveni i que li sigui atorgat el codi de centre.  

  

Vist que per acord de Ple de data 24/03/2022 es va constituir una comissió d’estudi que 

elabores la documentació necessària per a l’establiment del servei de llar d’infants.  

  

A tenor de la memòria justificativa, projecte d’establiment del servei, reglament de règim 

intern i l’estudi de viabilitat i costos de l’esmentada llar d’infants elaborat per dita comissió 

d’estudi. 

  

Vist els informes de secretària intervenció que consten a l’expedient. 

  

Tenint en compte que és urgent tramitar la creació del servei de llar d’infants per tal de poder 

iniciar el servei de cara al curs 2022- 2023.  

  

De conformitat amb els articles 243.2.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 22.2.f) de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, es PROPOSA al PLE l’adopció dels següents 

ACORDS: 
  
Primer. Considerar que la forma més adequada per a la gestió del servei públic, pels motius 

expressats en la Memòria justificativa, és la gestió indirecta mitjançant una concessió de 

Serveis.  

  

Segon. Aprovar inicialment l'establiment del servei públic local indicat, d'acord amb la 

Memora justificativa, així com el Projecte de Reglament de l’esmentada llar d’infants. 

  

Tercer. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini mínim de trenta dies, 

mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, a l'efecte de que els 

particulars i Entitats puguin formular les observacions que estimin pertinents d’acord amb 

l’art. 160 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 

  

Durant el termini d’informació pública l’expedient administratiu es podrà consultar a la 

Secretaria de l’Ajuntament de Forallac (Parc de l’u d’octubre, s/n- 17111- Vulpellac).  
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De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat 

definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple, sens perjudici de procedir a la 

publicació íntegra del reglament  de l’esmentada llar d’infants, d’acord amb l’art. 66 Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals.” 

 

Després de la lectura de la proposta per part de la Secretària Interventora aquesta manifesta 

que les regidores Agnès Gasull i Ivette Farraró han trobat certes incongruències en l’articulat 

del Reglament: art. 23è correcció de l’article que consta referenciat essent el correcte el 25è; 

art. 25.6 sol·liciten eliminar les restriccions de curs; art. 32è sol·liciten que el material 

s’exigeixi de forma proporcional; art. 33è sol·liciten que o bé es demani el llibre de vacunes o 

el certificat mèdic; art. 37è modificació horari atès que s’ha calculat fins a les 15.00 hores. 

 

L’Alcalde contesta que troba raonable i lògic totes les propostes, amb excepció de l’art. 33è 

que considera que és més garantista i per tant, considera que no hem de procedir a fer cap 

modificació. 

 

La regidora Ivette Farraró comenta que es considera un document innecessari i que pot ser 

que avui la persona es trobi bé i més endavant no. Ella ho comenta pel que veu a les escoles i 

per què després els CAPS estan emprenyats per què és demana excés de documentació. 

 

L’Alcalde comenta que el que canviaria és limitar que sigui un pediatra el certificat mèdic i 

que qualsevol metge ho pugui fer.  

 

El present acord en votació ordinària es aprovat  per unanimitat dels assistents amb les 

següents modificacions al Reglament de serveis: art. 23è correcció de l’article que consta 

referenciat essent el correcte el 25è; art. 25.6 modificació per eliminar les restriccions de curs; 

art. 32è el material s’exigirà de forma proporcional; art. 33è s’ha eliminat que el certificat 

mèdic sigui del pediatre; art. 37è modificació horari atès que s’ha calculat fins a les 15.00 

hores 

 

 

3. PROPOSTA APROVACIÓ, SI S’ESCAU, TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 

SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL (Exp. 847/2022) 

 ANTECEDENTS  

“El municipi de Forallac des de fa gairebé trenta anys disposa d’una llar d’infants de caràcter 

privat, però situat en un edifici de titularitat municipal situat al carrer Empordà 29 de Fonteta. 

L’esmentat centre educatiu ha estat gestionat per la Sra. DANIELA HIDALGO LEDUC 

directora de l’esmenada llar d’infants.   

La Sra. HIDALGO LEDUC ha comunicat la seva decisió que enguany, el curs 2021- 2022 

serà l’últim en que explotarà l’esmentada llar d’infants. Tenint en compte aquesta situació, la 

necessitat de regularitzar la prestació del servei d’escola bressol, i, tenint en compte que 

l’Ajuntament de Forallac No vol deixar de prestar aquest servei a les famílies del municipi, 

aquesta corporació ha pres el compromís de continuar i prendre el relleu.   
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En aquest sentit, consta als arxius municipals l’Expedient 227/2022 de creació del servei llar 

d’infants el qual està pendent d’aprovació plenària municipal, i que consta tramitat de forma 

paral·lela amb les corresponents autoritzacions amb el Departament d’Educació de la 

Generalitat (consta avui l’aprovació del projecte de llar d’infants i resta pendent la subscripció 

del conveni entre ambdues administracions i el codi de centre).  

En ús de les competències locals reconegudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per 

l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de 

conformitat amb el que es disposa en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament considera necessari i oportú establir la taxa la 

prestació del servei de llar d’infant, que es recollirà en una Ordenança fiscal reguladora 

corresponent. 

A tenor de l’esmentada voluntat s’ha procedit a elaborar el corresponent expedient 

d’establiment de la taxa on consta l’Informe econòmic- financer de data 07/07/2022 on es 

realitza l’estudi de costos corresponents. 

Vist l’Informe emès per la Secretària Interventora de la mateixa data.   

FONAMENTS JURÍDICS   

D’acord amb l’article 20.4.w RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL): 

  

“4. Conforme allò previst a l’apartat 1 anterior, les entitats locals podran establir taxes per 

qualsevol supòsit de prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de 

competència local i en particular pels següents 

... 

d) Guarderia rural.” 

  

Art. 24.2 TRLRHL: 

  

“2. En general, i d’acord amb allò previst en el paràgraf següent, l’import de les taxes per la 

prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, 

del cost real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del valor de 

la prestació rebuda.” 

  

L’article 165 TRLRHL disposa: 

  

“Els recursos de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms i societats 

mercantils es destinen a satisfer el conjunt de les seves obligacions respectives, llevat del cas 

d’ingressos específics afectats a fins determinats.” 

  

L’article 3 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera: 

  

“1. L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i demès actuacions que afectin a les 
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despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei 

es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea” 

  

L’article 7 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, 

estableix, pel que fa a les operacions no subjecte a l’esmentat impost: 

  

“8.  Les entregues de béns i prestació de serveis realitzats directament pels ens públics 

mitjançant contraprestació de naturalesa tributària.” 

  

No obstant, en el supòsit que l’operació es realitzi pels ens públics per mitja d’empresa 

pública, privada, mixta de caràcter mercantil, l’operació s’entendrà en tot cas subjecte a 

l’impost.   

  

A tenor de l’art. 47 RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), la competència per l’establiment d’una 

taxa correspon al Ple de l’Ajuntament. Per tot el que s’ha exposat, i a tenor de l’expedient, 

l’Alcalde PROPOSA AL PLE: 

  

Primer.- APROVAR INICIALMENT la imposició de la taxa per la prestació del servei de 

llar d’infant i l'Ordenança fiscal reguladora d'aquesta (Ordenança Fiscal 21) amb les següents 

taxes:  

  

Matricula 130 € 

P0- P1:   

09.00 a 13.00 hores 164 € 

09.00 a 15.00 hores 196 € 

P2:   

09.00 a 13.00 hores 0 € 

09.00 a 15.00 hores 0 € 

Quota Material 78 € 

Agenda i Assegurança 35 € 

Servei Bon dia:   

8:30 a 09.00 hores 17,5€/ mes 

Servei menjador: 6,10/ nen dia 

 

Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 

d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per 

termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les 

reclamacions que estimin oportunes. 

 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. 

 

Tercer.- Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini 

anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març.” 
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Després de la lectura de la proposta per part de la Secretària Interventora, l’Alcalde comenta 

que la taxa dependrà del nombre de nens, de l’aportació d’ensenyament i que cal un vot de 

confiança per què es necessita per poder continuar endavant l’expedient i que en el futur ja es 

modificarà.  

 

La regidora Ivette Farraró sol·licita una diferenciació de preu del servei de menjador en 

relació amb els nens que es queden puntualment o esporàdic dels nens que amb caràcter 

recorrent o habitual fan ús del servei de menjador. 

 

L’Alcalde contesta que la seva proposta és no tocar gaire res per què no sabem ben bé on som 

i que en funció de com vagi ja es modificaran les taxes més endavant.  

 

La regidora Ivette Farraró comenta que tot el que es pugui endreçar millor. 

 

La regidora Agnès Gasull comenta que caldria seguir el mateix criteri que l’escola. 

 

L’Alcalde contesta que igualment s’haurà d’adaptar per què no sabem ben bé on ens trobem, i 

que cal diferenciar la llar de l’escola. La seva preocupació és poder-la posar en marxa el 05/09 

i que modificar-ho sempre es pot fer i cal saber els nens inscrits i demés, i que ara mateix no 

tenim res. 

 

La regidora Agnès Gasull comenta que consideren que sí que cal agilitzar-ho però si es pot 

deixar ordenat millor. 

 

La regidora Ivette Farraró comenta que totes les escoles i totes les llar d’infants diferencien la 

taxa de menjador de l’infant que es queda cada dia del que es queda puntualment. Fins i tot 

considera que el preu és just i hauria de ser el preu de l’usuari de cada dia i l’esporàdic hauria 

de ser més elevat. 

 

L’Alcalde comenta que la llar és diferent de l’escola per què l’Ajuntament a la llar ja ha 

d’aportar uns diners per acabar de cobrir el cost del servei. Considera que és millor no tocar 

res i ja s’adaptarà quan sapiguem els usuaris, d’allà on són, quina relació tenen, etc. Pel que fa 

als imports de les taxes amb l’anterior gestora de la llar es va quedar que es mantindria la 

mateixa línia que fins ara.  

 

El present acord en votació ordinària s’aprova per cinc vots a favor dels regidors que integren 

l’equip de govern i dues abstencions dels regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya-Tots 

Som Forallac.   

 

 

4. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ A LA PRIMERA 

PRÒRROGA DEL  CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE 

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 

ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03). 
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Expedient: 736:2022.  

Antecedents.-  

  

“1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 

1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 

efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 

tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), 

d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 

  

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

  

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a 

totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la 

interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord 

marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades. 

  

3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va 

adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient 

de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment 

amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc 

de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les 

empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent 

procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a 

favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb 

la fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual 

per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària 

l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA 

CLIENTES SAU pel lot 3.  

  

4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 

adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat 

de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
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5.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament 

la cessió, procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord 

marc de subministrament d’energia elèctrica el 31 de març de 2021. 

  

6.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar 

definitivament la modificació iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única 

actualització i un únic preu per tot l’any del contracte, a quatre actualitzacions que 

coincideixen amb l’inici de la pròrroga i l’inici de cadascun dels tres trimestres següents. Els 

preu quedaran fixats en base a la mitjana dels primers 5 dies de cotització OMIP 

corresponents al trimestre a actualitzar en el mes anterior al inici del trimestre a actualitzar.  

  

7.- En data 25 d’abril  de 2022, la Comissió de Presidència  de l’ACM va acordar l’aprovació 

inicial de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3. 

  

8.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament 

la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que té com a objecte el 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 

(expedient de contractació núm. 2019.03.D01), per un període addicional de 12 mesos més, 

des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023. 

  

9.- Atès que l’Ajuntament de Forallac, mitjançant resolució de l’alcaldia número 1027 de 20 

de desembre de 2021, ratificada per acord plenari de data 27 de gener de 2022, es va adherir a 

l’acord Marc de subministrament d’energia elèctrica. 

  

10.- Atès que aquesta adhesió implica una simplificació important dels tràmits administratius 

que hauria de realitzar l’Ajuntament, així com poder gaudir dels beneficis d’una economia 

d’escala.  

  

Fonaments de Dret.- 

  

-  Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

-  Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

-  Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

-  Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

-  Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 

Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 

-  Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 

68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que 

regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
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-  Article 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents 

concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 

comarcal. 

  

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,  

  

ACORDS 

  

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Forallac a la primera pròrroga del contracte 

2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de 

juliol de 2022, període que es podrà prorrogar per dos períodes més de 12 mesos addicionals 

com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan 

sigui vigent la selecció de l’Acord marc.  

  

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 

subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Forallac,  ordenats per lot, que 

s’inclouen al contracte: 

  

LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGÍA 

SAU 

  

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031406260350001HL0F 2.0 TD C/ Gavarres, 23 Vulpellac 
2 ES0031406259705001NP0F 2.0 TD C/ L'Empordà, 8 Fonteta 
3 ES0031406259640001SY0F 2.0 TD C/ Constitució, s/n Fonteta 
4 ES0031406259676001QB0F 2.0 TD C/ Fitor, Estació Bombeig Fonteta 
5 ES0031406259498001MP0F 2.0 TD C/ de la Roca, 11 Peratallada 
6 ES0031406259434001MV0F 2.0 TD C/ Bro Sant Climent, s/n Peratallada 
7 ES0031406259415001FS0F 2.0 TD C/ Bro Peralta, s/n Peratallada 
8 ES0031406247023001TR0F 2.0 TD C/ L'Unió, 8-Escola Escuelas - Vulpellac 
9 ES0031406264344001KT0F 2.0 TD C/ Estret, 5 
10 ES0031406242609001ET0F 2.0 TD C/ Carme Carles, s/n Vulpellac 
11 ES0031406242449001BB0F 2.0 TD C/ Canigó, s/n Vulpellac 
12 ES0031408053518001PK0F 2.0 TD Industrial V2 AP-Alzines ESQ - OMS Vulpellac 

13 ES0031408053512001RR0F 2.0 TD 
C/ Lledoners DELS-IDO CT 49435, Vulpellac, 

17111 

14 ES0031408089528001MW0F 2.0 TD 
C/ Lledoners DELS-IDO CT 49435- MOT 

Vulpellac Girona 
15 ES0031408134855001NM0F 2.0 TD Carretera C-66-GI-644  Forallac 

16 ES0031408266988001PY0F 2.0 TD 
De Sant Feliu de Boada Park de baix SG Com 

Peratallada 
17 ES0031408271255001NT0F 2.0 TD Plaça Llarga, Enllumenat Públic Vulpellac 
18 ES0031408261106001YA0F 2.0 TD C/ Sant Antoni Enllumenat Públic 
19 ES0031408297635001GN0F 2.0 TD BRO Sant Climent - Cementiri Peratallada 
20 ES0031408314956001WB0F 2.0 TD Montgrí AP-Vulpellac SG COM 
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21 ES0031408220823001KP0F 2.0 TD C-66 AP-GI-6441-651 FORALLAC 
22 ES0031408448505001SV0F 2.0 TD Polígon Industrial V3-Enllumenat Vulpellac 
23 ES0031408486048001XW0F 2.0 TD C/ els Horts, s/n Bj Peratallada 
24 ES0031408449784001XX0F 2.0 TD URB Unitat d'actuació UA B1 Enllumenat 
25 ES0031408497435001ER0F 2.0 TD C/ Hospital, 4 Peratallada - Magatzem 

  
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de més de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 
  

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031406259704002ZK0F 3.0 TD C/ L'Empordà, 5 Fonteta 
2 ES0031406259592001KF0F 3.0 TD  C/ Riera, s/n Peratallada 
3 ES0031406246969001KM0F 3.0 TD Bombeig Aigua Potable Reserva Vulpellac 
4 ES0031406265702001TB0F 3.0 TD C/ Sant Joan, s/n Vulpellac 

5 ES0031406267783001LV0F 3.0 TD 
Parc de l'U d'octubre de 2017, Ajuntament s/n 

Vulpellac 
6 ES0031406096017001DH0F 3.0 TD Carretera Bisbal-Fonteta, s/n Bxs. Vulpellac 
7 ES0031408096591001LR0F 3.0 TD Arboços dels - AP-P IND V2 C66 Vulpellac GI 
8 ES0031408385966001BH0F 3.0 TD C/ Miquel de Sarriera - Escoles Vuulpellac 
9 ES0031408418330001WM0F 3.0 TD Pça Castell, 3 - Local Polivalent Peratallada 

  

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes 

les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  

  

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que 

inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les 

dades de pagament. 

  

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades 

a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus 

resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 

  

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 

  

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la 

regulació vigent.   

  

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  pels imports i les partides que es 

detallen seguidament:   

  
PARTIDA CONCEPTE IMPORT € 
160-22100 Energia elèctrica clavegueram       850,00 
164-22100 Energia elèctrica cementiris municipals       450,00 
165-22100 Energia elèctrica enllumenat públic 105.000,00 
323-22100 Energia elèctrica escoles   10.500,00 
337-22100 Energia elèctrica instal. ocupació temps lliure     2.500,00 
342-22100 Energia elèctrica instal. esportives d’us públic    6.500,00 
432-22100 Energia elèctrica Oficina de Turisme   2.500,00 
920-22100 Energia elèctrica edificis municipals  20.000,00 
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Quart.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA, SAU, empresa adjudicatària de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat 

que siguin preceptius. 

  

Cinquè- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM, així com a la resta d’interessats que 

s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.” 

 

Després de la lectura de la proposta per part de la Secretària Interventora, l’Alcalde pregunta 

si hi ha alguna explicació  i al no haver-ne cap es procedeix a la votació.  

 

El present acord en votació ordinària és aprovat per unanimitat dels assistents.  

 

 

5. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2022.  SUPLEMENT DE CRÈDITS.  

 

EXPEDIENT: 763/2022. 

Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits –Suplement de Crèdits 4-2022. 

  

Antecedents: 

  

“Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent per a les 

quals no existeix aplicació pressupostària suficient en el vigent pressupost, i atès que es 

disposa de romanent líquid de tresoreria, l'Alcaldia va proposar la incoació de l’expedient de 

suplement de crèdits finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses 

generals, d’acord amb la memòria que consta en l’esmentat expedient. 

  

Vist l’Informe emès per la Secretària Interventora  

  

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

  

- Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa 

el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 

Locals, en matèria de pressupostos. 

- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

- L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 

desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per 

Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

- El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 

maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió 

Europea (SEC-10). 
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- L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

- L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de 

pressupostos de les entitats locals. 

- L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

- L'article 28.j) de la  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

- Les Bases d'execució del Pressupost. 

  

Considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable, 

procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es disposa en l'article 

177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 

2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

  

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 

28 de novembre, el que subscriu eleva la següent  

  

PROPOSTA D’ACORD: 

  

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4-2022 del Pressupost 

en vigor, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de 

tresoreria per a despeses generals,  com segueix a continuació: 

  

SUPLEMENT DE CRÈDITS 4-2022 

  

ORIGEN DE FONS 

   

APLICACIÓ DE FONS 

  

Aplicació Descripció Crèdits € 

  Econ.     

  87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 46.500,00 

Aplicació Descripció Crèdits € 

Progr. Econ.     

454 60901 
REG ASFÀLTIC CAMINS RAMADES I 

CANAPOST A CASTELL 
19.500,00 
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A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i 

b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI 

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 

pressupostos, que són els següents: 

 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 

demorar-ho a exercicis posteriors. 

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 

finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 

vinculació jurídica. 

 

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 

Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i 

presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si 

durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà 

d'un termini d'un mes per resoldre-les.” 

 

Després de la lectura de la proposta per part de la Secretària Interventora, l’Alcalde pregunta 

si hi ha alguna explicació, la regidora Agnès Gasull comenta que en relació amb la 

urbanització del Mas Bou són despeses extraordinàries per la revisió de preus, el Parc U 

d’octubre de 2017 també, però voldria preguntar pels punts del Pont de Sant Climent i el reg 

asfàltic si podria explicar amb una mica més de profunditat de que es tracta. 

 

L’Alcalde comenta que el Pont de Sant Climent s’amplia la partida per acabar d’ajustar-la al 

projecte, i el reg asfàltic prové d’un conveni amb la Diputació de Girona on ells ens fan el reg 

asfàltic i l’Ajuntament ha d’assumir la preparació del terreny. 

 

La regidora Agnès Gasull pregunta per quins camins són. 

 

L’Alcalde contesta que és el camí de la carretera de Fonteta al Polígon i el que va de Canapost 

fins a Castell d’Empordà, són dos talls de camí sencers. 

 

La regidora Ivette Farraró pregunta si el tall de baixada és de La Bisbal d’Empordà o bé de 

Forallac. 

 

L’Alcalde contesta que el terme nostre arriba on acaben les Granges d’en Vives a 50 metres 

171 60909 
URBANITZACIÓ PARC DE L'U D'OCTUBRE, 

DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
6.000,00 

459 60912 ADEQUACIÓ PONT DE SANT CLIMENT 4.500,00 

1532 60913 
URBANITZACIÓ DEL CARRER MAS BOU, 

DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
16.500,00 

TOTAL 46.500,00 
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aproximadament. Comenta que hi ha un tall de La Bisbal que ho va arranjar Forallac per què 

la màquina es va despitar. 

 

La regidora Ivette Farraró pregunta si és necessari arranjar aquest camí per què sembla que 

està bé. 

 

L’Alcalde exposa que creu que s’haurien d’arranjar tots els camins i que si està bé és per què 

l’any passat es van invertir diners per tal de treure els forats, i que creu que es millor asfaltar-

ho per evitar pols i que els camins de terra quan plou es fan malbé. Considera que són dos 

camins força transitats i que si poguéssim fer més en faríem.  

 

El present acord en votació ordinària s’aprova per cinc vots a favor dels regidors que integren 

l’equip de govern i dues abstencions dels regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya-Tots 

Som Forallac.   

 

 

6. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2022.   CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 

  

EXPEDIENT: 765/2022. 

Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits – Crèdits Extraordinaris 5-2022. 

  

“Antecedents: 

  

Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent per a les 

quals no existeix aplicació pressupostària en el vigent pressupost, i atès que es disposa de 

romanent líquid de tresoreria, l'Alcaldia va proposar la incoació de l’expedient de crèdits 

extraordinaris finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, 

d’acord amb la memòria que consta en l’esmentat expedient. 

  

Vist l’Informe emès per la Secretària Interventora  

  

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

  

- Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa 

el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 

Locals, en matèria de pressupostos. 

- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

- L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 

desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per 

Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
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- El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 

maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió 

Europea (SEC-10). 

- L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

- L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de 

pressupostos de les entitats locals. 

- L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

- L'article 28.j) de la  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

- Les Bases d'execució del Pressupost. 

  

Considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable, 

procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es disposa en l'article 

177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 

2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

  

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 

28 de novembre, el que subscriu eleva la següent  

  

PROPOSTA D’ACORD: 

  

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5-2022 del Pressupost 

en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançat amb càrrec al romanent líquid de 

tresoreria per a despeses generals,  com segueix a continuació: 

  

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 5-2022 

  

ORIGEN DE FONS 

  

 APLICACIÓ DE FONS 

  

Aplicació Descripció Crèdits € 

  Econ.     

  87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 285.500,00 

Aplicació Descripció Crèdits € 
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A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i 

b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI 

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 

pressupostos, que són els següents: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 

demorar-ho a exercicis posteriors. 

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 

finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 

vinculació jurídica. 

  

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 

Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i 

presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si 

durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà 

d'un termini d'un mes per resoldre-les.” 

 

Després de la lectura de la proposta per part de la Secretària Interventora, la regidora Agnès 

Gasull demana més informació sobre l’adquisició de la parcel·la del bike park i sobre el pump 

track, com qui podrà fer ús, horaris i demés.  

 

L’Alcalde contesta que encara no s’ha preparat el reglament d’ús. Que hi ha un aspecte que ha 

canviat, el propietari de la parcel·lar va morir i els hereus han comparegut i han preguntat que 

es podia fer. S’ha quedat que es faria una taxació i que com que són equipaments tenen un 

plus. Per això hi ha les dues partides que són vinculades en funció del que necessiti una o 

l’altre. Es donarà prioritat a l’adquisició de la parcel·la. 

 

La regidora Agnès Gasull contesta que si s’ha detallat la pavimentació del pump track és que 

hi ha la intenció de fer-ho i per tant, voldrien saber quins usuaris en podran fer ús.  

 

Progr. Econ.     

164 21200 
TRASLLAT DELS DIFUNTS DEL CEMENTIRI DE 

L'ESGLÉSIA DE PERATALLADA 
40.000,00 

320 47900 APORTACIÓ CONCESSIÓ LLAR D'INFANTS 15.000,00 

342 60001 
ADQUISICIÓ PARCEL·LA 60 DEL POLÍGON 3, 

AMB DESTÍ A EQUIP. ESPORTIUS 
85.000,00 

164 62202 AMPLIACIÓ CEMENTIRI DE PERATALLADA 40.000,00 

342 62203 
PAVIMENTACIÓ DEL PUMP-TRACK DINS DEL 

BIKE PARK DE FORALLAC. 
20.500,00 

165 62307 
ADEQUACIÓ A LED ENLLUMENAT PÚBLIC DE 

NUCLIS URBANS 
85.000,00 

TOTAL 285.500,00 
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L’Alcalde contesta que la intenció hi és, que hi ha una subvenció de 10.000 € però fins que no 

s’hagi acabat l’adquisició del terreny no es sabrà per què les partides són vinculades i tot 

dependrà del preu d’adquisició del terreny que és que té prioritat. Un cop adquirida la 

parcel·la hi haurà un conveni o adjudicació a La Tribu o a qui sigui. 

 

La regidora Ivette Farraró pregunta si es demanarà un lloguer a La Tribu. 

 

L’Alcalde diu que no s’ha parlat mai de lloguer. 

 

La regidora Ivette Farraró comenta que aleshores qui ho utilitzarà serà La Tribu i que no serà 

d’ús públic. Manifesta que creu que ha d’haver-hi el compromís polític de que sigui públic 

igual que uns gronxadors i igual que altres municipis com Corçà, L’Escala. 

 

L’Alcalde comenta que no el facin parlar de quelcom que no ha tractat amb ningú més. 

 

La regidora Agnès Gasull contesta que es tracta d’un punt que va al Ple i per tant, considera 

que es quelcom que s’ha de tractar. 

 

L’Alcalde insisteix en que primer cal adquirir la parcel·la i que considera que cal buscar algú 

que ho gestioni, com es va fer en el seu dia amb el camp de futbol. 

 

La regidora Agnès Gasull comenta que el pump track s’estan utilitzant com skate park, oberts 

al públic com les tirolines, gronxadors i demés.  

 

L’Alcalde si que comenta que hi ha d’haver un gestor i que no pot estar oberta a tothom. 

 

La regidora Ivette Farraró considera que es tracta d’anar amb un patinet i donar voltes i que 

s’ha d’equiparar a un parc. Considera que una inversió d’aquesta magnitud ha d’anar destinat 

a tota la mainada del poble. 

 

La regidora Agnès Gasull que es pot destinar a diferents franges d’edat com a la resta de 

pobles. 

 

L’Alcalde manifesta que no opina igual i que cal un gestor, com als pavellons i altres 

instal·lacions esportives. Així mateix, exposa que a dia d’avui ningú s’ha queixat.  

 

La regidora Agnès Gasull manifesta que han de donar la seva opinió atès que s’estan aprovant 

unes dotacions econòmiques d’un espai que no està obert al públic.  

 

La regidora Ivette Farraró manifesta que demana la informació al ple perquè no té un altre 

espai on ho pot fer.  

 

L’Alcalde contesta que només s’està aprovant uns crèdits per l’aplicació pressupostària, no 

s’està aprovant cap reglament ni quelcom similar. 

 

La regidora Ivette Farraró contesta que cal mirar més enllà i que demana la informació per 
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què informar-se si està d’acord amb ell tema i si considera correcta o no la gestió.  

 

L’Alcalde manifesta que ha donat tot la informació requerida. 

 

La regidora Agnès Gasull manifesta que havien exposat moltes vegades la necessitat de posar 

les llums leds al municipi. Que es mostren positius al fet que, tot i que hagin augmentat els 

preus dels materials fungibles, es facin passos en aquest sentit.  

 

L’Alcalde contesta que fa dies que s’està tractant i que el tema dels encariments no ho sap. 

 

La regidora Agnès Gasull contesta que fa dies que s’hauria d’haver engegat aquest tema. 

 

L’Alcalde manifesta que la oposició sempre exposa que no s’han d’utilitzar els romanents. 

 

La regidora Agnès Gasull creu que el tema de les lluminàries és una carència de fa molt de 

temps en el municipi. 

 

L’Alcalde manifesta que no són tots els nuclis i que són 370 punts. 

 

El present acord en votació ordinària s’aprova per cinc vots a favor dels regidors que integren 

l’equip de govern i dues abstencions dels regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya-Tots 

Som Forallac.   

 

L’Alcalde manifesta que considera incongruent el vot amb la il·lusió manifestada.  

 

La regidora Ivette Farraró manifesta que separi les partides i que es votin individualment. 

 

La regidora Agnès Gasull exposa que amb el trasllat de restes als cementiris estan d’acord. 

 

L’Alcalde manifest que el Bisbat ens ha deixat una relíquia amb els cementiris i  que per 

trobar les dades i demés es complicat. 

 

 

7. PROPOSTA D’ACORD, APROVACIÓ SI S’ESCAU,  DE LA MOCIÓ 

PRESENTADA PER TOTS ELS REGIDORS DEL CONSISTORI DE 

FORALLAC, EN RECONEIXEMENT A LA TASCA DEL DOCTOR JORDI 

MARCH I NOGUÉ COM A METGE DE FORALLAC DURANT GAIREBÉ 31 

ANYS. (EXP. 816/2022). 

  

“El doctor Jordi March i Nogué va començar a exercir com a metge de Forallac el mes de 

setembre de 1991. Després de gairebé 31 anys de servei, el passat mes de maig de 2022 va 

finalitzar la seva etapa professional en el nostre municipi, deixant rere seu un testimoni 

encomiable de compromís, proximitat i estimació. 
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Al llarg d'aquests anys, ha exercit les seves funcions amb un grau de professionalitat i 

qualitats humanes que l'han fet mereixedor de l'estima, l'admiració i la confiança dels seus 

pacients.  

  

Estem convençuts que en l'exercici de la seva tasca ha esdevingut un dels millors exemples 

del que representa i ha de representar un metge de família. La seva bona manera de fer ha 

estat clau perquè els nostres veïns i veïnes hagin tingut una excel·lent i continuada atenció 

mèdica al llarg de la seva vida. I ho ha fet de tal manera que , en molts casos, ha esdevingut 

conseller, assessor i confident. 

  

Al llarg d'aquestes tres dècades d'exercici a Forallac, ha mostrat com de vocacional és la seva 

feina. Tant en les dolències més petites, com en els processos més complexos, ha sabut 

empatitzar i fer costat a les persones i a les famílies.  

  

La seva marxa ha generat tristesa perquè no només perdem un bon metge, sinó un bon amic, 

una part consubstancial, d'altra banda, d'allò més essencial que configura una comunitat, en 

aquest cas, la població i el municipi de Forallac. 

  

D'altra banda, en aquest context de canvis accelerats a que tot està sotmès en els nostres dies, 

era una sort poder comptar amb el bagatge i l'experiència acumulada d'un professional que ha 

tingut cura de pràcticament tres generacions de veïns i veïnes de Vulpellac, Fonteta, 

Peratallada, Sant Climent de Peralta, Santa Susanna de Peralta, Fitor i Canapost.   

  

Per tot això, es proposa l'adopció del següent acord:  

  

Primer. Reconèixer i agrair la tasca desenvolupada pel doctor Jordi March i Nogué com a 

metge de Forallac, des del mes de setembre de 1991 al mes de maig de 2022. 

  

Segon. Traslladar aquest acord al responsables de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà ( 

SSIBE), entitat responsable de la gestió dels consultoris mèdics de Vulpellac, Fonteta i 

Peratallada, i a l’interessat.” 

  

Després de la lectura de la proposta per part de la Secretària Interventora, l’Alcalde exposa 

que creia que s’havia de fer alguna cosa i per aquest motiu, el dia de la comissió especial de 

comptes va comentar el tema amb el regidor Josep Masgrau. Així mateix, comenta que cal 

donar trasllat a l’interessat.   

 

L’Alcalde manifesta que la dedicació i el temps de ser-hi és innegable que ha estat. 

 

La regidora Agnès Gasull comenta que es tracta d’un reconeixement a la trajectòria, a la 

professionalitat i sol·licita que quan hagin d’entregar la placa o bé li manifestin els hi facin 

saber. 

 

L’Alcalde comenta que quan li facin entrega els hi faran saber a tots.  
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El present acord en votació ordinària és aprovat per unanimitat dels assistents.  

 

I essent les 20:05 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, 

s’alça la sessió de la qual s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi 

la secretària que en dono fe. 

 

Signada electrònicament  


