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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 

EN DATA VINT-I-VUIT D’ABRIL DE DOS MIL VINT-I-DOS. 

 
 

A Forallac, a vint-i-vuit d’abril de dos mil vint-i-dos.  

 

Essent les 20:09 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, Carles Frigola Doblado, Olga Galceran Flores, Clara Ruiz 

Delgado, Josep Masgrau Ponsatí, Agnès Gasull Costa i Ivette Farraró Matller,  assistits per la 

secretària de la corporació Àngela Sáez Torres, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària 

en primera convocatòria.  

 

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. Aprovació de les Actes de la sessió ordinària de 27 de gener i extraordinària de 24 de 

març, de 2022.  

2. Expedient 362/2022.- Aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2022. 

3. Expedient 1473/2021.- Aprovació definitiva del Pla estratègic de transició a una 

economia de baix carboni i projecte integral d’energia neta del municipi de Forallac. 

4. Expedient 474/2022.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 

10, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la 

prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua potable.  

5. Expedient 511/2022.- Aprovació inicial, derogació de l’Ordenança fiscal núm. 21, 

reguladora de la taxa per visitar la Torre de les Hores de Peratallada.  

6. Expedient 500/2022.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 2/2022- 

Suplement de crèdits.   

7. Expedient 501/2022.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 3/2022- 

Crèdits extraordinaris.  

8. Expedient 479/2022.- Donar compte període mig de pagament. 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL: 

 

9. Coneixement Resolucions de l’Alcaldia 

 

C ) PRECS I PREGUNTES: 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE GENER I EXTRAORDINÀRIA DE 24 DE 

MARÇ, DE 2022.   

 

D’acord amb el que disposa l’art. 91.1 del Reglament d’Organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

les actes han estat distribuïdes als regidors integrants del Ple juntament amb la convocatòria.  

 

A tenor de les mateixes, l'Alcalde pregunta  si algun membre de la Corporació ha de formular 

alguna observació al respecte.  

 

No es realitza cap observació per part dels regidors assistents. 

 

S’aproven per unanimitat dels assistents. 

 

 

2. PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL 

DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2022. 

  

Exp. Núm. 362/2021 

Procediment: Revisió Anual del Padró Municipal d’Habitants 

 

“Pel negociat d’Estadística de l’Ajuntament s’han confeccionat els resums numèrics de la 

revisió del Padró Municipal d’Habitants referida a l’1 de gener de 2022, que recullen el 

resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2021. Per confeccionar aquests 

resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró d’habitants i 

rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els 

resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al 

mes de març de 2022. 

  

LEGISLACIÓ APLICABLE   

 

Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, per 

la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la 

Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten 

instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el 

procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.   

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:  

Primer.- Aprovar el resum numèric corresponent a la rectificació del Padró municipal 

d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2022, i que conté la xifra total 
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d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2021. El 

resum que s’aprova és el següent:   

VARIACIÓ EN EL NÚMERO D’HABITANTS:  

- Població de dret a 1 de gener de 2021  1708 

- Altes de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021  178 

- Baixes de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021  137 

- Població de dret a 1 de gener de 2022  1766 

  

CAUSES DE VARIACIÓ EN EL NÚMERO D’HABITANTS:   

- Alta per canvi de residència  161 

- Alta per naixement  13 

- Alta per omissió  4 

- Baixa per canvi de residència  95 

- Baixa per defunció  12 

- Baixa per inclusió indeguda  27 

- Baixa per caducitat 3 

- Modificació per canvi de domicili 52 

- Modificació per confirmació 11 

- Modificació per canvi de dades personals 90 

- Modificació per renovació 14 

- Modificació per rectificació de dades d’ofici 14 

  

Segon.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2022 que resulta d’aquesta 

rectificació, juntament amb el fitxer C17902AI.022 que conté tots els registres dels habitants 

empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució 

de 25 d’octubre de 2005, d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del Padró Municipal i 

sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.” 

 
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. 

  

 

3. PROPOSTA D’ACORD, APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESTRATÈGIC 

DE TRANSICIÓ A UNA ECONOMIA DE BAIX CARBONI I PROJECTE 

INTEGRAL D’ENERGIA NETA DEL MUNICIPI DE FORALLAC (EXP. 

1473/2022) 

  

ANTECEDENTS:  

  

“Vist que per acord del Ple de data 27 de gener de 2022 es va aprovar inicialment el Pla 

Estratègic de transicició a una economia de baix carboni i Projecte Integral d’energia neta del 

municipi de Forallac, on s’inclouen les Mesures 1, 3, 5 el pressupost de les quals ascendia a la 

suma de 1.451.366,08 € IVA inclòs, així com la documentació corresponent a la Mesura 4 el 
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pressupost del qual ascendia a la suma de 1.761.696,06 € IVA inclòs, redactat per la mercantil 

DELENDA SOLAR per la participació en el PROGRAMA DUS 5000. 

  

L’expedient ha estat sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant anunci 

publicat en el BOP de Girona núm. 26 de 08 de febrer de 2022 i al Tauler d’anuncis municipal 

i a la pàgina web municipal del 08/02/2022  al 22/03/2022. 

  

Que durant el termini d’exposició pública no s’hi ha presentat al·legacions.   

 

Que a tenor dels tràmits realitzats s’ha de procedir a l’aprovació definitiva del projecte 

corresponent. 

  

FONAMENTS JURÍDICS: 

  

-       Arts. 24 a 33 Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis 

de les entitats locals. 

-       Arts. 22.1.ñ Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local  

-       DA 2 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

-       Reial decret 991/2021, de 16 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de 

subvencions a les comunitats autònomes per finançar la realització de quatre 

programes per a la implementació dels plans complementaris d'R+D+I amb les 

comunitats autònomes , que formen part del component 17 del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. Disposició final primera modifica el RD 692/2021 que 

estableix les bases del DUS 5000 

  

Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb la DA 2 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic així com l’art. 22.1.ñ Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

Bases del Règim Local, l’Alcalde PROPOSA AL PLE, l’adopció dels següents ACORDS: 

  

Primer.- Aprovar definitivament el Pla Estratègic de transicició a una economia de baix 

carboni i Projecte Integral d’energia neta del municipi de Forallac, on s’inclouen les Mesures 

1, 3, 5 el pressupost de les quals ascendia a la suma de 1.451.366,08 € IVA inclòs, així com la 

documentació corresponent a la Mesura 4 el pressupost del qual ascendia a la suma de 

1.761.696,06 € IVA inclòs, redactat per la mercantil DELENDA SOLAR mitjançant el qual 

s’ha procedit a participar en el PROGRAMA DUS 5000.  

 

Segon.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva del projecte, mitjançant edicte que s’inserirà 

al Butlletí oficial de la província de Girona, al DOGC, Tauler d’anuncis i a la seu electrònica 

de la corporació www.forallac.cat.” 

 

Després de la lectura de la proposta per part de la Secretària Interventora, el regidor senyor 

Josep Masgrau exposa que van votar en contra inicialment i mantindran la seva postura.  

 

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

l’equip de govern i tres vots en contra dels regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Tots Som Forallac. 

http://www.forallac.cat/
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4. PROPOSTA D’ACORD, MODIFICACIÓ DE LES TARIFES PEL 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I MODIFICACIÓ INICIAL DE 

L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ 

PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI SOBRE LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT 

D’AIGUA POTABLE (474/2022).  

  

“En data 17 de setembre de 2002 l’Ajuntament de Forallac va signar amb la mercantil 

SOREA, SA amb CIF A-08146367, contracte per la gestió del servei municipal d’aigua 

potable i clavegueram del municipi en règim de concessió, per una durada de vint- i- cinc 

anys. 

  

Que amb efectes d’1 de gener de 2021, es va procedir a la transmissió, a favor de Sociedad 

General de Aguas de Barcelona, SAU (AGBAR), la branca d’activitat integrada pels actius i 

passius de l’activitat del cicle integral de l’aigua que SOREA desenvolupa a Catalunya, entre 

ells el contracte subscrit amb l’Ajuntament de Forallac. 

  

Que atès que l’esmentat contracte actualment es troba vigent, en data 13/04/2022 amb el 

número de registre 2022-E-RC-853, la mercantil Sociedad General de Aguas de Barcelona, 

SAU,  va presentar l’Estudi de Tarifes.  

  

Concretament, a tenor de l’esmentat estudi es deixa constància que actualment el servei abasta 

a 1007 abonats, i que les tarifes vigents al servei són les resultants dels acords del Ple de la 

Corporació de 29 d’octubre de 2019, aprovades definitivament i publicades al BOP de 24 de 

desembre de 2019.   

  

Segons l’esmentat estudi la tarifa mitjana és d’1,3337 €/m3, la qual és producte de dividir la 

totalitat de les despeses previstes de l’estructura de costos suportada pel servei, que 

representen la quantitat de 225.001 €/any, per un cabal total previst a facturar de 168.700 

m3/any. Aquests valors es justifiquen i detallen al cos de l’estudi al seu apartat corresponent. 

Aquesta situació comportaria un increment real del 20,46% sobre les tarifes vigents. 

  

Malgrat l’increment tarifari resultant, a tenor del plec de condicions del contracte s’estipula 

que les tarifes s’incrementaran segons l’augment que hagi experimentat l’IPC o l’índex que el 

substitueixi. En aquest cas, l’increment aplicable el corresponent a l’evolució acumulada de 

l’IPC de Catalunya al llarg del període febrer de 2021 i febrer de 2022 (punt de partida aplicat 

per l’Ajuntament per al càlcul de les tarifes vigents, segons acord del Ple de 29 d’octubre de 

2019) i desembre 2021 (darrer índex de l’any anterior a la revisió actual de les tarifes). Aquest 

increment acumulat és del 7,4%, segons dades publicades per l’INE (“Instituto Nacional de 

Estadística”).  

  

No obstant, l’increment tarifari resultant no s’aplica linealment, sinó que s’ajusta en funció de 

les modificacions previstes en el règim d’aplicació, segons es detalla a continuació: 

  

-     En primer lloc, cal destacar que el recàrrec per finançament de millores en la xarxa 

d’abastament d’aigua potable, deixa d’aplicar-se, per la qual cosa, aquest concepte 
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desapareix del règim d’aplicació.  

  

-    D’altra banda, els preus del subministrament i el de conservació d’escomeses i 

comptadors s’incrementen segons el percentatge esmentat (7,4%). 

  

-    Per la seva part, el “recàrrec pel finançament d’obres de l’ETAP Fontanilles” i el 

“recàrrec pel finançament de les despeses inicials de l’ETAP Fontanilles” es mantenen 

sense canvis. 

  

-     Per tal de donar compliment a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i, tal com diu el 

seu article número 6, garantir el dret d’accés als subministraments bàsics a les 

persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, en aquest estudi 

es proposa incorporar una tarifa social. Tenint en compte que el cànon de l’ACA ja 

compta amb una tarifa social (Llei 7/2011) i que posteriorment (Llei 3/2015) s’han 

ampliat els col·lectius que poden accedir-hi, es proposa que fins que l’Ajuntament no 

defineixi un criteri d’aplicació particular a les ordenances fiscals, aquesta tarifa 

s’apliqui als mateixos abonats que gaudeixin de la tarifa social de l’ACA. Aquests 

abonats passen a estar exempts de càrrec en el tram inferior de consum (fins al mínim) 

i en la conservació de comptadors i escomeses.  

  

-     D’altra banda, per tal d’assolir un règim de tarifes que sigui equitatiu per a tots els 

abonats, per les unitats de convivència nombroses es proposa establir una ampliació 

dels trams de consum consistent a afegir 3 m3 mensuals per persona addicional als 

límits de consum del primer tram, en aquelles unitats de convivència amb més de 3 

membres, computant a  quest efecte les persones amb un grau de discapacitat superior 

al 75% com a dues persones, i que sigui d’aplicació als abonats que ja gaudeixin de 

l’ampliació de trams del cànon de l’ACA. 

  

-    Finalment la tarifa de fuites En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un 

fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el 

client acrediti que l’ha reparat aportant a l’entitat subministradora la documentació 

acreditativa de la reparació de la fuita, es facturarà el consum habitual amb la tarifa 

general o social que correspongui i a la resta s’aplicarà aquest preu. Aquesta 

bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d’un cop en un període de dos 

anys. 

  

-     Tenint en compte aquestes consideracions, l’increment mitjà resultant d’aplicar les 

tarifes sol·licitades és del 6,15%. 

  

El procediment per a dur a terme l’aprovació de les esmentades tarifes s’estableix en els 

articles 3 i ss. del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 

autoritzats i comunicats. 

  

Per tot el que s’ha exposat, l’Alcalde PROPOSA AL PLE: 
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Primer.- APROVAR la proposta de tarifes del servei públic de subministrament d’aigua 

potable presentat per l’actual concessionària, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU 

(AGBAR), les quals quedarien establertes de la forma següent: 

  

TARIFA PRIMERA. Subministrament d’aigua: 

  

Tarifa Ús General (1) 

  

Fins el mínim de 10 m3 ...............................................................0,9478 €/m3 

Excés del mínim  .........................................................................1,1777 €/m3 

Recàrrec finançament obres ETAP Fontanilles ...........................0,1404 €/m3 

Recàrrec finançament despeses inicials explotació  

ETAP Fontanilles..........................................................................0,0176 €/m3 

  

(1)  Unitats de convivència nombrosa 

Per les unitats de convivència nombroses s’afegirà 3 m3 mensuals per persona addicional als 

límits de consum del primer tram, en aquelles unitats de convivència amb més de 3 membres, 

computant a aquest efecte les persones amb grau de discapacitat superior al 75% com a dues 

persones . Aquesta bonificació s’aplicarà sistemàticament als abonats que gaudeixen de 

l’ampliació de trams al cànon de l’ACA. 

  

Tarifa Social (2)  

Fins el mínim de 10 m3 ............................................................... Exempt 

Excés del mínim  .........................................................................1,1777 €/m3 

Recàrrec finançament obres ETAP Fontanilles ...........................0,1404 €/m3 

Recàrrec finançament despeses inicials explotació  

ETAP Fontanilles..........................................................................0,0176 €/m3 

  

(2)  Tarifa social 

S’aplicarà als abonats que gaudeixin del cànon social de l’ACA. 

   

TARIFA SEGONA.- FUITES (3) 

  

Fuites .............................................................................................0,9478 €/m3 

  

(3) Tarifa fuites 

En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, de difícil detecció, no 

atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que l’ha reparat aportant a 

l’entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuita, es facturarà 

el consum habitual amb la tarifa general o social que correspongui i a la resta s’aplicarà 

aquest preu. Aquesta bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d’un cop en un 

període de dos anys.  

  

TARIFA TERCERA.- CONSERVACIÓ ESCOMESES I COMPTADORS 

  

Conservació Escomeses i comptadors ..................................................0,5650 €/m3 
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Tarifa social ............................................................................................Exempt 

  

TARIFA QUARTA.- DRETS D’ESCOMESA A LA XARXA GENERAL 

  

Primera presa d’aigua ..................................................................  35,80 €  

Canvi d’emplaçament ................................................................... 20,00 € 

  

Segon.- Remetre l’expedient sencer a la Comissió de Preus de Catalunya per tal que autoritzi 

la modificació de tarifes plantejada, les quals s’entendran definitivament aprovades un cop 

autoritzades per aquest organisme de forma expressa o presumpta. 

  

Tercer. Modificar l’art. 4 de l’Ordenança núm. 10 reguladora de la taxa de la prestació 

patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del servei de distribució i 

subministrament d’aigua potable, el qual a tenor de l’acord primer quedaria redactat de la 

forma següent: 

  

“Article 4. Quotes de la prestació 

  

1.  La quota de la prestació del servei consistirà en una quantitat determinada 

individualment en funció del consum d’aigua i d’acord amb el quadre següent: 

  

TARIFA PRIMERA. Subministrament d’aigua: 

  

Tarifa Ús General (1) 

  

Fins el mínim de 10 m3 ...............................................................0,9478 €/m3 

Excés del mínim  .........................................................................1,1777 €/m3 

Recàrrec finançament obres ETAP Fontanilles ...........................0,1404 €/m3 

Recàrrec finançament despeses inicials explotació  

ETAP Fontanilles..........................................................................0,0176 €/m3 

  

2.     Unitats de convivència nombrosa 

Per les unitats de convivència nombroses s’afegirà 3 m3 mensuals per persona addicional 

als límits de consum del primer tram, en aquelles unitats de convivència amb més de 3 

membres, computant a aquest efecte les persones amb grau de discapacitat superior al 75% 

com a dues persones . Aquesta bonificació s’aplicarà sistemàticament als abonats que 

gaudeixen de l’ampliació de trams al cànon de l’ACA. 

  

Tarifa Social (2) 

  

Fins el mínim de 10 m3 ...............................................................    Exempt 

Excés del mínim  .........................................................................   1,1777 €/m3 

Recàrrec finançament obres ETAP Fontanilles ...........................0,1404 €/m3 

Recàrrec finançament despeses inicials explotació  

ETAP Fontanilles..........................................................................0,0176 €/m3 
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3.     Tarifa social 

S’aplicarà als abonats que gaudeixin del cànon social de l’ACA. 

   

TARIFA SEGONA.- FUITES (3) 

  

Fuites .............................................................................................0,9478 €/m3 

  

4.    Tarifa fuites 

En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, de difícil detecció, no 

atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que l’ha reparat aportant 

a l’entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuita, es 

facturarà el consum habitual amb la tarifa general o social que correspongui i a la resta 

s’aplicarà aquest preu. Aquesta bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d’un 

cop en un període de dos anys.  

  

TARIFA TERCERA.- CONSERVACIÓ ESCOMESES I COMPTADORS 

  

Conservació Escomeses i comptadors ..................................................0,5650 €/m3 

Tarifa social ............................................................................................  Exempt  

  

TARIFA QUARTA.- DRETS D’ESCOMESA A LA XARXA GENERAL 

  

Primera presa d’aigua ..................................................................35,80 € 

Canvi d’emplaçament ...................................................................20,00 € 

  

2.  Les quotes tributàries resultants s’incrementaran amb el tipus d’IVA vigent de cada 

període facturat i el cànon de l’aigua regulat establert l’ACA.”  

  

Quart. Exposar al públic en el tauler d’edictes de la corporació i en el BOP Girona els 

presents acords durant el termini de trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin 

presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. 

 

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, i 

condicionat a la obtenció prèvia de l’autorització corresponent per la Comissió de Preus de 

Catalunya, ja sigui de forma expressa o presumpta, l’acord quedarà aprovat definitivament, 

havent de publicar-se íntegrament en el tauler d’edictes de la corporació i en el BOP Girona.“ 

 

Després de la lectura de la proposta per part de la Secretària Interventora, el regidor senyor 

Masgrau comenta que en relació a les fuites considera que sigui una vegada cada dos anys ho 

considera excessivament just. Exposa que coneix llocs on es dos vegades a l’any per què una 

fuita d’aquest tipus pot ascendir a més de 5000 €. 

 

L’Alcalde comenta que fins ara sempre s’ha solucionat, i considera que està correcte per què 

l’estadística és que són escassos els accidents que succeeixen. També comenta que a vegades 

també s’ha de desconfiar per què per emplenar una piscina s’ha inventat un accident que no hi 

és. Per això, considera que la proposta que hi ha s’ha de donar un marge de confiança per què 
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ha funcionat. Comenta que, no hi ha gaires, però que anys enrere hi havia algun cas de 

manipulació de comptadors. 

 

El regidor Josep Masgrau comenta que en relació amb la tarifa social pregunta si es té en 

compte les famílies monoparentals. 

 

L’Alcalde contesta que la tarifa social ve vinculada amb els informes de serveis socials, i, que 

després s’han afegit a les famílies nombroses. Exposa que era quelcom que no existia i es 

considera quelcom positiu.  

 

La secretaria comenta que els requisits d’aquesta tarifa són similars als establerts pels cànon 

de l’ACA. 

 

La regidora Ivette Farraró comenta que a la família nombrosa no necessita informe de serveis 

socials, per això pregunta si es té en compte les famílies monoparentals.  

 

L’Alcalde comenta que tot ha d’estar justificat documentalment per què hi ha famílies 

nombroses i monoparentals amb una alta renda. Comenta que ens regim pels cànons que 

aplica l’ACA. 

 

La regidora Ivette Farraró i Josep Masgrau comenta que les famílies monoparentals no tenen 

bonificació per si mateixes, només les famílies en risc d’exclusió i les famílies nombroses, tot 

i que aquestes últimes tinguin una renta alta. 

 

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

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

Som Forallac. 

 

 

5. PROPOSTA APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEROGACIÓ TAXA PER VISITAR 

LA TORRE DE LES HORES (Exp. 511/2022).  

 

“L’Ajuntament de Forallac va rehabilitar i restaurar la Torre de les Hores de Peratallada, el 

qual és un element patrimonial del nucli, amb la voluntat de que la mateixa pogués ser oberta 

al públic.  

 

Que per tal de controlar l’aforament de la Torre en època de la COVID-19, per acord de Ple 

en data 29 d’abril de 2021 es va una Ordenança Fiscal amb l’aprovació d’una taxa de 3€ per 

visitant.  

 

Atès que és voluntat de la corporació eliminar l’esmentada taxa per tal que la mateixa pugui 

ser visitada gratuïtament per tothom que tingui interès.  

 

Vist que al pressupost vigent per l’anualitat 2022 ja no es va preveure cap ingrés procedent 

del cobrament de l’esmentada taxa, i, per tant, amb la derogació de la mateixa no queda 

afectada l’estabilitat pressupostaria de la corporació.  
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Vist l’Informe emès per la Secretària Interventora de data 25/04/2022 on s’estableix el 

procediment a seguir per a la seva derogació.     

 

Atès que l’acord d'aprovació de la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa és 

competència del Ple, en virtut de l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

les bases del règim local, i la validesa de l'Acord requereix el vot favorable de la majoria 

simple dels membres presents, com estableix l'article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

  

A tenor de l’esmentat art. 22.2.e Llei 7/1985 en relació amb 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), l’Alcalde PROPOSA AL PLE: 

  

Primer.- DEROGAR INICIALMENT la imposició de la taxa per visitar la Torre de les Hores 

de Peratallada i l'Ordenança fiscal reguladora d'aquesta (Ordenança Fiscal 21).  

 

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.” 

 

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

que l’any anterior es va regular la taxa però per problemes de connexió no es va arribar a les 

expectatives que era que tothom visites la Torre de les Hores. Ara s’ha fet una prova i s’ha 

deixat l’entrada lliure i, com que de moment funciona, i sembla que hi ha civisme, no té sentit 

mantenir la taxa per què seria una incorrecció.  

 

El regidor Josep Masgrau comenta que quan es va aprovar la taxa van tenir reticències per què 

consideràvem que no es disposava de les mesures necessàries i, atès que en el seu dia es va 

votar en contra de la taxa, la derogació de la mateixa es votarà a favor.  

 

L’Alcalde comenta que la queixa de la oposició era quelcom més de preu que no pas d’una 

altre cosa, per si volien visitar-ho famílies. 

 

El regidor Josep Masgrau li confirma que sí, que aquesta era un punt discutit, però també per 

què veien dificultat en la seva aplicació. 

 

L’Alcalde insisteix en que considera que en el seu dia la queixa de la oposició estava més 
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enfocada amb el cost. 

 

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

 

 

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

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2022.  SUPLEMENT DE CRÈDITS. 

  

EXPEDIENT: 500/2022. 

Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits – Suplement de Crèdits 2-2022. 

  

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, 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). 

- 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. 
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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. 2-2022 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 2-2022 

  

ORIGEN DE FONS 

  

   

APLICACIÓ DE FONS 

Aplicació Descripció Crèdits € 

  Econ.     

  87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 182.800,00 

Aplicació Descripció Crèdits € 

Progr. Econ.     

454 21000 CONSERVACIÓ CAMINS RURALS 12.000,00 

171 21000 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARCS I 

JARDINS 
7.000,00 

133 21300 PÀRQUING PERATALLADA 1.000,00 

165 60904 
LLUMINÀRIES PARC DE L'U D'OCTUBRE DE 

2017 
2.500,00 

171 60905 
PARC DE L'U D'OCTUBRE DE 2017, DESPESES 

EXTRAORDINÀRIES 
48.200,00 

1532 60907 URBANITZACIÓ DEL SECTOR PA-V3 28.550,76 
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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, el regidor senyor 

Masgrau comenta que el romanent de tresoreria serveixi per temes vinculats a capítol 6 

inversions ho pot entendre, el que no entén és com amb el romanent de tresoreria 

incrementem partides de capítol 2, si això es fa és per què no es van pressupostar 

correctament. Considera que es una mala praxis.  

 

També sol·licita que expliqui una mica les diferents partides que s’amplien. 

 

Alcalde comenta que les lluminàries de l’U d’octubre, comenta que a la partida falta 

pressupost; a l’obra del parc U d’Octubre s’han executat les obres hi ha hagut modificacions i 

cal disposar de consignació pressupostaria per poder abonar les factures; de igual forma 

succeeix amb la urbanització del sector PA-V3 i V2; pel que fa a la plaça Reverend Dou quan 

es va pressupostar es disposava d’una previsió i ara amb l’elaboració del projecte s’ha detectat 

que faltava consignació. 

 

El regidor Josep Masgrau pregunta quines s’han de licitar. 

 

L’Alcalde comenta que està pendent de licitar les lluminàries del Parc de l’U d’Octubre de 

2017 i la pavimentació de la plaça Reverend Ferran Dou.  

 

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

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

Som Forallac. 

 

 

1532 60908 URBANITZACIÓ DEL SECTOR PA-V2 57.549,24 

1532 61903 
PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA REVEREND 

FERRAN DOU 
26.000,00 
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7.  PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2022.  CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 

  

EXPEDIENT: 501/2022. 

Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits –Crèdits Extraordinaris 3-2022. 

  

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. 

- 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 
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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. 3-2022 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: 

  

SUPLEMENT DE CRÈDITS 3-2022 

  

ORIGEN DE FONS 

  

   

APLICACIÓ DE FONS 

Aplicació Descripció Crèdits € 

  Econ.     

  87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 203.200,00 

Aplicació Descripció Crèdits € 

Progr. Econ.     

1532 60910 
FORMIGONAR TRAM CAMÍ DE FONTETA  A 

PERALTA 
9.000,00 

1532 60911 
REJUNTAR PAVIMENT PLAÇA DELS 

ESQUILADORS 
21.000,00 

459 60912 ADEQUACIÓ PONT DE SANT CLIMENT 18.000,00 

1532 60913 
URBANITZACIÓ DEL CARRER MAS BOU, 

DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
16.900,00 

150 61000 
CONDICIONAMENT PARCEL·LA CARRER 

CANIGÓ 
7.000,00 

171 61904 
INSTAL·LACIÓ PARC SALUDABLE PER  A LA 

GENT GRAN, PARC DE L'U D'OCTUBRE DE 2017 
6.000,00 

333 62201 
PROJECTE EXECUTIU CENTRE DE VISITANTS 

A PERATALLADA 
22.500,00 

1721 62304 
INSTAL·LACIÓ PUNT DE CÀRREGA VEHICLES 

ELÈCTRICS - FONTETA 
21.800,00 
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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, el regidor senyor 

Masgrau pregunta que voldria saber quin romanent quedarà. 

 

La Secretària Interventora li contesta que s’ha fet una previsió de 300.000 €.  

 

El regidor Josep Masgrau pregunta de quin romanent partíem. 

 

La Secretària Interventora li comenta que ho ha de consultar, però que han de tenir en compte 

que tota l’obra o despesa que no s’executa acaba al romanent. De memòria el romanent d’inici 

era un milió aproximadament, amb els càlculs d’execució del pressupost del 2022 es fa una 

previsió de romanent de 300.000 € però depèn del que s’acabi executant.  

 

El regidor Josep Masgrau pregunta pels conceptes. 

 

L’Alcalde comenta que el camí de Fonteta a Peralta que hi ha un clot i s’ha de fer; reajuntar la 

plaça dels esquiladors no necessita gaire explicació; el pont de Sant Climent s’ha pres la 

decisió de redreçar el camí amb acord del veí; el carrer Mas Bou hi ha hagut despesa de tota 

mena degut a la intervenció de Cultura per les troballes i s’ha hagut d’incrementar; la 

parcel·la del carrer Canigó és on hi havia els filtres de carbó actiu i s’ha de decantar; el 

projecte executiu del centre de visitants de Peratallada tenim el bàsic i falta el projecte 

executiu; el dos cementiris, un està a l’entrada de Vulpellac a mà esquerra i l’altre a Fonteta, 

els dos coberts estan a punt de caure i es vol rehabilitar per guardar eines, l’escala i demés; 

l’ampliació de capital de la SAM queda clara pels dèficits de la societat.  

164 63202 
REHABILITACIÓ COBERT CEMENTIRI DE 

VULPELLAC 
15.000,00 

164 63203 
REHABILITACIÓ COBERT CEMENTIRI DE 

FONTETA 
16.000,00 

433 85010 
AMPLIACIÓ CAPITAL SOCIAL FORALLAC 

PROGRÉS S.A.M. 
50.000,00 
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El regidor Josep Masgrau comenta que tot el que sigui capítol 6 es pot entendre, i que 

l’ampliació de capital que és capítol 8 es dona aire a una societat que al final cada any 

s’incrementa el dèficit, i poder aquesta no hauria de ser la solució. L’ampliació donarà oxigen 

però si no es reverteix la situació de la SAM d’aquí un temps tornarem a estar en la mateixa 

situació i caldria tenir una decisió clara d’on ha d’anar la societat. 

 

L’Alcalde comenta que considera que el viver és del tot necessari i que si comparem vivers el 

que aporta l’ajuntament és poc. Considera que la pandèmia ha afectat directament al viver i la 

falta de subvenció de la Generalitat també ha estat un punt d’inflexió. Considera que el viver 

es un referent i que no s’ha de valorar només amb els aspectes econòmics sinó que també hem 

de tenir en compte l’aspecte social.  

 

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

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

Som Forallac. 

 

 

8.  PROPOSTA D’ACORD, SI S’ESCAU, DONAR COMPTE PERIODE MIG DE 

PAGAMENT (EXP. 479/2022). 

  

Respecte al període mig de pagament  

  

Mitjançant l’aprovació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera s’estableix l’obligació de publicar el període mig de pagament a 

proveïdors. 

  

Per donar-li compliment es va aprovar el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que 

desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques, condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de 

finançament, previst en la Llei d’estabilitat pressupostària. 

  

El PMP considera per la seva determinació, tant les factures pagades com les que resten 

pendents, considerant que l’Ajuntament té un termini màxim de 30 dies per pagar, a comptar 

des de l’endemà de la seva aprovació, el qual no pot superar el mes des de l’entrada per 

registre. 

  

En funció del criteri anterior, vist les dades subministrat pel programa SICALWIN, les dades 

corresponents al 1r trimestre de 2022 són les següents:  

  

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral 

Forallac     7,40 

  

Per tot això, es dona compte al Ple de la corporació del següent:  

  

Primer.- Donar compte de les dades corresponents al PMP del primer trimestre del 2022.  
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Segon.- Donar publicitat de l’esmentada informació a la web municipal.”  

 

 L’alcalde comenta que li meravella com es porta la gestió econòmica per què es paga en set 

dies, i que els romanents, amb els advertiments, s’ha anat utilitzant segons normativa. 

  

  
B) ACTIVITAT DE CONTROL  

 

9. CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA .- Mitjançant el lliurament 

als regidors d’un document amb el següent contingut, es dona compte al Ple: 

 

PRIMER.- Del text literal de les següent resolucions dictades per l’alcaldia: 

 

Resolució de l’alcaldia núm. 148 de 7 de març de 2022.  

“DECRET D’ALCALDIA 

Exp. núm. 180/2022 

Convocatòria personal laboral temporal Va de feina 2022 

 

Antecedents: 

L’Ajuntament de Forallac es troba dins del marc del Pla Local de Joventut 2020-2023. 

 

L’Ajuntament de Forallac vol facilitar que el jovent entre 16 a 18 anys adquireixi experiències 

en el món laboral a partir d’un procés formatiu, en un entorn laboral com l’Administració 

local , el qual li permeti adquirir unes bases formatives que representin un punt de partida en 

al seva transició al món laboral. 

 

A tenor d’aquesta voluntat en el pressupost municipal a l’aplicació 920.14301 hi ha 

consignació pressupostària per import de 2300 € per a fer front a la despesa de la provisió, 

mitjançant contracte de treball temporal per obra o servei determinat, d’ 1 jove pel projecte 

Va de feina 2022 per a treballar com a Auxiliar de Brigada. 

 

Que les característiques principals d’aquesta plaça de brigada jove són les següents: 

 

La plaça laboral temporal auxiliar de brigada: 

Places: 1 

Funcions: Tasques d’ajudant de jardineria i manteniment de zones verdes; Tasques de neteja 

i manteniment de les instal·lacions municipals; Neteja i manteniment de la via pública; Petits 

treballs d’obra i fusteria; suport en l’organització de possibles actes públics; altres tasques 

similars. 

Temporalitat: 2 mesos (juliol i agost). 

Horari: 1/2 jornada (20,00h, 4h diàries, 5 dies/setmana) La jornada de treball serà flexible 

d’acord amb l’organització dins la franja horària de 8h a 14h. Es contemplaran les hores de 

reunió i programació. 

Retribucions: Salari mínim interprofessional corresponent a mitja jornada, incloent part 

proporcional de pagues extraordinàries. 
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Vist l’informe emès per la Tècnica de joventut en data 28/02/2022 en relació a la necessitat 

d’executar la tercera edició del projecte, 

 

Vist l’Informe emès per la Secretària Interventora en data 07/03/2022 en relació amb el 

procediment selectiu i la fiscalització prèvia, 

 

Legislació Aplicable: 

-Text Refós de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 

aprovada pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. 

-El Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 

30 de juliol. 

-El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

-Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 

Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

-El Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i 

de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de 

l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març. 

-Els articles 282 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

-Els articles 21.1.g) i 103 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local. 

-El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 

2/2015, de 23 d'octubre. 

 

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal referenciada i 

de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, el sota signant Alcalde, RESOLC: 

 

Primer.- Declarar la necessitat de contractar temporalment un/a auxiliar de suport a la 

brigada en règim de personal laboral temporal dins del programa Brigada Jove. 

 

Segon.- Aprovar la convocatòria del procés selectiu d’una plaça laboral temporal d’auxiliar de 

brigada pel projecte Va de feina 2022 dins del marc del Pla Local de Joventut, a jornada 

parcial de l’1 de juliol al 31 d’agost. 

 

Tercer.- Aprovar les bases que han de regir el procés selectiu esmentat en el precedent apartat 

primer, que s’adjunten com a annex al present decret. 

 

Quart.- Procedir a la publicació de la convocatòria i del text íntegre de les bases del 

procediment selectiu esmentat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 

municipal. La presentació d’instàncies es portarà a terme en el termini de 20 dies naturals a 

comptar de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci de la convocatòria. 

 

Cinquè.- Assabentar de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la seva propera sessió.” 
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SEGON.- Succintament i a l’efecte d’assabentat, de les resolucions dictades per l’alcaldia 

durant el període comprès entre el 20 de gener i el 15 d’abril,  de 2022.  

 

20 de gener de 2022.-  Atorgar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la 

modalitat de titular no conductor, amb un període de validesa del 20 de gener de 2022 fins al 

20 de gener de 2032, de conformitat amb el que determina l’article 7 del Decret 97/2002, de 5 

de març.(Exp. 61/2022). 

 

20 de gener de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte d’expedició de certificat de negatiu 

d’incoació d’expedient d’infracció urbanística respecte la parcel.la situada al Camí del Pi, 1 B 

de Vulpellac (referència cadastral 002000200EG04E0001BW) Exp. 59/2022). 

 

20 de gener de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 57/2022). 

 

20 de gener de 2022.- Alta al padró Municipal d’Habitants (Exp. 56/2022). 

 

20 de gener de 2022.- Atorgar a DVM un termini de 10 dies, comptats a partir del següent a 

aquell que tingui lloc la notificació de la present resolució, per tal que procedeixi a esmenar la 

documentació que ha presentat per a la valoració de mèrits, de conformitat amb el que es 

disposa a les bases de la convocatòria provisió en règim de personal laboral fix places brigada 

(Exp. 1206/2021). 

 

20 de gener de 2022.- Donar d’alta a Associació de Turisme i Comerç de Peratallada al 

Registre d'associacions i entitats ciutadanes del municipi de Forallac (Exp. 1430/2021). 

 

20 de gener de 2022.- Tramesa del requeriment de documentació efectuat pel Servei 

Territorial de Carreteres, en l’expedient de sol.licitud de llicència urbanística per portar a 

terme obres de manteniment i tancament temporal de les instal·lacions actualment sense ús de 

l’estació de servei “Mirallac” situada a la carretera C66 de Girona a Palamós pk 7+140 de 

Forallac. (Exp. 1299/2021).  

 

20 de gener de 2022.- Requeriment de documentació per continuar amb la tramitació de 

l’expedient de sol·licitud de llicència urbanística d’obres majors per a la construcció d’una 

piscina d’ús privat al carrer Gavarres, 17 de Vulpellac (Exp. 1472/2021). 

 

20 de gener de 2022.- Procedir a l’arxiu del procediment respecte les mesures de restauració 

de la realitat física alterada per haver obtingut llicència de legalització i haver procedit a la 

restauració a la realitat física alterada de les obres manifestament il·legalitzables i l’arxiu de 

l’expedient de llicència urbanística (Exp. 637/2019).(Exp. 637/2019 i 205/2021). 

 

20 de gener de 2022.- Fer constar que aquest Ajuntament es dona per assabentat de la 

comunicació prèvia per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum al 

carrer Gavarres, 16 de Vulpellac.(Exp. 39/2022). 

 

20 de gener de 2022.- Acceptar el desistiment de la llicència d’obres atorgada per la Junta de 

Govern Local en sessió d’11.03.2021 (Exp. 111/2021), per a l’execució d’obres de neteja de 
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la canal de recollida d’aigües pluvials i de tota la coberta per la presència de vegetació a 

l’immoble situat al carrer de Sant Antoni, 4 de Vulpellac. (Exp. 111/2021). 

 

21 de gener de 2022.- Desestimar les al·legacions presentades en data 13/01/2022 pel St. 

FTC, on reitera l’argumentació ja utilitzada en les primeres al·legacions presentades en data 

30/08/2021 amb Registre d’entrada núm. 2021-E-RE-845, a tenor de l’Informe emès en data 

20/01/2022 per la Secretària Interventora i l’arquitecte municipal, del qual es procedeix a 

donar trasllat. (Exp. 76/2021). 

 

24 de gener de 2022.- Convocatòria i ordre del dia a la sessió ordinària del Ple de 

l’Ajuntament de data 27 de gener de 2022.  

 

25 de gener de 2022.- Acordar tràmit d’audiència al titular de la llicència atorgada i el 

redactor del projecte, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, puguin presentar al·legacions 

al respecte, atès que es considera que la sol·licitud d’informació pública podria arribar afectar 

als seus drets o interessos legítims i suspendre el termini per resoldre l’expedient d’obtenció 

de còpies (Exp. 40/2022). 

 

25 de gener de 2022.- Confirmar una inscripció al Padró Municipal d’Habitants.(Exp. 

75/2022). 

 

25 de gener de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte de publicació de l’edicte d’exposició 

pública del PAE per a la construcció d’un porxo auxiliar de piscina en una masia (Cal Coix) al 

BOP de Girona núm. 242 de data 21 de desembre de 2021. (Exp. 77/2022). 

 

26 de gener de 2022.- Designar també com a director de les obres, juntament amb l’arquitecte 

Lluís Bayona Prats, a la Sra. Irene Llusent Guillamet del Servei de Monuments de la 

Diputació de Girona.(Exp. 19/2022). 

 

26 de gener de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 78/2022). 

 

26 de gener de 2022.- Convocatòria i ordre del dia a la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 27 de gener de 2022. 

 

28 de gener de 2022.- Requeriment de documentació per continuar amb la tramitació de 

l’expedient de sol·licitud de llicència urbanística d’obres menors per repicar, substitució 

arrebossat i pintat de la façana al carrer Santa Basilissa, 13 de Vulpellac. (Exp. 74/2022). 

 

28 de gener de 2022.- Declarar l’assabentat de l’alcaldia del canvi de titularitat de l’activitat 

de habitatge d’ús turístic, situat a la parcel.la 167 del polígon 12 de Forallac.(Exp. 

1399/2021). 

 

28 de gener de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 86/2022). 

 

31 de gener de 2022.- Ordenar el pagament de les obligacions que deriven de les nòmines del 

mes de gener de 2022.(Exp. 51/2022). 
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31 de gener de 2022.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest Ajuntament el complement 

de productivitat pels serveis prestats el mes de gener. (Exp. 51/2022). 

 

3 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 103/2022). 

 

3 de febrer de 2022.- Baixa al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 1411/2021). 

 

3 de febrer de 2022.- Baixa al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 1194/2021). 

 

3 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 99/2022). 

 

3 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 97/2022). 

 

3 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 96/2022). 

 

3 de febrer de 2022.- Fer constar que aquest Ajuntament es dona per assabentat de la 

comunicació prèvia per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum al 

carrer Montseny, 13-15 de Vulpellac (Exp. 67/2022). 

 

3 de febrer de 2022.- Fer constar que aquest Ajuntament es dona per assabentat de la 

comunicació prèvia per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum al 

carrer Montseny, 32 de Vulpellac (Exp. 81/2022). 

 

3 de febrer de 2022.- Fer constar que aquest Ajuntament es dona per assabentat de la 

comunicació prèvia per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum al 

Carrer Canigó, 9 A de Vulpellac (Exp. 1479/2021). 

 

3 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 91/2022). 

 

7 de febrer de 2022.- Alta d’un gos al Registre Censal d’Animals de Companyia, amb núm. 

Xip 941010000119533. 

 

7 de febrer de 2022.- Incoar procediment de rescabalament de danys i perjudicis, contra el 

Sr. ML, pels danys i perjudicis causats a l’Ajuntament de Forallac com a conseqüència de la 

infracció comesa consistent en portar a terme obres sense llicència a la parcel·la 92 del 

polígon 9 a Fonteta (Exp.13/2022). 

 

7 de febrer de 2022.- Modificació d’alta per canvi de domicili al Padró Municipal 

d’Habitants (Exp. 110/2022). 

 

7 de febrer de 2022.- Modificació d’alta per canvi de domicili al Padró Municipal 

d’Habitants (Exp. 109/2022). 

 

7 de febrer de 2022.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per CEPSA 

COMERCIAL PETRÓLEO SAU,  contra el Decret d’Alcaldia de data 15.12.2021 pel que es 
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sanciona a la mercantil CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO SAU, per la localització d’un 

abocament incontrolat i perillós localitzat a l’antiga i abandonada benzinera de la C-66 pk 7.1. 

(Exp. 513/2021)  

7 de febrer de 2022.- Incoar expedient sancionador per infracció urbanística pels actes 

d’edificació sense disposar de títol administratiu habilitant, a la parcel·la 92 del polígon 9 del 

municipi. (Exp. 15/2022). 

 

7 de febrer de 2022.- Aprovar la rectificació d’errors derivada del Decret d’Alcaldia Núm. 

57/2022 de data 3 de febrer de 2022, produïts en la numeració del carrer (Exp. 81/2022). 

 

7 de febrer de 2022.- Atorgar a JA C M la targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat en la modalitat de titular no conductor, amb un període de validesa del 3 de febrer 

de 2022 fins al 3 de febrer de 2032, de conformitat amb el que determina l’article 7 del Decret 

97/2002, de 5 de març (Exp. 106/2022). 

 

8 de febrer de 2022.- Aprovar l'expedient número 1/2022 d’incorporació de romanents de 

crèdit en el pressupost de 2022 (Exp. 102/2022). 

 

8 de febrer de 2022.- Denegar el canvi de titular de l’activitat de Metall Bisbal SLU en favor 

de Windplus Export SL. donat que, segons consta en els arxius municipals, el titular de 

l’activitat de “serralleria” situada en el carrer dels Oms 3 (parcel·la 30, nau B) n’és un altre 

(Exp. 1405/2021). 

 

8 de febrer de 2022.- Modificació d’alta per canvi de domicili al Padró Municipal 

d’Habitants (Exp. 118/2022). 

 

8 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 116/2022). 

 

8 de febrer de 2022.- Autoritzar el pas pel municipi de Forallac, d’una cursa ciclista per 

carretera, que es durà a terme el proper dia 13 de febrer de 2022 amb sortida a les 10 h a la 

Bisbal d’Empordà, organitzada per l’entitat club ciclista la Bisbal (Exp. 72/2022). 

 

9 de febrer de 2022.- Atorgar a la treballadora LAJ, personal funcionari interí, d'aquest 

Ajuntament que exerceix el lloc de treball d’arquitecta tècnica, grup: A2, reducció de la seva 

jornada de treball ordinària de 6 hores setmanals les quals es gaudiran agrupades en un dia 

setmanal, amb efectes des del 7 de febrer de 2022 amb la disminució proporcional del salari 

(Exp. 115/2022). 

 

9 de febrer de 2022.- Alta modificació per canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitants 

(Exp.130/2022). 

 

9 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 134/2022). 

 

9 de febrer de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte de publicació de l’edicte d’exposició 

pública del Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable, per a l’estesa de nova línia 
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elèctrica aèria de BT a 400 w de la xarxa C.D. a Forallac, al BOP de Girona núm. 350 de 27 

de gener de 2022.(Exp. 131/2022). 

 

9 de febrer de 2022.- Convocatòria i ordre del dia a la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 10 de febrer de 2022. 

 

11 de febrer de 2022.- Ordenar el pagament de les obligacions aprovades per la Junta de 

Govern Local de 10/02/2022 (Exp. 125/2022). 

 

11 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 142/2022). 

 

15 de febrer de 2022.- Alta d’un gos al Registre Censal d’Animals de Companyia amb 

número de xip 900164001846876 (Exp. 149/2022). 

 

15 de febrer de 2022.- Estimar parcialment el recurs d’alçada presentat pel Sr. D VM en data 

29.12.2021 amb RE 2021-E-RC-2945 al revisar la valoració efectuada de l’experiència 

professional en el sector públic a tenor del nou certificat de serveis prestats del Consell 

Comarcal del Baix Empordà de data 27/01/2022. (Exp. 1206/2021). 

 

15 de febrer de 2022.- Declarar la caducitat de la inscripció del Padró Municipal d’Habitants 

(Exp. 147/2022). 

 

15 de febrer de 2022.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte d’actuació específica en sòl 

no urbanitzable per les obres d’ampliació i legalització del centre hípic Overland situat al 

municipi de Forallac (Exp. 751/2021). 

 

16 de febrer de 2022.- Concedir llicència d'ocupació de la via pública a la mercantil 

INDEPENDENT FILM WORKDS per la sessió fotogràfica de la marca de maletes “Casual” 

en el municipi de Peratallada, d’acord amb les característiques que consten en la 

documentació presentada (Exp. 136/2022).  

 

16 de febrer de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i taxa per AJACL, en 

concepte de llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina 

d’ús privat a la parcel·la B, procedent de la reparcel·lació de la UA-F1 de Fonteta, situada al 

carrer Empordà, 12 de Fonteta (referència cadastral 4745202EG0444N0001RP) (Exp. 

1160/2021) (Exp. 161/2022). 

 

16 de febrer de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i taxa per AJACL, en 

concepte de llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina 

d’ús privat a la parcel·la D, procedent de la reparcel·lació de la UA-F1 de Fonteta, situada al 

carrer Empordà, 12 de Fonteta (referència cadastral 4745202EG0444N0001RP) (Exp. 

1410/2021) (Exp. 160/2022). 

 

16 de febrer de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i taxa per AJACL, en 

concepte de llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina 

d’ús privat a la parcel·la C, procedent de la reparcel·lació de la UA-F1 de Fonteta, situada al 
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carrer Empordà, 12 de Fonteta (referència cadastral 4745202EG0444N0001RP) (Exp. 

1040/2021). 

 

16 de febrer de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i taxa per AJACL, en 

concepte de llicència d’obres per reforma i manteniment d’una cambra higiènica a l’habitatge 

situat a la Plaça de l’Oli, 1 de Peratallada. (Exp. 1446/2021) (Exp. 158/2022). 

 

16 de febrer de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i taxa per AJACL, en 

concepte de llicència d’obres per l’obertura i reposició de 100 metres lineals al camí del Selsà 

per a l’estesa d’abastament elèctric soterrat i la creació d’un nou subministrament elèctric de 

baixa tensió de 400V al polígon 2, parcel·la 7 (Exp. 449/2021) (Exp. 145/2022). 

 

16 de febrer de 2022.- Denegar la inscripció al Padró Municipal d’Habitants. (Exp. 

105/2022). 

 

16 de febrer de 2022.- Aprovar la liquidació de la taxa en concepte d’ocupació de terrenys 

d’ús públic per a sessió de fotos a Peratallada els dies 16 i 17 de febrer de 2022 (Exp. 

157/2022). 

 

17 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 164/2022). 

 

18 de febrer de 2022.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat en aquest 

Ajuntament contra el Decret d’Alcaldia núm. 1015/2021 de data 10.12.2021 pel que 

s’aprovava la liquidació tributària provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO) de l’expedient 1429/2021. 

 

18 de febrer de 2022.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de protecció de la 

legalitat urbanística (Exp. 645/2019) en relació a la imposició de multes coercitives dictades 

per l’alcaldia mitjançant Decret núm. 2021-0697 de 2 de setembre de 2021 i determinar que 

no procedeix la imposició de noves multes atenent que s’ha donat compliment a les ordres de 

restauració de la realitat física alterada dictades per l’alcaldia mitjançant Decrets núm. 2020-

0241 de data 15 d’abril de 2020 i 2020-0862 de data 20 de novembre de 2020.(Exp. 

645/2019). 

 

18 de febrer de 2022.- Declarar la caducitat de la inscripció del Padró Municipal d’Habitants 

(Exp. 148/2022). 

 

18 de febrer de 2022.- Ordenar la baixa en el padró de la taxa de recollida d’escombraries del 

subjecte passiu DCR, de la parcel·la amb referència cadastral 3762214EG0436S0001SW, 

situada al Carrer Núria, 3 (Exp. 163/2022). 

 

18 de febrer de 2022.- Autoritzar el pas pel municipi de Forallac, del triathol de llarga 

distància que es durà a terme el proper dia 8 de maig de 2022, amb arribada i sortida al 

municipi de Platja d’Aro, organitzat per l’entitat, Tradeinn Retails Services, SL (Exp. 

71/2022).  
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21 de febrer de 2022.- Declarar la caducitat de la inscripció al Padró d’Habitants (Exp. 

154/2022).  

 

21 de febrer de 2022.- Declarar la caducitat de la inscripció al Padró d’Habitants (Exp. 

156/2022).  

 

21 de febrer de 2022.- Donar-se per assabentat del canvi de dades personals i de domicili en 

les targetes d’armes de categoria 4a i 4b atorgades per resolucions de l’alcaldia números 121 

de 16 de febrer de 2021 i 182 de 4 de març de 2021 i atorgar les targetes d’armes de categoria 

4a. corresponent a l’arma marca Tanfoglio Limited Edition calibre 4.5 – amb número 

30519227 i la de categoria 4b. corresponent a l’arma Gamo Delta Green calibre 4,5 – amb 

número 041C62333920 (Exp. 170/2022). 

 

21 de febrer de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació 

de comunicació prèvia d’activitat de magatzem per eines i oficina d’empresa constructora, al 

carrer dels Arboços, 10 nau 7 (Exp. 1031/2020).  

 

21 de febrer de 2022.- Procedir a l’arxiu del procediment respecte l’expedient de llicència 

urbanística d’obres de restauració de la realitat física alterada. (Exp. 161/2021). 

 

21 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 173/2022). 

 

21 de febrer de 2022.- Autoritzar el retornament de la fiança per import de dos mil quatre-

cents cinc euros amb setanta-vuit cèntims (2.405,78 €) dipositada a la caixa d’aquesta 

corporació per respondre de les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança 

fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (Exp.561/2021). 

 

21 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 169/2022). 

 

22 de febrer de 2022.- Desestimar íntegrament les al·legacions formulades per mitjà 

d’instància de data 04.02.2022 amb registre d’entrada núm. 2022-E-RE-111 i autoritzar 

l’accés a diversa documentació. (Exp. 40/2022). 

 

22 de febrer de 2022.- Adherir-nos a la desconnexió del sistema de filtratge amb carbó actiu 

de l’aigua captada dels pous de Castell d’Empordà (Exp. 1452/2021). 

 

22 de febrer de 2022.- Inadmetre el recurs de reposició presentat en data 02/08/2021 RE 

2021-E-RE-761, per presentació extemporània d’acord amb l’art. 14 RD Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local. (Exp. 

520/2021). 

 

23 de febrer de 2022.- Autoritzar el pas pel municipi de Forallac, de la prova esportiva de 

BTT VolCat Costa Brava 2022, que es durà a terme els propers dies 19 i 20 de març de 2022 

amb sortida i arribada a Calonge. (Exp. 167/2022). 
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23 de febrer de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació 

de l’expedient de comunicació prèvia per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica per 

autoconsum al Mas Blay de Santa Susanna de Peralta.(Exp. 76/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 207/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació 

de sol·licitud de llicència d’obres per a la transformació de l’antiga cort de vaques en sala 

d’estar menjador de l’edifici de la Rectoria de Sant Climent de Peralta (Exp. 1300/2021). 

 

25 de febrer de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte de subministrament i col·locació 

d’una bústia de correus (Exp.199/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Incoar expedient per a la imposició d’una segona multa coercitiva per 

una quantia de SIS- CENTS EUROS (600€) per l’incompliment de l’ordre de restauració 

dictada en el Decret 195 de data 19/03/2020. (Exp. 651/2019). 

 

25 de febrer de 2022.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement 

de productivitat pels serveis prestats el mes de febrer de 2022 i aprovar l’autorització, 

disposició i obligació de la relació de nòmines (Exp. 51/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Fer constar que aquest Ajuntament es dona per assabentat de la 

comunicació prèvia per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum al 

carrer Nuria, 1 de Vulpellac.(Exp. 151/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Aprovar la liquidació tributària en concepte de comunicació prèvia 

urbanística per a executar obres consistents en una instal·lació de producció d’energia 

elèctrica d’autoconsum mitjançant plafons solars fotovoltaics a la coberta de l’immoble situat 

al carrer Gavarres, 16 de Vulpellac (Exp. 39/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 211/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 210/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Autoritzar la cancel·lació de la garantia definitiva per import de 

3.595,04 €, dipositada a la caixa de la corporació mitjançant aval bancari,  per respondre del 

contracte administratiu de concessió del servei de vigilància i gestió dels aparcaments 

municipals de Peratallada, estiu 2018 (Exp. 198/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte d’indemnitzacions per concurrència 

efectiva dels membres de la corporació a òrgans col·legiats compreses entre l’1 i el 31 de 

gener de 2022 (Exp. 206/2022). 

 

25 de febrer de 2022.- Ordenar el pagament de les obligacions que deriven de les nòmines 

del mes de febrer de 2022. (Exp. 51/2022). 
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25 de febrer de 2022.- Ordenar el pagament de les obligacions aprovades per decret 

d’Alcaldia relativa a les assistències dels regidors de la corporació realitzades durant el mes 

de gener de 2022 (Exp. 206/2022).  

 

28 de febrer de 2022.- Alta d’un gos al Registre Censal d’Animals de Companyia amb xip 

núm. 941010000271142 (Exp. 218/2022). 

 

28 de febrer de 2022.- Aprovar la liquidació de la TAJACL, en concepte d’expedició de 

certificat negatiu d’incoació d’expedient d’infracció urbanística respecte la parcel.la situada al 

Carrer Rocacorba, 23 B de Vulpellac (referència cadastral 3857125EG0435N0002JQ. (Exp. 

195/2022). 

 

28 de febrer de 2022.-  Aprovar la liquidació de l’ICIO en concepte de Comunicació prèvia 

urbanística per a executar obres consistents en una instal·lació de producció d’energia 

elèctrica d’autoconsum mitjançant plafons solars fotovoltaics a la coberta de l’immoble situat 

al carrer Núria, 1 de Vulpellac (Exp. 151/2022) (Exp. 212/2022). 

 

28 de febrer de 2022.- Acceptar la renúncia a l’ampliació de l’activitat ubicada al carrer dels 

Roures, 19, nau 3 i 4 Forallac, sol·licitada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i arxivar 

l’expedient sense més tràmit (Exp. 182/2022). 

 

28 de febrer de 2022.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte d’actuació específica en sòl 

no urbanitzable per a la instal·lació d’una nova línia aèria de baixa tensió a 400V de la xarxa 

C.D. Mas Eusebi de Fonteta.(Exp. 503/2020). 

 

28 de febrer de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte de publicació de l’edicte 

d’exposició pública del Projecte d’Actuació Específica per a la instal.lació d’un grup de boxes 

de fusta per a èquids i legalització de coberts existents a les parcel·les 85,86,87,88 i 89 del 

polígon 6 de Forallac, al BOP de Girona núm. 19 de 28 de gener de 2022. 

 

28 de febrer de 2022.- Convocatòria i ordre del dia a la sessió ordinària de la Junta de 

Govern local de data 1 de març de 2022.  

 

28 de febrer de 2022.- Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021 (Exp. 

12/2022). 

 

1 de març de 2022.- Sol·licitar al CCBE, com a òrgan que té delegada la recaptació de la 

present corporació, que procedeixi a tramitar l’expedient de revocació de la liquidació núm. 

46/0770148729, atès que la mateixa no era ferma en el moment de ser dictada la Sentència del 

Tribunal Constitucional de data 26/10/2021 i, per tant, es troba afectada per aquesta resolució 

jurisdiccional.(Exp. 1332/2021). 

 

1 de març de 2022.- Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre despeses sumptuàries, en 

concepte d’aprofitament de les àrees privades de caça existents al municipi.(Exp. 1212/2021). 
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2 de març de 2022.- Ordenar el pagament de les obligacions aprovades per la Junta de 

Govern Local d’1/03/2022. (Exp. 213/2022). 

 

3 de març de 2022.- Atorgar a la Constructora del Cardoner S.A., llicència municipal 

d’ocupació de bé de domini públic per a la instal·lació d’una plataforma mòbil tipus tisora que 

es mourà al llarg del perímetre de façana de l’edificació situada al carrer Sant Generós, 1 de 

Fonteta, els dies laborables durant el període del 3 de març a l’1 d’abril de 2022, per executar 

treballs en façana i coberta (Exp. 226/2022). 

 

3 de març de 2022.- Aprovar la liquidació de la TAJACL, en concepte d’expedició de 

certificat de negatiu d’incoació d’expedient d’infracció urbanística respecte la parcel.la 

situada al Paratge les Serres, 3 de Fonteta (referència cadastral 001100300EG04D0001XH) 

(Exp. 200/2022) (Exp. 238/2022). 

3 de març de 2022.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, mitjançant la presentació del model 

normalitzat previst a la convocatòria, la subvenció, inclosa dins el Fons de Cooperació 

econòmica-cultural-noves tecnologies-camins, exercici 2022 (Exp.133/2022). 

 

3 de març de 2022.- Aprovar els padrons de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, taxa 

per a la recollida d’escombraries i taxa de cementiris municipals, any 2022.   

  

4 de març de 2022.- Aprovar definitivament el “Pla d’implantació i desplegament de la xarxa 

de comunicacions mitjançant fibra òptica a Forallac”, presentat per la mercantil ORANGE 

COMUNICACIONES FIJAS, SLU.(Exp. 418/2021). 

 

4 de març de 2022.- Aprovar el conveni que regula les condicions entre TELEFONICA DE 

ESPAÑA, SAU i l’Ajuntament de Forallac per l’assessorament tècnic per a les obres de 

construcció de les infraestructures subterrànies de telecomunicacions en el sector a urbanitzar 

del sistema general vinculat PA-V2 i urbanització del sector PA-V3 del terme municipal de 

Forallac (Girona).(Exp. 184/2022). 

 

4 de març de 2022.- Aprovar la factura número 032-22 de data 28 de febrer de 2022, lliurada 

per CHROMA Restauració del Patrimoni Arquitectònic, SL, corresponent a la certificació 

número 2 de les obres de Rehabilitació del Portal de la Verge a Peratallada, per un import de 

22.300,78 € (de vint-i-dos mil tres-cents euros amb setanta-vuit cèntims) IVA inclòs.(Exp. 

1233/2021). 

 

4 de març de 2022.- Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

l’aprovació del projecte de llar d’infants municipal de Forallac situada al carrer Empordà, 29 

de Fonteta.(Exp. 253/2022). 

 

4 de març de 2022.- Alta modificació per canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitants 

(Exp. 254/2022). 

 

4 de març de 2022.- Aprovar la liquidació de la taxa en concepte de pròrroga inici de 

llicència urbanística per a l’ampliació explotació porcina “Mas Valls” (Exp. 569/2019) (Exp. 

252/2022). 
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4 de març de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i TAJACL, en concepte 

de Llicència d’obres per al manteniment i tancament temporal de les instal·lacions de l’estació 

de servei Mirallac (Exp. 1299/2021) (Exp. 247/2022).  

 

4 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 248/2022). 

 

4 de març de 2022.- Aprovació de la liquidació de la TOTUP, en concepte d’ocupació 

temporal de bé de domini públic per a la col·locació d’una tisora al carrer Sant Generós i 

carrer de l’U d’Octubre per executar treballs de façana i coberta de l’edificació (Exp. 

245/2022). 

 

7 de març de 2022.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Forallac per al desenvolupament del 

“Projecte de Servei Comunitari” (Exp. 240/2022). 

 

7 de març de 2022.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’ICIO i TAJACL, en concepte 

de llicència d’obres per a la instal·lació d’una piscina d’ús privat prefabricada vinculada a 

l’habitatge situat al carrer Gavarres, 17 de Vulpellac. (Exp. 1472/2021) (Exp. 257/2022). 

 

7 de març de 2022.- Convocatòria i ordre del dia a la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 8 de març de 2022. 

 

8 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 272/2022). 

 

8 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 268/2022). 

 

8 de març de 2022.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte d’actuació específica en sòl no 

urbanitzable per les obres de reforma i ampliació del Mas Pasqual (Mas Lomri) de Fonteta, 

promogut pel senyor MOUNIR LOMRI.(Exp. 1175/2021). 

 

8 de març de 2022.- Renovar la inscripció de residència al Padró Municipal d’Habitants 

(Exp. 267/21022). 

 

8 de març de 2022.- Suspendre la tramitació de l’expedient de sol·licitud de llicència 

urbanística per a la instal·lació d’una nova línia elèctrica de 400V per a donar 

subministrament a Cal Coix de Sant Climent de Peralta, a la parcel·la 3 del polígon 12 (Exp. 

239/2022) fins que es resolgui l’expedient d’aprovació del Text refós del projecte 

d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable de Cal Coix (Exp. 1301/2021). (Exp. 

239/2022). 

 

11 de març de 2022.- Desistir del procediment de contractació menor amb publicitat de les 

lluminàries de la primera fase d’ordenació del Parc u d’octubre, atès que s’ha detectat les 

mancances e incongruències següents: -Consta en ambdós projectes com a partides duplicades 

els 8 daus de formigó amb perns  i en cap dels dos projectes consta el cablejat per a les 



 
Ajuntament de Forallac 

 

connexions de les faroles ni el projecte de legalització de l’enllumenat públic.(Exp. 

190/2022).  

 

11 de març de 2022.- Incoar expedient sancionador per infracció en matèria de turística 

contra la mercantil EMERITUS, XXI, SL, pels actes que figuren a l’expedient, els quals 

incompleixen les condicions del HUT (Exp. 967/2021)  

11 de març de 2022.- Fer constar que l’Ajuntament es dona per assabentat de la comunicació 

que l’habitatge situat en el carrer d’Orient 2, de Peratallada és habitatge d’ús turístic amb una 

capacitat màxima de 14 places.(Exp. 194/2022). 

 

11 de març de 2022.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, mitjançant la presentació del 

model normalitzat previst a la convocatòria, una subvenció per import de 10.000,00 €, inclosa 

dins del Programa A- Subprograma A3: Suport a les actuacions l’acondicionament i millora 

en equipaments esportius municipals, per al finançament parcial de les obres de pavimentació 

del Pumptrach ubicat dins l’equipament del Bike Park de Forallac, amb un pressupost 

d’execució per contracta de 32.815,20 €.(Exp. 286/2022).  

 

11 de març de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de Instal·lació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum “Forallac Progrés 

SAM”.(Exp. 1163/2021). 

 

11 de març de 2022.- Altes al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 105/2022). 

 

11 de març de 2022.- Anul·lar les liquidacions provisionals de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres i de la Taxa per a la realització d’activitats jurídic administratives de 

competència local, aprovades per resolució de l’alcaldia de data 4 d’agost de 2021, 

corresponent a la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb 

piscina, situat al carrer Miquel de Sarriera, 4 de Vulpellac, atorgada per acord de la Junta de 

Govern Local de data 29 de juliol de 2021 (Exp. 184/2021). (Exp. 933/2021). 

 

11 de març de 2022.- Declarar l’assabentat de l’alcaldia del canvi de titularitat de l’habitatge 

d’ús turístic situat en el carrer d’Orient 3, Peratallada, amb data d’habilitació 

22/07/2021.(Exp. 894/2021). 

 

11 de març de 2022.- Aprovar les liquidacions de l’ICIO i TAJACL, en concepte de 

Llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús d’una edificació existent per a destinar-la a 

habitatge unifamiliar aïllat i la construcció d’una piscina d’us privat a la parcel·la situada al 

carrer Riera, 6 de Peratallada (Exp. 1397/2021 

 

14 de març de 2022.- Atorgar al Sr. AGL un termini de 10 dies (DEU DIES) comptats a 

partir del següent a aquell en què tingui lloc la notificació de la present resolució, d’acord amb 

l’art. 68 Llei 39/2015, de 1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, per tal que 

procedeixi a esmenar la documentació relativa als mèrits al·legats en el seu recurs 

d’alçada.(Exp. 1206/2021). 
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14 de març de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de comunicació prèvia per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica per 

autoconsum al Mas Blay de Santa Susanna de Peralta.(Exp. 76/2022). 

 

14 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 297/2022). 

 

14 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 296/2022). 

14 de març de 2022.- Rectificar les dates d’exposició pública del projecte d’actuació 

específica en sòl no urbanitzable per a les obres de reforma i ampliació del Mas Pasqual (Mas 

Lomri) de Fonteta (Exp. 1175/2021). 

 

14 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 295/2022). 

 

14 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 1/2022). 

 

14 de març de 2022.- Aprovar el marc pressupostari a mitjà termini (2023-2025) a partir del 

pressupost en vigor i la previsió dels drets reconeguts i obligacions reconegudes de l’exercici 

actual, per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (Exp. 281/2022). 

 

16 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 308/2022). 

 

17 de març de 2022.- Declarar l’assabentat de l’alcaldia de l’acampada juvenil que pretén 

portar a terme l’Agrupament Escoltes i Guies de Sant Pere de Figueres, a la zona del Cau dels 

Pins de Sant Climent de Peralta els dies 19 i 20 de març (Exp. 301/2022). 

 

17 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 325/2022). 

 

17 de març de 2022.- Aprovació de la liquidació en concepte de publicació de l’edicte 

d’exposició pública del Projecte d’Actuació Específica per a la reforma i ampliació del mas 

Can Pascual de Fonteta, al BOP de Girona núm. 22 de 2 de febrer de 2022. (Exp. 221/2022). 

 

17 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 324/2022). 

 

17 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 310/2022). 

 

17 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 309/2022). 

 

18 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 291/2022). 

 

18 de març de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte de pròrroga d’inici de les obres de 

remodelar bany i cuina ubicat al carrer Nou, 18 de Vulpellac (Exp. 11/2021) (Exp. 252/2022). 

 

18 de març de 2022.- Atorgar a la Constructora del Cardoner S.A., llicència municipal 

d’ocupació de bé de domini públic de 15 m2 per a la instal·lació d’una bastida i/o plataforma 

elevadora tipus tisora en el carrer de l’U d’Octubre (al llarg de façana de la finca situada al 
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carrer Sant Generós, 1 de Fonteta), els dies laborables durant el període del 17 de març al 8 

d’abril de 2022, per executar obres emparades per la llicència urbanística atorgada de 

l’expedient 286/2019. (Exp. 327/2022). 

 

18 de març de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte d’indemnitzacions per concurrència 

efectiva dels membres de la corporació a òrgans col·legiats compreses entre l’1 i el 28 de 

febrer de 2022 (Exp. 206/2022). 

 

21 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 346/2022). 

 

21 de març de 2022.- Aprovar la liquidació de l’ICIO en concepte de comunicació prèvia 

urbanística per a executar obres consistents en una instal·lació de producció d’energia 

elèctrica d’autoconsum mitjançant plafons solars fotovoltaics a la coberta de l’immoble situat 

al carrer Montseny, 13-15 de Vulpellac (Exp. 67/2022) (Exp. 345/2022). 

 

21 de març de 2022.- Altes al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 342/2022). 

 

21 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 341/2022). 

 

21 de març de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte de TOTUP, en concepte d’ocupació 

temporal de bé de domini públic per a la col·locació d’una tisora al carrer Sant Generós i 

carrer de l’U d’Octubre per executar treballs de façana i coberta de l’edificació situada en el 

carrer Sant Generós, 1 de Fonteta.(Exp. 338/2022). 

 

21 de març de 2022.- Ordenar el pagament de les obligacions aprovades per decret 

d’Alcaldia relativa a les assistències dels regidors de la corporació realitzades durant el mes 

de febrer de 2022 (Exp. 206/2022). 

 

21 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 347/2022). 

 

21 de març de 2022.- Convocatòria i ordre del dia a la sessió extraordinària del Ple de la 

Corporació de data 24 de març de 2022. 

 

22 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 355/2022). 

 

22 de març de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de sol·licitud de llicència urbanística d’obres per a fer treballs de repicar, 

substitució de l’arrebossat i pintat de la façana de l’habitatge ubicat al carrer de Santa 

Basilissa, 13 de Vulpellac.(Exp. 74/2022). 

 

22 de març de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de sol.licitud de llicència urbanística per a la formació d’una rasa de 26 metres per 

canalització d’instal·lació de telecomunicacions a la vorera del carrer de la Riera de 

Peratallada per donar servei a l’immoble de la parcel·la 9-11.(Exp. 193/2022). 

 



 
Ajuntament de Forallac 

 

22 de març de 2022.- Aprovar la rectificació d’errors derivada del Decret d’Alcaldia de data 

14 de març de 2022 substituint el nom del titular de l’activitat (Exp. 894/2021). 

 

22 de març de 2022.- Aprovar la liquidació de l’ICIO en concepte de comunicació prèvia 

urbanística per a executar obres consistents en una instal·lació de producció d’energia 

elèctrica d’autoconsum mitjançant plafons solars fotovoltaics a la coberta de l’immoble situat 

al carrer Montseny, 38 de Vulpellac (Exp. 81/2022) (Exp. 348/2022). 

 

22 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 349/2022). 

 

23 de març de 2022.- Convocatòria i ordre del dia a la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 24 de març de 2022. 

 

24 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 365/2022). 

 

24 de març de 2022.- ARXIVAR l’expedient d’obres 462/2021, en relació a les obres per a 

l’arranjament de la coberta i la façana d’una edificació existent i el sanejament i reparació de 

les filtracions d’una bassa a la parcel·la 146 polígon 8 de Forallac.(Exp. 462/2021). 

 

24 de març de 2022.- AUTORITZAR el retornament de la fiança per import de cent 

cinquanta euros (150,00 €) dipositada a la caixa d’aquesta corporació per respondre de les 

obligacions a què fa referència l’art. 7.1.a) i b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost 

sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (Exp.173/2018) i procedir al seu arxiu. (Exp. 

1334/2021). 

 

24 de març de 2022.- Assabentat de manca de documentació en relació a la comunicació 

prèvia d’obertura d’una activitat de bar restaurant al carrer del Forn, 4 de Peratallada. ( Exp. 

415/2019 ) (Exp. 148/2020). 

 

24 de març de 2022.- Autoritzar el pas pel municipi de Forallac, de la prova esportiva de 

Gravel, que es durà a terme els propers dies 30 d’abril i 1 de maig de 2022, amb sortida i 

arribada al pavelló de Fontajau a Girona.(Exp. 359/2022). 

 

24 de març de 2022.- Fer constar que aquest Ajuntament es dona per assabentat de l’inici de 

l’activitat de discoteca situat al carrer Arboços, 10, nau 13, Vulpellac amb un aforament de 

293 persones. (Exp. 29/2017). 

 

24 de març de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de sol.licitud de llicència urbanística per a portar a terme obres d’ampliació de 

l’activitat de Bar-restaurant “Casa Moner” a la carretera C-66 núm. 1 de Vulpellac.(Exp. 

94/2022). 

 

25 de març de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic (Exp. 333/2022).  
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25 de març de 2022.- Fer constar que aquest Ajuntament se’n dóna per assabentat de la 

tercera fase del canvi d’orientació productiva per una capacitat màxima de 3.500 polletes i 

una superfície de 291,65 m2 de la explotació ramadera situat al Polígon 8 parcel·la 215 (Mas 

Teixidor) (Exp. 458/2019). 

 

25 de març de 2022.- Incoar procediment de trasllat del vehicle matrícula 5527-FHJ, al 

Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles.(Exp. 329/2022). 

 

25 de març de 2022.- Incoar procediment de trasllat del vehicle matrícula 4297-GFX, al 

Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles (Exp. 328/2022). 

 

25 de març de 2022.- Incoar procediment de trasllat del vehicle matrícula B-9412-TZ, al 

Centra Autoritzat de Tractament de Vehicles (Exp. 330/2022). 

 

25 de març de 2022.- Acollir-se a la convocatòria i sol·licitar a la Diputació de Girona una 

subvenció inclosa dins l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, en concepte de Fira 

de les Herbes i Medieval de Peratallada.(Exp. 276/2022). 

 

25 de març de 2022.- Aprovar la valoració dels danys i perjudicis causats a l’Ajuntament 

com a conseqüència de la infracció derivada de l’expedient de protecció de la legalitat 

urbanística pels actes executats en l aparcel.la 92 del polígon 9 a Fonteta (Exp. 13/2022).   

 

28 de març de 2022.- Ordenar el pagament de les obligacions aprovades per la Junta de 

Govern Local de 24/3/2022 (Exp. 357/2022). 

 

30 de març de 2022.- Incoar procediment de protecció de la legalitat urbanística, per haver 

realitzar obres sense disposar de llicència municipal a la parcel.la 202 del polígon 6 de 

Forallac (Exp. 341/2021). 

 

30 de març de 2022.-  Desestimar al.legacions i imposició multa coercitiva per incompliment 

de l’ordre de restauració dictada mitjançant decret núm. 195/2020 de 19.3.2020. (Exp. 

651/2019). 

 

30 de març de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de sol.licitud de llicència municipal d’obres per a portar a terme treballs a la via 

pública per a l’obertura d’una rasa per a efectuar un nou subministrament elèctric a la 

parcel.la situada al carrer de la Riera, 5 de Peratallada.(Exp. 229/2022). 

 

30 de març de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de llicència urbanística per a la construcció d’una piscina d’ús privat a la finca de 

la Plaça de les Voltes, 15 de Peratallada.(Exp. 228/2022). 

 

30 de març de 2022.- Informar que la informació que sol·licita està publicada i és accessible 

en el Registre Públic de Contractes, el qual disposa d’un cercador que permet localitzar els 

contractes menors informats per les entitats locals, i es possible obtenir el llistat de forma 

reutilitzable en format excel. (Exp. 395/2022). 
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30 de març de 2022.- Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO en concepte de llicència 

d’obres per a la consolidació, estabilització i reconstrucció parcial de la tanca perimetral així 

com de les construccions existents situada a la Plaça del Castell, 5 de Peratallada (Exp. 

186/2022) (Exp. 391/2022). 

 

30 de març de 2022.- Fer constar que aquest Ajuntament se’n dona per assabentat de la 

comunicació prèvia per a executar obres consistents en al recrescut de barana de paredat en 

una terrassa de l’immoble situat al carrer de l’Església, 19 de Fonteta.(Exp. 179/2022). 

 

30 de març de 2022.- Alta per modificació per canvi de domicili al Padró Municipal 

d’Habitants (Exp. 378/2022). 

 

30 de març de 2022.- Assignar als funcionaris al servei d’aquest ajuntament el complement 

de productivitat pels serveis prestats el mes de març de 2022 i aprovar l’autorització, 

disposició i obligació de la relació de nòmines (Exp. 51/2022). 

 

30 de març de 2022.- Ordenar el pagament de les obligacions que deriven de les nòmines del 

mes de març de 2022. (Exp. 51/2022). 

 

30 de març de 2022.- Incoar l’expedient contradictori de declaració de ruïna urbanística de 

l’immoble descrit construcció (barraca) situada en la parcel·la 202 del polígon 6 de 

Forallac.(Exp. 397/2022).  

 

30 de març de 2022.- Atorgar a INICIATIVAS TURÍSTICAS SA com a titular de l’activitat 

“Restaurant La Riera”, llicència municipal a precari d’ocupació de la via pública, del 8  

d’abril al 6 de novembre de 2022, ambdós inclosos (213 dies). (Exp. 360/2022). 

 

30 de març de 2022.- Atorgar a INICIATIVAS TURÍSTICAS SA com a titular de l’activitat 

“Restaurant L’Arc Vell”, llicència municipal a precari d’ocupació de la via pública, del 8  

d’abril al 6 de novembre de 2022, ambdós inclosos (213 dies). (Exp. 361/2022). 

 

30 de març de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i TAJACL, en 

concepte de Llicència d’obres per a condicionament interior d’un establiment industrial amb 

legalització i ampliació d’oficina, magatzem i espais annexes a la nau núm. 2 del carrer dels 

oms, 9 del sector industrial V2 de Forallac (Exp. 995/2021) (Exp. 403/2022).  

 

30 de març de 2022.- Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO, en concepte de Llicència 

urbanística d’obres complementària per a la construcció de d’un altell a la nau A i un altell a 

la nau B de l’edifici industrial de 3 naus sense ús al carrer dels Oms, 15 del sector industrial 

V2 (Exp. 917/2021) (Exp. 402/2022). 

 

30 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 399/2022)  

 

30 de març de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 398/2022). 
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31 de març de 2022.- Superació del període de pràctiques i nomenament com a funcionaria 

de carrera (àrea d’urbanisme) a favor de la Sra. IFT. (Exp. 912/2021). 

 

31 de març de 2022.- Superació del període de proves i contractació com a personal laboral 

fix,  auxiliar administrativa (àrea d’intervenció) a favor de la Sra. MPS (Exp. 911/2021).  

 

31 de març de 2022.- Alta d’un gos al Registre Censal d’Animals de Companyia amb 

número de xip 941000025524572. (Exp. 414/2022). 

 

31 de març de 2022.- Aprovar la liquidació de la TOTDP, en concepte de llicència 

d’ocupació d’una superfície de 24 m² de la plaça del Castell, 2 de Peratallada, del 8 d’abril al 

6 de novembre de 2022, ambdós inclosos (213 dies). (Exp. 361/2022) (Exp. 411/2022). 

 

31 de març de 2022.- Aprovar la liquidació de la TOTDP, en concepte de llicència 

d’ocupació d’una superfície de 5,13 m² de la plaça de les Voltes, 3 de Peratallada, del 8 

d’abril al 6 de novembre de 2022, ambdós inclosos (213 dies). (Exp. 360/2022).(Exp. 

410/2022). 

 

1 d’abril de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i TAJACL, en concepte 

de llicència d’obres per a la modificació puntual de façana i aïllament de la coberta d’un 

immoble sense ús al carrer de l’Església, 6 de Fonteta (Exp. 1312/2021) (Exp. 420/2022). 

 

1 d’abril de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i TAJACL, en concepte 

de llicència urbanística d’obres d’intervenció en un pati interior d’illa i per a actuació en la 

façana posterior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Santa Basilissa, 8 de 

Vulpellac.(Exp. 1037/2021) (Exp. 418/2022). 

 

1 d’abril de 2022.- Aprovar la liquidació de la TAJACL, en concepte d’expedició de 

certificat de negatiu d’incoació d’expedient d’infracció urbanística respecte l’immoble situat 

al carrer Carme Carles, 13 de Vulpellac (referència cadastral 4251109EG0445S0001ES) 

(Exp. 224/2022) (Exp. 417/2022). 

 

4 d’abril de 2022.- Aprovar la liquidació de la TAJACL, en concepte d’expedició de 

certificat de règim urbanístic de la parcel.la situada a l’Avd. Puig Negre, 7 de Vulpellac 

(referència cadastral 3952216EG0435S0001WI (Exp. 263/2022) (Exp. 428/2022). 

 

4 d’abril de 2022.- Baixa al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 138/2022). 

 

4 d’abril de 2022.- Baixa al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 1426/2021). 

 

4 d’abril de 2022.- Aprovar la liquidació en concepte de publicació de l’edicte d’exposició 

pública, de l’expedient de sol.licitud de llicència d’obres per a la implantació d’una explotació 

agropecuària a la finca del Mas Ral de Vulpellac, peticionada per Puig Ral, SL, al BOP de 

Girona núm. 64 d’1 d’abril de 2022. (Exp. 425/2022).  
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4 d’abril de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i TAJACL, en concepte 

de Llicència d’obres per a la la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum al 

Mas Blay de Santa Susanna de Peralta situat a la parcel·la 51 del polígon 7 del municipi 

(referència cadastral 002300300EG04F0001ZA)(Exp. 76/2022) (Exp. 421/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de Comunicació prèvia ambiental, per a la legalització de serralleria d’alumini i 

vidre, al carrer Arboços, 4, nau 6 (Exp. 299/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- Aprovar la liquidació de la TAJACL, en concepte de tramitació expedient 

de comunicació per a la legalització d’una serralleria d’alumini al carrer Arboços, 4, nau 6 

(Exp. 432/2022).  

 

6 d’abril de 2022.- Autoritzar el pagament amb el caràcter de «a justificar» per a la compra 

d’un equip de so portàtil per import de 527 euros, a favor de JAUME MONT POCH (Exp. 

423/2022).  

 

6 d’abril de 2022.- Fer constar que aquest Ajuntament es dona per assabentat de l’ampliació 

de l’activitat de l’explotació porcina i bovina situat a la Granja Mas Valls (polígon 4 parcel·la 

56), Vulpellac amb un augment de la capacitat productiva autoritzada passant a ésser de 394 

truges reproductores, 18 truges de reposició, 900 garrins de transició, 8 verros 3.113 porcs 

d’engreix, 120 vedells de cria i 120 vedells d’engreix (Exp. 697/2020). 

 

6 d’abril de 2022.- Aprovar la liquidació de la TAJACL, en concepte de Tramitació 

expedient comunicació d’ampliació d’activitat situada a la Granja Mas Valls (polígon 4 

parcel·la 56), consistent en l’explotació ramadera.(Exp. 84/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- Alta al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 431/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- Atorgament llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge 

unifamiliar aïllat amb piscina descoberta d’ús privat a les parcel·les núm. 11 i 12 de la Unitat 

d’actuació UAP1 “Els horts de Peratallada” de Peratallada.(Exp. 1268/2021). 

 

6 d’abril de 2022.- Desestimar la petició del Sr. JSS registrada d’entrada 2022-E-RE-283 per 

la que sol·licita l’expedició d’un mapa parcel·lari de la finca registral núm. 864 esmentada i 

un certificat signat de l’Ajuntament que relacioni la finca amb l’adreça visitada, atès que no és 

competència municipal emetre certificats sobre la veracitat de dades que consten o haurien de 

constar inscrites en el Registre de la Propietat o en el Cadastre (Exp. 318/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- APROVAR una bonificació del 50%, de la quota íntegra de l’IBI, no 

podent excedir de 500 € anuals, corresponent a l’immoble situat al carrer Sant Generós, 13 de 

Fonteta durant el període de 3 anys: anys 2023, 2024 i 2025.(Exp. 275/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- APROVAR una bonificació del 50%, de la quota íntegra de l’IBI, no 

podent excedir de 500 € anuals, corresponent a l’immoble situat al Sant Generós, 17 de 

Fonteta durant el període de 3 anys: anys 2023, 2024 i 2025.(Exp. 278/2022). 
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6 d’abril de 2022.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre el nínxol número 

154 i ossera 77 (rodona 3a) del Cementiri municipal de Peratallada, al senyor JGP. (Exp. 

438/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- Atorgar una concessió a 50 anys d’un dret funerari sobre els nínxols 

números 169, 170 i ossera 85 (rodona 3a) del Cementiri municipal de Peratallada, al senyor 

FMP. (Exp. 437/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- Aprovar una bonificació del 50%, de la quota íntegra de l’IBI, no podent 

excedir de 500 € anuals, corresponent a l’immoble situat al carrer Sant Generós, 15 de Fonteta 

durant el període de 3 anys: anys 2023, 2024 i 2025. (Exp. 305/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO en concepte de comunicació  

prèvia urbanística per a executar obres consistents en una instal·lació de producció d’energia 

elèctrica d’autoconsum mitjançant plafons solars fotovoltaics a la coberta de l’immoble situat 

al carrer Canapost, 17 de Canapost (Exp. 293/2022) 436/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’una piscina d’ús privat 

a la parcel·la situada al carrer de Miquel de Sarriera, 6 de Vulpellac. (Exp. 292/2022). 

 

6 d’abril de 2022.- Suspendre la tramitació del present expedient fins a la resolució de 

l’expedient 17/2022 corresponent al projecte d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable 

d’obres d’adequació d’una edificació existent per tal de destinar-la a l’ampliació de l’activitat 

del bar-restaurant “Casa Moner”, el qual és preceptiu i vinculant per a l’atorgament de la 

llicència sol·licitada.(Exp. 94/2022). 

 

8 d’abril de 2022.- Requeriment de documentació per tal de continuar amb la tramitació de 

l’expedient de llicència municipal per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i 

una piscina al carrer Santa Basilissa, 7 de Vulpellac. (Exp. 951/2021). 

 

8 d’abril de 2022.- Altes al Padró Municipal d’Habitants (Exp. 446/2022). 

 

8 d’abril de 2022.- Aprovar les liquidacions provisionals de l’ICIO i TAJACL, en concepte 

de llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa i una 

piscina d’ús privat a les parcel·les número 11 i 12 de la Unitat d’Actuació UA-P1 “Els Horts 

de Peratallada” (Exp. 1268/2021) (Exp. 445/2022). 

 

11 d’abril de 2022.- INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística, per a 

l’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada per portar a terme obres, 

sense disposar de la preceptiva llicència en la parcel·la 203 del polígon 6 del municipi (Exp. 

344/2021).  

 

11 d’abril de 2022.-  Superació del període de pràctiques i nomenament com a funcionaria  

interina a favor de la Sra. LTB. (Exp. 562/2021)  
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11 d’abril de 2022.- Aprovació inicial llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la 

convocatòria “Va de feina 2022- Brigada Jove” (Exp. 180/2022). 

 

11 d’abril de 2022.- Sol.licitud a la Diputació de Girona subvencions incloses al programa 

del Pla a l’Acció 2022-2023 (Exp. 422/2022 – 189/2022). 

 

12 d’abril de 2022.- Atorgament llicència per a l’ocupació temporal de bé de domini públic 

per a la instal.lació de parades el dia 24 d’abril de 2022- Fira de les Herbes de Peratallada 

(Exp. 35/21022).  

 

12 d’abril de 2022.- Aprovació liquidació de la taxa per a l’OVP, en concepte d’ocupació de 

via pública el dia 24 d’abril de 2022- Fira de les Herbes de Peratallada (Exp. 464/2022). 

 

 

C ) PRECS I PREGUNTES: 

 

La regidora Agnès Gasull comenta que aquesta setmana ha finalitzar la publicitat de la 

licitació de la concessió de la Rectoria de Fitor i pregunta com ha anat i quina previsió hi ha. 

 

L’Alcalde comenta que hi ha hagut tres participants i que encara no hi ha la valoració 

efectuada. 

 

La regidora Agnès Gasull pregunta pels terminis. 

 

L’Alcalde contesta que la voluntat és que al juny ja pugui funcionar. 

 

La regidora Agnès Gasull demana que es compleixi l’horari d’accés i càrrega i descàrrega de 

furgonetes i vehicles comercials a Peratallada. 

 

També sol·licita que es pugui fer un càlcul de quotes o bonificació per a famílies 

monoparentals. 

 

Un altre aspecte que comenta la regidora Agnès Gasull és que les voreres de Fonteta, tot i que 

són de Diputació, estan en molt mal estat. 

 

Comenta que hi ha visitants del nucli de Peratallada que caminen pel lateral de Can Maret i 

pel voral de la carretera, i considera que caldria afavorir que passessin per altres accessos per 

què solen ser grups molt grans. 

 

Finalment remarca el tema de la colònia de gats que hi ha als tres nuclis. 

 

L’Alcalde als precs efectuats per la regidora Agnès Gasull contesta: 
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Respecte a l’accés al nucli, no és un caos, però hi ha a vegades que un queixa per un altre però 

quan el camió descarrega per ell no. Però la realitat és que a la plaça no descarreguen 

camions. 

 

Pel que fa a la vorera, amb en Jaume van agafar al diputat i van passejar per la zona per què 

ho veiés. 

 

La carretera es complicat fer que la gent no hi passi. 

  

Per l’IBI es mirarà si es va fer quelcom per les mesures de COVID. 

 

La secretària comenta que l’IBI és un impost obligatori i que ve taxat per la llei. 

 

La regidora Olga Galceran, respecte a les colònies de gats, comenta que es continua amb les 

esterilitzacions i que es preveu col·locar una menjadora. 

 

L’Alcalde exposa que els generadors del problema són els que donen de menjar als animals. 

Des de l’Ajuntament les colònies estan controlades i es fan actuacions. 

 

El regidor Josep Masgrau pregunta si hi ha alguna regulació al respecte sobre el menjar 

d’animals. 

 

L’Alcalde contesta que l’Ordenança de civisme. 

 

La regidora Ivette Farraró si s’ha sancionat a algú. 

 

L’Alcalde comenta que respecte als gossos els vigilants van fer actuacions i que creu que 

l’ordenança de civisme ho preveu.  

 

La regidora Ivette Farraró formula els següents precs i preguntes: 

 

Pregunta com està el tema de les càmeres. 

 

Pregunta com està el tema de l’antena. 

 

El regidor Josep Masgrau pregunta com està el tema de la llar d’infants si s’ha avançat 

respecte la última trobada.  

 

L’Olga comenta que està en procés, la concessió està efectuada.  

 

L’Alcalde comenta que respecte a la llar d’infants, es va veure al delegat territorial i que s’ha 

fet una gestió pressupostària i que falta que el Departament d’Ensenyament ens remeti el 

conveni per poder fer el concurs. 

 

Respecte als mossos d’esquadra, l’Alcalde comenta que la Ivette Farraró devia assistir com a 

veïna. Comenta que el responsable de seguretat ciutadana són els mossos d’esquadra. Pel que 
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fa a les càmeres hi ha un projecte amb els mossos per col·locar càmeres, però que no es pot 

posar càmeres en cada casa o cada carrer. Es col·locaran 4 càmeres en els llocs on ens 

indiquin els mossos d’esquadra per identificar matricules i no persones. 

 

Al pressupost hi ha una aplicació pressupostaria i esta a punt de licitar.  

 

Fa uns anys amb el delegat territorial es va reunir i ens van confirmar que per part de mossos i 

seguretat ens havien aprovat la col·locació d’unes càmeres a Forallac. 

 

Comenta que amb la informació s’ha de ser curós i que la informació que es va donar als 

veïns no és el que ha explicat. 

 

La regidora Ivette Farraró comenta que ella només va indicar que es posarien 5 càmeres en tot 

el municipi.  

 

L’Alcalde comenta que cal ajudar a tranquil·litzar i fer que la gent no visqui amb el neguit, i 

que es va fer la reunió amb els mossos justament per què la cosa estava agafant molta volada. 

 

La regidora Ivette Farraró comenta que no entén el comentari de l’alcalde i que la Cristina va 

comentar que els mossos es van oferir a fer una xerrada d’autoprotecció i que ella només va 

comentar que es posarien càmeres lectores de matrícula.  

 

L’Alcalde comenta que cal tranquil·litzar els veïns, per què no pateixin sense necessitat.  

 

La regidora Ivette Farraró comenta que vostè està al grup de whatssap i no diu res i per què no 

surt al Rampí essent un tema que preocupa als veïns. 

 

L’Alcalde contesta que ell no va demanar que el posessin i no intervé per no interferir en els 

comentaris dels veïns i que no vol que pensin que els espia i si algú vol preguntar-li quelcom 

que ell està disponible. 

 

La regidora Ivette Farraró diu que aleshores que marxi del grup. 

 

L’Alcalde comenta que qui li va posar que el tregui. 

 

La regidora Ivette Farraró diu que ella no el va posar i no el treurà i que no passa res per un 

missatge tranquil·litzador, que ella va crear el grup però no l’ha afegit i fins ara no tenia ni el 

seu telèfon. 

 

L’Alcalde segueix amb la seva postura i que es millor un missatge tranquil·litzador i que la 

seguretat ciutadana són dels mossos i l’Ajuntament posarà càmeres a disposició dels mossos 

però que ni amb 25 càmeres es pot vigilar tot el municipi i que hi ha una falsa expectativa de 

la gent. Així mateix, cal tenir present que estadísticament hi ha pocs robatoris. 

 

La regidora Ivette Farraró comenta que als veïns que li han preguntat li donarà resposta però 

que no ho posarà al whatssap. 
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La regidora Ivette Farraró pregunta per la parcel·la del carrer Canigó i pregunta pels filtres de 

carbó. 

 

L’Alcalde comenta que els filtres de carbó a principis d’any es van treure i es farà la neteja de 

la parcel·la.  
 

I essent les 21:30 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  
 


