AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 4
D'AGOST DE 2016.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:04 hores del dia 4 d'agost de 2016, es
reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat
prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i
amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Dolors Quer Puntil,
Joaquim Pastoret Lladó, Pilar Bosch Bech i Josep Ferrer Serra.
Excusa l'assistència el sr. Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Examinada l’ acta de la sessio de data 4 d'agost de 2016, és aprovada per unanimitat dels
membres assistents.

2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera
sessió fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Ofici de la Diputació de Girona comunicant l'atorgament de subvenció per la
celebració de la Fira de la botifarra de Perol i productes de la terra.
2.2.- Ofici de la Diputació de Girona comunicant l'atorgament de subvenció per la sega
de camins municipals.
2.3.- Ofici del Departament d'empresa i coneixement relatiu ales queixes efectuades
per aquest Ajuntament per les deficiència en el subministrament elèctric.
2.4.- Ofici del Departament d'agricultura relatiu a una autorització d'aprofitament
forestal
2.5.- Ofici de la Agencia catalana de l'aigua relatiu a un permís a Endesa Distriubciones
Electrica SLU per l'execució d'obres d'encreuament trams de línees arees.
2.6.- Ofici de la Diputació de Girona comunicant l'atorgament de subvenció per a
l'accés a noves tecnologies.
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2.7.- Ofici de la Societat de caçadors L'esquirol de l'Empordà, entregant talo d'import
1016,40€ per a finançar el muntatge de l'exposició del Mirador Photo.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
17.140,61€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.

3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera
sessió, que ascendeix a 596,48€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa als
serveis de recollida d'animals abandonats, corresponent al segon trimestre de 2016,
s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa a la
taxa de l'abocador comarcal, corresponent al mes de juny, s’acorda donar-li
conformitat.
5.- Donar compte del decrets d’alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la
relació de resolucions de l’Alcaldia, que s’han adoptat des de l'última sessió ordinària i
plenària, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta
d’assumptes compresos en l’ordre del dia.

Decret d'Alcaidia num. 56/2016, en virtut del que s'atorga una subvenció per a la
pintura de la façana del C/ Gran, 6
Decret d'Alcaidia num. 57/2016, en virtut del que s'arxiva l'expedient d'obres num
38/14 i 41/14.
Decret d'Alcaidia num. 58/2016, en virtut del que es pren coneixement de la
comunicació prèvia de les obres que es segueixen sota el numero d'expedient 13/16
Decret d'Alcaidia num. 59/2016, en virtut del que s'autoritzen les obres que es
segueixen amb el numero d'expedient 20/16
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Decret d'Alcaidia num. 60/2016, en virtut del que s'ordena la devolució de a fiança
dipositada per ala correcta gestió de residus de l'obra que es segueix amb l'expedient
num 14/16.
Decret d'Alcaidia num. 61/2016, en virtut del que s'aprova el contracte menor del
servei d'arquitecte municipal.
Decret d'Alcaidia num. 62/2016 en virtut del que s'ordena la devolució de a fiança
dipositada per ala correcta gestió de residus de l'obra que es segueix amb l'expedient
num 06/15.
Decret d'Alcaidia num. 63/2016 en virtut del que s'aprova el contracte menor del
servei de comptabilitat municipal.
Decret d'Alcaidia num. 64/2016 en virtut del que s'arxiva l'expedient d'obres num
35/15.
Decret d'Alcaidia num. 65/2016 en virtut del que s'arxiva l'expedient d'obres num
36/15.
Decret d'Alcaidia num. 66/2016 en virtut del que s'arxiva l'expedient d'obres num
40/15.
Decret d'Alcaidia num. 67/2016, en virtut del que es delega l'exercici de funcions
pròpies de l'alcaldia en matèria de casaments civils a la cerimònia del dia 6.8.16
Decret d'Alcaidia num. 68/2016 en virtut del que s'aprova el contracte menor del
servei de manteniment de les vies i espais públics.
Decret d'Alcaidia num. 69/2016 en virtut del que s'arxiva l'expedient d'obres num
14/15.
Decret d'Alcaidia num. 70/2016, en virtut del que es pren coneixement de la
comunicació prèvia d'obres sota el número d'expedient 21/16
Decret d'Alcaidia num. 71/2016 en virtut del que es pren coneixement de la
comunicació prèvia d'obres sota el número d'expedient 21/16
Decret d'Alcaidia num. 72/2016 en virtut del que es pren coneixement de la
comunicació prèvia d'obres sota el número d'expedient 23/16
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Decret d'Alcaidia num. 73/2016 en virtut del que es pren coneixement de la
comunicació prèvia d'obres sota el número d'expedient 19/16
El Ple es dona per assabentat.
6.- Sol·licitud de subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017
La Generalitat de Catalunya, a través del Decret 273/2016, de 12 de juliol, ha obert la
convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a despeses de reparacions,
manteniment i conservació del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalaunya (PUOSC) per al període
2016-2017.
Vist l'anetior s'acorda, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya la concessió a l’Ajuntament de Garrigàs de la subvenció per a
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’Obres i Serveis de
Catalaunya (PUOSC) corresponent al període 2016-2017.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
7.- Assumptes urgents.
7.1.- Sol·licitud de Subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
L'ajuntament es conscient que l'atur juvenil és un problema estructural, que comporta
conseqüències greus per a la situació present i futura dels joves, i que, tard o d'hora, es
convertirà en un fre per al desenvolupament de l’economia. La Unió Europea, a través del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha posat en marxa la Garantia Juvenil, una
iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, que inclou un conjunt d'actuacions i
mesures enfocades a estimular la contractació i l'autoocupació de joves en situació de
vulnerabilitat educativa, formativa o laboral
Vist l' ORDRE TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya que te per objectiu garantir
que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un
període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats.
Ates que l'Ajuntament esta interessat en la contractació d'un/a jove, per a l'àrea de
dinamització cultural i empresarial per organitza i executa accions i projectes diversos per tal
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d'impulsar i fomentar el desenvolupament local en matèria empresarial, comerç, d’ocupació i
cultural .
S'acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, la subvenció per a la
contractació d'un/a jove del Programa de garantia Juvenil de Catalunya.
Segon.- FACULTAR, tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-President, per
realitzar les actuacions que l’execució dels anteriors acords requereix
7.2.- Donar compte de l'infome d'intervenció
La secretaria interventora dona lectura dels informes següents:
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.
Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es
desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el
ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig
de pagament.
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament
amb periodicitat trimestral.
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor negatiu,
tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si l’Administració paga
abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
Les dades corresponents al 2on trimestre de 2016 són les següents:
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Entidad

Garrigàs

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

-15,19

PMP Global

49.150,93

49.150,93

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)
-21,95

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)
1.479,49

1.479,49

PMP
Observaciones
(días)

-15,39
-15,39

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial,
estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i organismes
dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament a proveïdors.
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents termes:
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda,
al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y
su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su
serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y
su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de
cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan
garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales
modelos tipo de publicación.”.
Garrigàs, 15 de juliol de 2016.
La Secretària - Interventora
Olga Serrats Juanola
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INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE L’EXERCICI 2016
(ACUMULAT A 30/06/2016)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2082/2014, de 7
de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012
(LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), emeto
el següent INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden
excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació trimestral, les
Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al
Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en els
pròxims deu anys.
De la documentació corresponent al segon trimestre 2016 (acumulat fins 30/06/2016), el
resultat obtingut és el següent:
Deuda viva al final del periodo
Deuda a
Operaciones
Factoring Avales
Otras
Con
corto
Emisiones con
sin
ejecutados
operaciones
Administraciones
plazo
de deuda Entidades de
recurso reintegrados de crédito Públicas (FFPP)
crédito

Total
Deuda
viva
al final
del
periodo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
Corporación 0,00
Local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidad

09-17-075AA-000
Garrigàs

Nivel Deuda Viva

0,00
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Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar
hasta 31/12/2016

Concepto

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024 2025 2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones
con
0,00
Entidades de credito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Factoring sin recurso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda
con
Administraciones
0,00
públicas (exclusivamente
FFPP) (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Otras operaciones
credito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Emisiones de deuda

Total vencimientos

de

S’adjunta el calendari i pressupost de tresoreria a 30/06/2016
Garrigàs, 15 de juliol de 2016.
L’Interventora
Olga Serrats Juanola
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8.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes, manifestants
el presents que no en tenen.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les 20:30
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el dia……………....... ha
quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

