AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 D’ABRIL DE
2015.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 28 d’abril de 2015, 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: Josep Ferrer Serra, Pere Bosch Camps, Dolors Quer
Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor
Excusa l’assistencia el Sr. Joaquim Pastoret Lladó
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 de data 9 d’abril de 2015
Examinada l’ acta de la sessió de data 9 d’abril de 2015, 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 convocant la subvenció del Pla especial d’inversions
sostenibles 2015.
2.2- Ofici de Diputació de Girona concedint el servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de
promoció econòmica i desenvolupament local
2.3- Ofici de departament d’agricultura relatiu a un aprofitament forestal¡de la finca La Serra
de Dolors Moy Grau
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
14.440,81€ 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 902,65€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Donar compte dels decrets de l'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 del dia 2 de febrer al 3 de març de 2012 (ambdós inclosos), les quals han
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estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del
dia.
Decret d’alcaldia num 55/2015, en virtut del que es deleguen les fucnions d’alcaldia al primer
Tinent d’Alcalde.
Decret d’alcaldia num 56/2015, en virtut del que d’autoritza el pas pel terme de Garrigàs de la
curs de Clàssic Motor del Bages el dia 9 de maig de 2015.
El Ple es dóna per assabentat.
5.- Sorteig membres de la mesa per a les eleccions municipals.
En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 77, de data 31 de març de 2015, es publica el Real Decreto
233/2015, de 30 de marzo, per el que es convoquen eleccions locals i a les Asamblees de Ceuta
i Melilla pel 24 de maig de 2015
Convocades les eleccions municipals pel proper dia 24 de maig de 2015, mitjançant Real
Decreto 233/2015, de 30 de marzo, per el que es convoquen eleccions locals i a les Asamblees
de Ceuta i Melilla i d'acord amb el que estableix la Llei orgànica del regim general electoral es
passa a realitzar el sorteig dels membres que constituiran la Mesa electoral d'aquest municipi.
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0280
Nom: PERE SERRANO GARRIGA
Identificador: 45488036Q
Adreça: CARRE DEL CLOS, 9
Codi Postal: 17476
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0148
Nom: MARTA LOPEZ SERRA
Identificador: 41559152S
Adreça: CARRE GRAN, 22
Codi Postal: 17476
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0176
Nom: PILAR MENDEZ PAGES
Identificador: 40444159Q
Adreça: VEINAT CASES NOVES 17
Codi Postal: 17476
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0024
Nom: LUIS MIGUEL BERENGUEL GONZALEZ
Identificador: 27510632X
Adreça: CARRER FONT DEL CLOS 12
Codi Postal: 17476
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VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0018
Nom: JOAN BARTIS RIERA
Identificador: 77961548N
Adreça: ARRAL DE L’ESGLESIA 1
Codi Postal: 17476
VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0116
Nom: NURIA GIRO PRADA
Identificador: 41552869 B
Adreça: PLAÇA AJUNTAMENT, 8
Codi Postal: 17476
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0283
Nom: JOSEP SIMON BONET
Identificador: 40435360A
Adreça: VEINAT GARRIGAS 15
Codi Postal: 17476
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0320
Nom: EVA VIDAL DOLSET
Identificador: 40440894V
Adreça: CARRER LA COSTA 14
Codi Postal: 17476
VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0324
Nom:ONA VILAR DEL PINO
Identificador: 41565655D
Adreça: RONDA BELLAVISTA, 5
TONYA
Codi Postal: 17476
6.- Constitució d’ una agrupació amb els municipis de Garrigàs i Cistella per al
sosteniment del lloc de Secretaria Intervenció.
Que en la sessió ordinària del Ple de data 28 d’abril de 2015, entre d’altres, s’adoptà
l’acord del tenor literal següent:
«Vist que amb data 5 de febrer de 2015, aquesta entitat local inicià l’expedient per a la
constitució de l’agrupació per al sosteniment del lloc de Secretaria Intervenció comú amb les
entitats locals de Garrigàs i Cistella
Vist que amb data 5 de febrer de 2015, es va trametre la comunicació d’aquesta
iniciativa a les entitats locals interessades per al seu coneixement i efectes, així com
l’esborrany dels estatuts.
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Vist que amb data 23 de febrer de 2015, l’Ajuntament de Cistella va acordar adherir-se
a la iniciativa plantejada per aquest i promoure amb aquest Ajuntament la constitució de
l’agrupació projectada, d’acord amb els estatuts citats.
Vist que amb data 6 de març de 2015, es va sotmetre l’expedient a informació pública i
sense que es presentessin al·legacions.
Vist l’informe de la Secretaria i de conformitat amb el què disposa l’article 114.3.d) 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 [en relació amb l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local], el Ple a adopta per unanimitat dels seus membres el
següent ACORD
PRIMER. Constituir una agrupació amb els municipis de Garrigàs i Cistella per al
sosteniment del lloc de Secretaria Intervenció.
SEGON. Aprovar el text consensuat dels estatuts pels què s’ha de regir l’agrupació
constituïda.
TERCER. Trametre l’expedient al Conseller o Consellera de Governació i
Administracions Públiques per a la seva aprovació».
7.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
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
22:35hores 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

