AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 1 DE
SETEMBRE DE 2015.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:10 hores del dia 1 de setembre 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, Joaquim Pastoret Lladó ,Pere Bosch
Camps, Dolors Quer Puntil, 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 de data 6 d'agost de 2015.
Examinada l’ acta de la sessió de data 6 d'agost 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 l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de juny i a 1 de juliol
de 2015.
2.14.- Ofici de l'associació CORFI sol·licitant local del centre cívic per fer una Xerrada el dia 18
de setembre de 2015.

3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
25.316,47€ 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 477,94€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa a la taxa de
tractament de residus, corresponent al mes de juliol de 2015, s’acorda donar-li conformitat.
5.- 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 88/2015 donant-se per assabentat de la comunicació prèvia de primera
ocupació de l'habitatge situat al C/ Dr. Silvestre Santaló, 9A
Decret d'alcaldia num 89/2015 ordenant la devolució de la finança dipositada per respondre
de la correcta gestió de residus de l'obra que es segueix amb l'expedient num 09/15
Decret d'alcaldia num 90/2015, ordenant la devolució de la finança dipositada per respondre
de la correcta gestió de residus de l'obra que es segueix amb l'expedient num 10/15
Decret d'alcaldia num 91/2015 ordenant la devolució de la finança dipositada per respondre
de la correcta gestió de residus de l'obra que es segueix amb l'expedient num 28/11
Decret d'alcaldia num 92/2015, reservant com a locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per a
celebració d'actes de la campanya electoral al Parlament de Catalunya 2015 la Sala del Centre
Cívic C/ Gran, 26 i com a llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells la Plaça Dra.
Maria Bou.
Decret d'alcaldia num 93/2015 prenent coneixement de la comunicació prèvia de l'obres sota
el numero d'expedient 26/14
Decret d'alcaldia num 94/2015, declarant conclosa i exhaurida la llicencia d'obres concedida a
l'expedient num 36/14.
Decret d'alcaldia num 95/2015 prenent coneixement de la comunicació prèvia de l'obres sota
el numero d'expedient 27/15
Decret d'alcaldia num 96/2015 declarant conclosa i exhaurida la llicencia d'obres concedida a
l'expedient num 37/14.
Decret d'alcaldia num 97/2015 declarant conclosa i exhaurida la llicencia d'obres concedida a
l'expedient num 39/14.

Decret d'alcaldia num 98/2015 declarant conclosa i exhaurida la llicencia d'obres concedida a
l'expedient num 43/14.
Decret d'alcaldia num 99/2015 declarant conclosa i exhaurida la llicencia d'obres concedida a
l'expedient num 45/14.
Decret d'alcaldia num 100/2015 declarant conclosa i exhaurida la llicencia d'obres concedida a
l'expedient num 3/15.
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Decret d'alcaldia num 101/2015 concedint llicència urbanística per l'ampliació d'un habitatge
unifamiliar entre mitgeres al C/ Clos, 1
Decret d'alcaldia num 102/2015, aprovant l'expedient de modificació de crèdits num 2/2015.
Decret d'alcaldia num 103/2015, adquirent una maquina segadora .

El Ple es dona 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.
***

SORTEIG DE MEMBRES DE MESA

***

MUNICIPI: GARRIGÀS
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: U
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRE CULTURAL RECINTE ESCOLES
ADREÇA: CARRE GRAN NUM: 26
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0212 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MARC PARES SUCARRAT
Identificador: 40462969N
Adreça: CARRE COSTA 14
Codi Postal: 17476

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0243 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: IVAN QUINTANA VALLS
Identificador: 41552828Q
Adreça: CARRE GRAN 12
Codi Postal: 17476

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0277 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: JUAN CARLOS SERRA GUIRADO
Identificador: 43427542T
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Adreça: CARRE GRAN 5
Codi Postal: 17476

VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0317 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MARIA DE LOS ANGELES VENDRELL VENDRELL
Identificador: 46661918R
Adreça: CARRE GRAN 21
Codi Postal: 17476

VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0039 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: INES BRUGUES PALOMER
Identificador: 40426179E
Adreça: CARRE MIGDIA 3
Codi Postal: 17476

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0254 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: GEMMA ROS JUANOLA
Identificador: 40593869L
Adreça: CARRE ESGLESIA (DE L') 3
Codi Postal: 17476

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0121 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: JORDI GIRO QUER
Identificador: 40450874S
Adreça: CARRE DALT 6
Codi Postal: 17476

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE

6.- Acceptació subvenció dins la campanya Del Pla a l'acció 2015.
Vist que la junta de govern de la Diputació de Girona en data 3 d'agost de 20'15, va
acorda atorgar, entre altres, a l'ajuntament de Garrigàs una subvenció d'import 8.999€
pe a la substitució de 80 punts de llums de l'enllumenat púbic de Garrigàs.
S'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la diputació de Girona d'import 8.999€ per
a la substitució de 80 punts de llums de l'enllumenat púbic de Garrigàs.
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.
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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 22:00 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

