AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIOL
DE 2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 3 de juliol de 2014, 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 , Dolors Quer
Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor.
Excusa l’assistència el Sr. Pere Bosch Camps.
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 12 de juny de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 12 de juny de 2014, 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’escola de Garrigàs sol·licitant la sala del centre cívic pel dia 16 de maig, per
celebrar el dia de la ZER i 19 de juny de 2014 per espectacle de final de curs i l’ús de la piscina
municipal el dia 20 de juny de 2014.
2.2.- Ofici del servei de transit relatiu a la sortida el dia 7 de juny de 2104 de cotxes antics.
2.3.- Ofici de l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 d’abril de 2014 i a 1 de
maig de 2014.
2.4.- Oficina de l’agencia catalana de l’aigua relatiu a prorroga de cincs mesos a àrids
Tramuntana SA per l’execució dels treballs d’extracció d’àrids d’un tram de la llera del riu
Fluvià.
2.5.- Ofici del Consell comarcal relatiu a l’informe dels comportadors durant l’any 2014,
2.6.- Ofici del banc de sang i teixits sol·licitant permís per a la donació de sang el dia 30 de juliol
de 2014 a la Sala del centre cívic.
2.7.- Ofici de DIPSALUT acceptant la sol·licitud d’execució del Programa Pt05i Pt06 d’avaluació
de la salubritat de les piscines d’us públic.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de 9.546,92€
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 1317,37 € s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
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4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relatiu a la taxa de
l’abocador corresponent al mes de maig de 2014,s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Ministeri d’hisenda relatiu a les nomines de distribució
de quotes nacionals de l’IAE, corresponent al període compres entre l’1 de juny de 3013 al 30
de novembre de 2013,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
estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del
dia.
Decret d’alcaldia num 42/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 20/14.
Decret d’alcaldia num 43/2014,aprovant l’expedient de modificació d crèdits num 3/2014.
Decret d’alcaldia num 44/2014, aprovant l’expedient de modificació d crèdits num 2/2014.
Decret d’alcaldia num 45/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 21/14.
Decret d’alcaldia num 46/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 18/14.
Decret d’alcaldia num 47/2014,atorgant llicencia municipal d’obertura per a exercir l’activitat
d’explotació ramadera al Mas Coll.
Decret d’alcaldia num 48/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 22/14.
Decret d’alcaldia num 49/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 17/14.
Decret d’alcaldia num 50/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 23/14.
Decret d’alcaldia num 51/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 24/14.
Decret d’alcaldia num 52/2014, aprovant inicialment el Pla de millora El Bosquet .
El Ple es dóna per assabentat.
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6.- Ajuts socials.
Vist l’escrit de Vanesa Darnes Vela, comunicant el naixement del seu fill JAN MARGALL
DARNES nascut a Garrigàs el dia 15 de juny de 2014 i inscrita al Registre civil de Garrigàs Tom
21 foli 27.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 8 de novembre de 2012 va aprovar
la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i subvenció per
naixements.
Atès que el sol.licitant és veí de Garrigàs empadronat al municipi amb una antiguitat
d'almenys un any des de la sol·licitud.
Vista la documentació aportada: certificat de naixement expedit pel Registre Civil de Garrigàs,
certificat d'empadronament del pare/mare/tutor amb una antiguitat de més d'un any de
residència al municipi de Garrigàs, còpia de l'escriptura de propietat o del contracte de lloguer
de l'immoble on resideix la família o document anàleg, còpia del DNI del sol.licitant.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a Vanesa Darnes Vela, una subvenció de 600€ pel naixement del seu fill JAN
MARGALL DARNES nascut a Garrigàs el dia 15 de juny de 2014 i inscrita al Registre civil de
Garrigàs Tom 21 foli 27.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2014.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
7.- Acceptació de subvencions.
7.1.- Acceptació de subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a l’accés a noves
tecnologies 2014.
Vist a la resolució de la Junta de Govern de data 3 de juny de 2014, en virtut de la que
s’acorda concedir a l’ajuntament de Garrigàs una subvenció per a la facilitar l’accés ales noves
tecnologies d’import 738,60€, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 738,60€ per a la facilitar l’accés ales noves tecnologies d’import
738,60€.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
7.2.- Acceptació de subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a la instal·lació d’una
estufa de biomassa i la substituïu de làmpades existents
Vist a la resolució de la Junta de Govern de data 20 de maig de 2014, en virtut de la que
s’acorda concedir a l’ajuntament de Garrigàs una subvenció per a la instal·lació d’una estufa
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de biomassa al centre cívic i la substitució de làmpades existents per leds d’import 4.471,23€,
s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 4.471,23€ per a la instal·lació d’una estufa de biomassa al
centre cívic i la substitució de làmpades existents per leds
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
7.3.- Acceptació de subvenció atorgada per la Oficina de suport a la iniciativa cultural per la
commemoració del tricentenari del fets de 1714.
Vist a la resolució del Consell d’administració de la Oficina de suport a la iniciativa cultural de
data 12 de juny de 2014, en virtut de la que s’acorda concedir a l’ajuntament de Garrigàs una
subvenció pel sopar popular i espectacle musical el dia 26 de juliol de 2014, en motiu
commemoració del tricentari del fets de 1714 d’import 573,74€, s’acorda per unanimitat dels
set membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 573,74€ pel sopar popular i espectacle musical el dia 26 de juliol
de 2014, en motiu commemoració del tricentari del fets de 1714
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Oficina de suport a la iniciativa cultural
8.- Aprovar provisionalment la modificació Ordenança General de Gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, consistent en la introducció d’un nou
apartat a l’article 45.
Amb l’objectiu de facilitar als ciutadans el compliment, amb comoditat, de les obligacions
tributaries municipals, es considera apropiat el fraccionament l'impost de béns immobles de
naturalesa urbana en dos terminis de pagament, sense interessos de demora. Aquesta
modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici respecte tots aquells rebuts de quota
tributària d’import igual o superior a 100 €, sempre que el pagament dels quals estigui
domiciliat.
Atès que el procediment d’aprovació d’aquesta modificació s’ha d’ajustar al que disposen els
articles 15, 16 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, relatius a la imposició, supressió i ordenació
de tributs per les Corporacions Locals.
Vistos els informes emesos per l’Interventor, de conformitat amb el que assenyala l’article
179.2 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 54 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local.
S’acorda per unanimitat dels seus membres.
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació Ordenança General de Gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, consistent en la introducció d’un nou
apartat a l’article 45 d’acord amb el següent redactat :
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“4. De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir, el
fraccionament l'impost de béns immobles de naturalesa urbana de cobrament periòdic i
notificació col•lectiva, en dos terminis de pagament, sense interessos de demora.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici respecte tots aquells rebuts de
quota tributària d’import igual o superior a 100 €, sempre que el pagament dels quals estigui
domiciliat.
Així mateix, les persones interessades que en el moment de l'acreditació de l'impost no el
tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat, podran fer-ho, prèvia presentació
de la corresponent sol•licitud en aquest sentit i de la domiciliació bancària del seu pagament.
A aquests efectes, l’esmentada sol•licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de l’ ingrés
o a XALOC un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la
sol•licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut de
l’exercici en curs.
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es
facilitarà document de pagament pel total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer dia
de l’esmentat període de pagament.
Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària
s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’esmentat
incompliment.”
Segon.- Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de trenta dies hàbils,
per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació durant l'esmentat termini, aquest
acord esdevindrà definitiu, sense necessitat de nou acord plenari.
9.- Aprovar la modificació ordenança IAE
Per acord de Ple Municipal del dia 7 de juliol de 2003 acordà l’aprovació de l’ordenança fiscal
sobre l’ìmpost d’activitats econòmiques, les quals van ser publicades en el BOP de Girona num
147 de 4 d’agost de 2003.
Atès que totes les esmentades ordenances es regien per la normativa vigent en el moment de
la seva aprovació, fonamentalment per la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, i la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, actualment
derogades.
Com sigui que, durant el termini de vigència de les ordenances, s’ha aprovat diversa normativa
sectorial que afecta el règim general de les hisendes locals, com és el Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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Vist el que estableixen els articles 22.2 d) de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local
i 52.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal de Catalunya, per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres,sis dels set membres assistents al Ple :
Primer.- Modificar l’articulat de l’ordenança Fiscal de l’Impost sobre activitat econòmiques, a fi
i efecte d’actualitzar el seu contingut i adaptar-lo al nou marc regulador previst en la part
expositiva.
Segon.- Sotmetre l’expedient de modificació de les ordenances a informació pública pel
termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament.
10.- Aprovar els acords relatius a la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya
tram supramunicipal any 2012.
Vist el que estableix la resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, de distribució als municipis
de Catalunya de al Participació en els ingressos de la generalitat integrada en els Fons de
cooperació local de Catalunya, any 2012, i més concretament a l’annex II relatiu a la prestació
supramunicipal de serveis.
Atès que d’acord amb la resolució del Conseller de Governació i Administracions Públiques ha
estat aprovada la distribució per municipis corresponent a Garrigàs una dotació de 1738
EUROS.
Atès que correspon al Ple de la Corporació aprovar la distribució d’aquesta dotació entre
mancomunitats de municipis i consorcis, legalment constituïts i inscrites al registre d’ens locals
de Catalunya en les que aquest municipi participi i el Consell Comarcal, el, Ple de la Corporació
adopta el següent acord:
PRIMER. – APROVAR la distribució de 1738 euros que correspon a aquest Ajuntament com a
participació en el Fons de Cooperació Local de Catalunya de la següent forma:
-El 100% per a dotació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’àrea mediambiental de
residus urbans.
SEGON. – TRASLLADAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local, al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
11.-Assumptes urgents
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
12.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes, manifestants
el presents que no en tenen.
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I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les 22:50
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

