AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 4 DE
FEBRER DE 2016.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:04 hores del dia 4 de febrer 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 , Josep
Ferrer Serra, Joaquim Pastoret Lladó , Pilar Bosch Bech, 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 7 de gener de 2016.
Examinada l’ acta de la sessió de data 7 de gener de 2016, la Sra. Pilar Bosch entrega un
escrit a la Sra. Secretaria i explica que es el text que hauria de dir al punt 12 de l'acta,
quan es dona la paraula al Sr. Vaello, i que és el següent:
"El Sr. Carlos Vaello manifesta que hi ha unes deficiències en el Cementiri d'Arenys , i
mostra fotografies d'unes esquerdes que han sortit i proposa estudiar l'expedient per
valorar si podem emprendre reclamacions a tercers.
Demana que tal i com varem dir en el Programa electoral, ens cal publicar amb
transparència tots els costos de l'Ajuntament"
Sotmès a votació, s'acorda per unanimitat dels assistents aprovar l'acta amb aquesta
esmena.
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 del Departament de benestar social relatiu a la targeta d'aparcament
provisional .
2.2.- Ofici de Diputació de Girona relatiu a la convocatòria de la subvenció Fons de
cooperació econòmic i cultural, 2016.
2.3- Ofici d'Endesa Distribución relatiu a la substitució del comptador d'enllumenat
públic de Tonya
2.4.- Ofici de l'oficina del cens electoral relatiu al numero d'efectors a 1 de desembre
de 2016.
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2.5.- Ofici del JARC relatiu a la possible bonificació de l'IBI d'explotacions agrícoles i/o
ramaderes.
2.6.- Ofici del Departament d'empresa i ocupació relatiu a la autorització de
desmantellament dels suport 19 i 83 de la línea Aérea i compactació amb la línea de
400kv.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
12.680,60€ 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 1.013,57€ 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 desembre de 2015, 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 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 1/2016 en virtut de la que s'atorga una subvenció per la pintura
de la façana de la finca de La Central d'Arenys d'Empordà.
Decret d'alcaldia num 2/2016, en virtut de la que es reserven els locals i espais públics
per a les eleccions a les cambres agràries 2016.
Decret d'alcaldia num 3/2016, en virtut de la que s'autoritza l'expedició d'una copia
completa dels expedient de segregació de la finca registral num 1603, procedent de la
finca matriu 66 (Mas Turró o Soley) i de l'expedient de llicència d'obres major de les
obres que es fan en aquesta inca segregada del sr. Daniel Lleixa Borràs.
Decret d'alcaldia num 4/2016, en virtut del que es renuncia a la subvenció d 'import
1900€ atorgat per la Diputació de Girona per a la promoció del teixit empresarial :
publicació del segon conte El garrinet de Garrigàs.
El Ple es dona per assabentat.
6.- Aprovació definitiva del Pla d'acció per a l'energia Sostenible (PAES )
El 13 de desembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Garrigàs va aprovar l’adhesió al
Pacte d’alcaldes. Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen,
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voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a
adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20
% per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a l’energia
sostenible (PAES).
Que en el Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 12 de
desembre de 2013, es donà compte de la Resolució de l’Alcaldia num 108/2013, de
data 25 de novembre de 2013, que aprovava inicialment el Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible (PAES) per al municipi de Garrigàs elaborat per MAIMA ENGINYERS SL,
sotmetent-se a informació pública durant el termini de trenta dies i publicant-se en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona num 248 de 31 de desembre de 2013 i al
taulell d'anuncis de l'ajuntament
El pla d’acció del municipi de Garrigàs consta de 38 accions que suposen una reducció
de 791,64 tn CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 30,02 % de les emissions del 2005.
Simultàniament, es tramet a Diputació de Girona - CILMA els documents PAES, IRE i
SEAP del municipi de Garrigas per validar-lo i donar l'acceptació definitiva i revisant
que els continguts dels PAES redactats s'adeqüen a la metodologia gironina aprovada
per la COMO. Un cop feta l'acceptació definitiva, el CILMA publica la documentació al
web europeu www.eumayors.eu i paral·lelament l'ajuntament ha d'aprovar per Ple la
versió definitiva.
En data 25 de gener de 2016 la Diputació de Girona ens comunica que el nostre
PAES s'adequa a la Metodologia gironina tot i que s'han d'incorporar unes esmenes: la
reducció d'emissions per l'any 2020 ha passat de 791,64 a 797,85 tn de CO2,amb un
percentatge de reducció del 30,02% al 30;26% i el pressupost total del Pla ja passat de
383.325€ a 385.725€.
Vist l'anterior, s'acorda per unanimitat dels regidors assistents:
PRIMER. Aprovar definitivament el PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE de
Garrigàs amb les esmenes assenyales pel CILMA: la reducció d'emissions per l'any
2020 ha passat de 791,64 a 797,85 tn de CO2,amb un percentatge de reducció del
30,02% al 30;26% i el pressupost total del Pla ja passat de 383.325€ a 385.725€.
SEGON.- Notificar el present acord a la DIPUTACIO DE GIRONA.
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell
d’anuncis de l’ajuntament.
7.- Acord d'adhesió a l'Associació Alt Emporda turisme i nomenament de
representant de l'Ajuntament a l'associació.
Atès que considerem l’existència de l’associacionisme municipal en l’àmbit turístic com
a instrument valuós i necessari per aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra
Corporació local per sí mateixa i tot sola.
Atès que l’Associació Alt Empordà Turisme (AET) és l’organització més adequada per a
aquest fi, per la seva tasca encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com
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el nostre i per la defensa que fa dels recursos patrimonials, culturals i naturals de tots i
cadascun dels municipis, així com de les empreses del sector turístic que hi ha
domiciliades arreu del territori de la comarca.
Vistos els documents de presentació de l’AET, els seus estatuts, el seu reglament intern
i el llistat d’avantatges per als associats, els quals figuren annexos a aquest expedient.
Vist el que disposen els articles 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de
les bases de règim local i 143.3.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.
s'acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Adherir-se a l’Associació Alt Empordà Turisme, acceptant-ne els seus Estatuts
i els drets i obligacions que se’n deriven, així com la quota corresponent; al mateix
temps, facultar a l’Alcalde per a representar-nos a les assemblees generals de socis i a
ocupar els càrrecs que ens puguin correspondre.
Segon.- Imputar la despesa de 300,00 euros, quota com a membre associat, a
l’aplicació pressupostària de despeses 920/48900
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació Alt Empordà Turisme.
8.- Donar compte dels informe d'Intervenció
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 4T2015
Aquest informe ve determinat per l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
sector públic, i es recomana la seva inclusió en aquest expedient.
Així mateix aquest informe trimestral ve regulat en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: El Ple
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: Informe morositat 4T2015
2. FONAMENTS DE DRET
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De conformitat a l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la
intervenció anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el compliment de la
normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple.
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, per tant el 4art trimestre de
l’any no està exclòs del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
trimestral pel que fa al l’informe trimestral de morositat.
3. CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
3.1. Els pagaments totals realitzats en el 4art trimestre de 2015, han estat de
75.448,29€, efectuant-se tots els pagaments dins del termini establert per la normativa
sobre morositat.
3.2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de l'exercici 2015,
derivades de l’informe trimestral corresponent al quart trimestre, en les quals s'estigui
incomplint amb el termini legal a la data de tancament és de 202,61 €, i dins el període
legal de pagament és de 7.248,24 €.
3.3. El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2015 és de 13,46 dies.
Garrigàs, 20 de gener de 2016.
L’interventora
Olga Serrats Juanola
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.
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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 4art trimestre de 2015 són les següents:

Entidad
Garrigàs
PMP
Global

Ratio
Ratio
Importe
Importe
Operaciones Pagos Operaciones Pagos
PMP
Observaciones
Pagadas Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
-16,54

75.448,2

75.448,29

-23,43

7.450,85 -17,16

7.450,85 -17,16

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.
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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, 20 de gener de 2016.
La Secretària - Interventora
Olga Serrats Juanola
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA i ESTABILITAT FINANCERA
CORRESPONENT AL 4art TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI
2015 (ACUMULAT FINS 31/12/2015)
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, estableix les obligacions trimestrals de
subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16)
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, per tant el 4art trimestre de
l’any no està exclòs del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
trimestral pel que fa al compliment de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa i
sostenibilitat financera.
De la documentació corresponent al quart trimestre 2015 (acumulat fins 31/12/2015) i
de les previsions calculades dels drets reconegut i obligacions reconegudes pel càlcul
de l’estimació de la liquidació de l’exercici 2015 el resultat obtingut és el següent:
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Entidad
09-17-075-AA-000
Garrigàs

Ingreso
no
financiero

Gasto
no
financiero

492.356,57 392.730,00

Ajustes
propia
Entidad

Ajustes por
operaciones
internas

-11.934,01

Capac./Nec.
Financ.
Entidad

0,00

87.692,56

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 87.692,56
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA
Aumentos/
Gasto
disminuciones
computable
(art. 12.4)
Gastos
Liquid.2014
(2)
Pto.2015
inversiones
Límite de la
(GC2014)I =(1)*(1+TRCPIB) (IncNorm2015)III financieramente Regla Gasto
Entidad
(1)
II
(3)
sostenibles (4) (5)=(2)+(3)
09-17-075AA-000
Garrigàs

Gasto
computable
Previsión
Liquidación
2015
(GC2015)

252.095,07

255.372,31

0,00

0,00 255.372,31 255.198,43

Total de
gasto
252.095,07
computable

255.372,31

0,00

0,00 255.372,31 255.198,43

SI
¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?V
NO

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" (6)-(5)

173,88

% incremento gasto computable 2014 s/ 2013

1,23

SE ESTIMA QUE LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL
GASTO
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Deuda viva al final de trimestre

Entidad

09-17-075AA-000
Garrigàs

Total
Deuda
Operaciones
Deuda
a
con
Factoring Avales
Otras
Con
viva
corto Emisiones Entidades
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
de
deuda
al
final
plazo
de
recurso reintegrados de crédito Públicas (FFPP)
del
crédito
trimestre
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

Nivel Deuda Viva
Els llistat i càlculs efectuats per a la comunicació d’aquesta informació són els que
s’adjunten a continuació.
Garrigàs, 20 de gener de 2016.
L’Interventora
Olga Serrats Juanola
9.- Concessió d'ajuts socials
9.1.- Vist l’escrit de David Garcia Sánchez, comunicant el naixement de la seva filla ESCARLATA
FIGUERAS GARCIA nascuda a Garrigàs el dia 24 de gener de 2016 i inscrita al Registre civil de
Garrigàs Tom 21 foli 45.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 4 de desembre de 2014 va aprovar la
convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i subvenció per
naixements.
Atès que la 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

0,00
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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 David Garcia Sánchez, una subvenció de 600€ pel naixement de la seva filla
ESCARLATA FIGUERAS GARCIA nascuda Garrigàs el dia 24 de gener de 2016 i inscrita al Registre
civil de Garrigàs Tom 21 foli 45.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
9.2.- Vist l’escrit de la Sra. M Dolors Solà Planella comunicant la defunció del seu pare Miquel
Solà Moradell, el dia 3 d'octubre de 2015.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 4 de desembre de 2014 va aprovar la
convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i subvenció per
naixements.
Atès que el Sr. Miquel Solà Moradell era veí de Garrigàs i estava empadronat al municipi amb
una antiguitat d’ almenys un any des de la sol·licitud.
Vista la documentació aportada consistent en: el certificat d'empadronament del difunt amb
una antiguitat d'un any o més al municipi de Garrigàs, justificants de la despesa i còpia del DNI
del sol·licitant.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a la Sra. M Dolors Solà Planella una subvenció de 600€ per la defunció del Sr.
Miquel Solà Moradell.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2016.

10.- Aprovació de les bases i convocatòria d'ajuts econòmics de caràcter individual,
per a la rehabilitació de façanes , any 2016
En el marc de les politiques de foment dels nuclis del municipi de Garrigàs i com a
mesura d’estímul per a la rehabilitació de façanes i evitar la degradació i impulsar la
promoció de la vida al poble, l’ajuntament de Garrigàs pretent aprovar una tercera
convocatòria d’ajuts per a la pintura de façanes de tot el poble de Garrigàs partint dels
exitossos resultats de les dues edicions passades..
Vist l’anterior, s’aprova per unanimitat dels set membres del Ple :
PRIMER. Aprovar inicialment les Bases que ha de regir la convocatòria publica per a la
concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a la pintura de façanes durant
l’any 2016, d'acord amb el text que consta a l'expedient administratiu.
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SEGON. Aprovar la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i
convocatòria única de l’any 2016, per a l’atorgament d’ajuts econòmics de caràcter
individual per a la pintura de façanes, durant l’any 2016.
TERCER. Sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20
dies, mitjançant anunci en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de la Corporació i per
referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions
durant el termini d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.
QUART. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a
l’execució el present acord, per a resoldre els recursos que es puguin interposar contra
la resolució de la convocatòria i en especial per ordenar la publicació íntegra de les
bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, si cal,
d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hagin pogut advertir.
11.- Aprovació de les bases i convocatòria d'ajuts econòmics de caràcter individual,
per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges destinades a millorar
l'accessibilitat de les persones grans i persones amb mobilitat reduïda, any 2016.
Per aquesta nova legislatura i seguint la política d'ajudes socials als veïns de Garrigas,
es vol encetar una nova línea d'ajuts a la gent gran i/o amb mobilitat reduïda, que
s’uneix al nou marc normatiu que fomenta el suport a l’autonomia personal i l’atenció a
la dependència, ampliant les actuals bases d'ajudes existents amb ajuts a obres d’
adaptació interior per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges per a les persones
grans i/o amb mobilitat reduïda.
Vist l’anterior, s’aprova per unanimitat dels set membres del Ple :
PRIMER. Aprovar inicialment les Bases que ha de regir la convocatòria publica per a la
concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per les obres d’ adaptació interior
per a la millora de l’accessibilitat dels habitatges per a les persones grans i/o amb
mobilitat reduïda, durant l’any 2016, d'acord amb el text que consta a l'expedient
administratiu.
SEGON. Aprovar la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i
convocatòria única de l’any 2016, per a l’atorgament d’ajuts econòmics de caràcter
individual per a les obres d’ adaptació interior per a la millora de l’accessibilitat dels
habitatges per a les persones grans i/o amb mobilitat reduïda, durant l’any 2016.
TERCER. Sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20
dies, mitjançant anunci en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de la Corporació i per
referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions
durant el termini d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.
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QUART. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a
l’execució el present acord, per a resoldre els recursos que es puguin interposar contra
la resolució de la convocatòria i en especial per ordenar la publicació íntegra de les
bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, si cal,
d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hagin pogut advertir.
12 - Aprovar, si s'escau, el Conveni marc entre l'Ajuntament de Garrigas i el projecte
Photo Mirador de Garrigas, per la col·laboració en el desplegament d'aquesta
iniciativa.
L'ajuntament de Garrigas té interès en la promoció cultural del municipi i en donar
suport a totes aquelles iniciatives que contribueixin a fer de Garrigas un punt de
trobada cultural.
El projecte Mirador Photo Garrigàs, que aquest any celebrarà la seva tercera edició, es
una iniciativa de fotògraf professionals que vol ser un punt de trobada on tots els
artistes o persones aficionades al món de la fotografia puguin mostrar el seu treball,
així com compartir-los i fer una trobada en la que es comentin les instantànies dels
participants i tot el que tinguin relació amb la fotografia.
Vit l'anterior, s'aprova per unanimitat des assistents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el els Promotors del Fhoto Mirador
de Garrigas i l'Ajuntament de Garrigas per consolidar aquest esdeveniment anual
dedicat als professionals i aficionats a la fotografia.
SEGON.- Nomenar al Sr. José Carlos Vaello Ordis com a responsable de l'Ajuntament de
Garrigàs, del seguiment del projecte, amb qui es coordinaran els responsables de
Photo Mirador, per tal de treballar de manera planificada i en benefici de les dues
parts.
TERCER.- Facultar als Sr alcalde tan àmpliament com sigui menester per al signatura de
quants documents siguin necessaris o convenients pel desplegament dels presents
acord.
12.- Assumptes urgents.
Sol·licitud de moció en suport de l'Ajuntament de Palau de Sta. Eulalia per a la no
construcció d'una macrogranja al paratge de la Pellingarda.
Vista la petició de l'Ajuntament de Palau de Sta. Eulàlia de data 3 de febrer de 2016 en
virtut del que sol·licita a aquest Ajuntament que aprovin una moció demanant que el
projecte de macrogranja de porcs al Paratge de la Pellingarda no es faci pel danys medi
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ambientals que els purins que generi puguin provocar al municipi i al seu entorn,
inclosos per la Generalitat de Catalunya dins les zones vulnerables a la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries,
El DECRET 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries de la Generalitat de
Catalunya designa com a zones vulnerables, d'acord amb el que estableix el Reial
decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la Directiva 91/676 CEE, de 12 de
desembre, entre d'altres, a l'Alt Emporda i en concret Garrigàs.
La presència de compostos nitrogenats (especialment nitrats) és el principal problema
de contaminació difusa a les aigües subterrànies de Catalunya. La principal font de
nitrogen d'origen agrari són les dejeccions ramaderes i els fertilitzants minerals. Les
principals repercussions d'aquesta contaminació a Catalunya,en general, i en concret a
casa nostra, es produeixen en l'àmbit de la captació d'aigua destinada a l'abastament
públic.
Per recuperar la qualitat de l'aigua afectada per nitrats és necessari minimitzar la
contaminació amb una reducció de l'entrada de compostos nitrogenats. Això es pot
aconseguir amb l'aplicació de mesures preventives en origen, de manera que
l'Ajuntament de Garrigàs va aprovar en sessió plenària de data 10 d'agost de 2000. l'
Ordenança reguladora de l'aplicació en territori del municipi de Garrigas de fems,
purins i fangs de depuració i protecció medi ambiental de les aigües contra la
contaminació produïda per adobs químics i nitrats utilitzats a l'agricultura publicada al
BOPG num 126 de 13 9 2000 i el seu POUM, aprovat en data 24 de juliol de 2007,
prohibeix la nova implantació d' industria i ramaderia intensiva amb les excepcions del
vacú de llet.
Per tot l'exposat, s'acorda per unanimitat dels membres assistents;
Primer.- Que s'aturi la Construcció d'una macro granja de porcs al Paratge de la
Pellingarda, al municipi veí de Palau de Sta. Eulàlia, en estricte compliment de la
normativa vigent en matèria de minimització de la contaminació de compostos
nitrogenats per tal d'evitar la contaminació de les aigua subterrànies destinades a
l'abastament públic.
Segon.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document per a l'efectivitat d'aquest
acord.
Tercer.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Palau de Sta. Eulàlia.
13 .- 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 21:25
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

