AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 4 DE SETEMBRE DE
2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 4 de setembre 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, Pere Bosch Camps, Joaquim Pastoret Lladó , Dolors Quer Puntil, Jose
Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor.
Excusa l’assistència el Sr. Josep Ferrer Serra
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 d’agost de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 7 d’agost 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 DIPSALUT relatiu al Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per
mosquits a Catalunya
2.2.- Ofici de l’INE relatiu al sorteig dels membres dels jurats populars.
2.3.- Ofici de DIPSALURT relatiu als resultats de les analítiques de la piscina municipal.
2.4.- Ofici del Consell Comarcal relatiu a la proclamació de la publica de l’Alt Empordà.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de 16.373,19€

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 1108,01 € s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
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 juliol de 2014,s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Ministeri d’hisenda relatiu a les nomines de distribució del cànon
compensatori de telefònica corresponent al 2n trimestre de 2014 i a la liquidació definitiva de la
participació en els tributs de l’estat 2012,s’acorda donar-li conformitat.

AJUNTAMENT DE GARRIGAS

4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relatiu a la taxa d’assistència i
suport en Protecció Civil, corresponent al primer semestre de 2014,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 65/2014 prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el

numero d’expedient 31/14.
Decret d’alcaldia num 66/2014, autoritzant obres sota el numero d’expedient 29/14.
Decret d’alcaldia num 67/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 17/14
Decret d’alcaldia num 68/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 12/13
Decret d’alcaldia num 69/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 18/13
Decret d’alcaldia num 70/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 32/13
Decret d’alcaldia num 71/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 33/13
Decret d’alcaldia num 72/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 35/13
Decret d’alcaldia num 73/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 28/14
Decret d’alcaldia num 74/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 34/14.
Decret d’alcaldia num 75/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 33/14
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Decret d’alcaldia num 76/2014, atorgant llicencia de segona ocupació sota el numero
d’expedient 2/14
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Ajuts socials.
Vist l’escrit de Lourdes Teixidor Garrido, comunicant el naixement de la seva filla IRIA GONZALEZ
TEIXIDOR nascuda a Garrigàs el dia 10 d’agost de 2014 i inscrita al Registre civil de Garrigàs Tom 21 foli
29.
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 LOURDES TEIXIDOR GARRIDO, una subvenció de 600€ pel naixement de la seva filla
IRIA GONZALEZ TEIXIDOR nascuda a Garrigàs el dia 10 d’agost de 2014 i inscrita al Registre civil de
Garrigàs Tom 21 foli 29.
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.- Acord de COMPROMÍS i disposició de l’Ajuntament de Garrigas a cooperar amb les nostres
institucions per a fer possible l’organització de la Consulta del dia 9 de novembre
En resposta al clam popular de l’11 de setembre de 2012 i al resultat de les eleccions del 25 de
novembre del mateix any, el Parlament de Catalunya va aprovar, el dia 23 de gener de 2013, la
Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del poble de Catalunya.
Es va acordar iniciar, així, el procés per exercir el Dret a Decidir, per tal que el Poble de Catalunya – que,
per raons històriques i de legitimitat democràtica, té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà - pugui
decidir el seu futur polític col·lectiu.
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Després de la Via que va enllaçar ciutadans des del riu Sènia fins al Pertús, el 12 de desembre de 2013
els partits que representen una àmplia majoria parlamentària van acordar la data i la pregunta de la
CONSULTA.
Ara resta que el President de la Generalitat faci la CONVOCATÒRIA de la CONSULTA.
Els catalans volem decidir com volem viure, i volem fer-ho exercint un dret bàsic i essencial en
democràcia: el dret de VOT.
Per això, el Ple de l’Ajuntament de Garrigas, per uaniitat dels seus membres acorda:
1.- Assumir i manifestar el nostre COMPROMÍS i disposició a cooperar amb les nostres institucions per a
fer possible l’organització de la Consulta del dia 9 de novembre d’enguany i donar suport al President de
la Generalitat quan faci la CONVOCATÒRIA d’aquesta CONSULTA.
2.- Fer arribar aquest COMPROMÍS a l’Assemblea Nacional Catalana abans d’aquest 11 de setembre
perquè, de forma conjunta amb d’altres organitzacions del teixit associatiu de Catalunya, el facin arribar
a la Presidència del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més convenient.
8.- Nomenament d’advocat i procurador en la demanda per reclamació de danys elèctrics a dos
compressors dels local social i les plaques electròniques de control de la caldera del dispensari
municipal.
Ates que en data 1 de novembre de 2013, a conseqüència de la tempesta i caiguda de llamps al cim del
nucli de Garrigàs va provocar, una sobretensió a la línea elèctrica que subministren llum al local social i
al dispensari municipal que va malmetre dos compressors dels local social i les plaques electròniques de
control de la caldera del dispensari municipal.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer. Nomenar l’advocat Tomas Martinez Lozano i al Procuradors del Tribunals Pere Ferrer Ferrer, per
tal que es personi i comparegui, en representació d’aquest ajuntament, en la demanda a presentar
contra ENDESA DISTRIBUCIONS ELECTRICA en reclamació de 223,47€ pels danys ocasionats per la
tempesta del passat dia 1 de novembre de 2013 a dos compressors dels local social i les plaques
electròniques de control de la caldera del dispensari municipal.
Segon.- Notificar el present acord a l’advocat Sr. Tomas Martinez Lozano i al Procurador del Tribunals,
Sr. Pere Ferrer Ferrer.

9.- Aprovació provisionalment el projecte num 2/2014 de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística

Municipal de Garrigàs.

Vist que amb data 12 de juny de 2014 va ser aprovat inicialment el projecte num 2/2014 de
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs, per Acord del Ple, ha estat sotmès a
informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant un anunci al taulell d’anuncis municipal, a la
web de l’ajuntament, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya num 6660, de 9 de juliol de 2014,
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al Butlletí Oficial de Girona núm. 132, de data 11 de juliol de 2014 i en el Punt avui de data 10 de juliol
de 2014.
Vist que amb data 10 de juliol de 2014 i simultàniament al tràmit d’informació pública, es
sol·licità al Servei territorial d’habitatge.
Vist que amb data 4 de juliol de 2014 i simultàniament al tràmit d’informació pública, es donà
audiència als següents ajuntaments l’àmbit territorial del quals limita amb el d’aquest municipi:
Vilamalla, Siurana, Palau de Santa Eulalia, Vilaür, Bàscara, Borrassa i Pontós.
Vist que durant el període d’informació pública no s’han presentat les al·legacions.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple :
PRIMER. Aprovar provisionalment el projecte num 2/2014 de modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Garrigàs.
QUART. Elevar l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Garrigàs a la Comissió Territorial d’Urbanisme amb la finalitat de que resolgui sobre l’aprovació
definitiva

10.- Aprovar els acords relatius a la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya
tram supramunicipal any 2013.
Vist el que estableix la resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, de distribució als municipis de
Catalunya de la dotació complementaria al Fons de cooperació local de Catalunya.
Ajuntaments, de l’ any 2013, establerta per la llei 5/2014, del 8 d’abril, de mesures relatives al
Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.
Atès que d’acord amb la resolució de la Conseller de Governació i relacions institucionals 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
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11.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE GARRIGAS.
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN
NATURAL DE LES ESCOLES, DESTINAT A ALUMNES D’ENSENYAMENT PRIMARI DE LES ESCOLES DELS
MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS

Ates que la Diputació de Girona, en exercici de les seves competències de cooperació amb els
ajuntaments, especialment els més petits, i d’organització de serveis a nivell supramunicipal, té
com a objectiu facilitar que els ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants
puguin oferir un servei d’educació ambiental destinat al coneixement i la sensibilització dels
nens i nenes de cicles mitjà i superior d’ensenyament primari de les escoles ubicades en
aquests municipis respecte al seu entorn natural.
Ates que l’Ajuntament de Garrigàs. té interès en oferir als alumnes d’ensenyament primari de
les escoles ubicades al seu municipi, la possibilitat de participar en el programa d’educació
ambiental destinat al coneixement del seu entorn natural i expressa formalment la seva
voluntat d’adherir-se a la campanya.
Vist l’anterior, d’acord per unanimitat dels sis dels set membres del Ple assistents:
Primer.- Aprovar CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE GARRIGAS. PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL DE LES ESCOLES, DESTINAT A ALUMNES
D’ENSENYAMENT PRIMARI DE LES ESCOLES DELS MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS i
que ens transcriu a continuació:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, NIF P1700000A, representada pel seu president, Sr. Joan Giraut i Cot, assistit pel Secretari
General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides pel acord de Junta de Govern de 1 de juliol
de 2014.
AJUNTAMENT DE GARRIGÀS, NIF P1708100A, representat per l’Alcalde,JOSEP MASOLIVER SUBIROS assistit per la
secretaria de la corporació, OLGA SERRATS JUANOLA.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que la Diputació de Girona, en exercici de les seves competències de cooperació amb els ajuntaments, especialment
els més petits, i d’organització de serveis a nivell supramunicipal, té com a objectiu facilitar que els ajuntaments dels
municipis de menys de 10.000 habitants puguin oferir un servei d’educació ambiental destinat al coneixement i la
sensibilització dels nens i nenes de cicles mitjà i superior d’ensenyament primari de les escoles ubicades en aquests
municipis respecte al seu entorn natural.
Que l’Ajuntament de Garrigàs. té interès en oferir als alumnes d’ensenyament primari de les escoles ubicades al seu
municipi, la possibilitat de participar en el programa d’educació ambiental destinat al coneixement del seu entorn
natural i expressa formalment la seva voluntat d’adherir-se a la campanya.
En virtut de tot això, formalitzen al present conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- La Diputació de Girona posa a l’abast dels ajuntaments un programa d’educació ambiental destinat a que
els nens i nenes d’ensenyament primari dels municipis de menys de 10.000 habitants coneguin el seu entorn natural i
es facin conscients de la necessitat de preservar-lo. El programa consta de 3 sessions que inclouen una sortida al
medi natural proper a l’escola i és realitzat per educadors ambientals que són bons coneixedors del medi natural de
les comarques de Girona i amb llarga experiència professional.
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SEGON.- L’Ajuntament de Garrigas oferirà a les escoles ubicades al seu municipi la possibilitat de realitzar l’activitat
d’educació ambiental destinada al coneixement del seu entorn natural, les quals podran fer la reserva dels grups
directament amb l’equip tècnic responsable de la gestió del programa, contractat a aquest efecte per la Diputació
de Girona.
TERCER.- La Diputació de Girona pagarà, amb càrrec a la partida 400 179 22706 del pressupost de 2014, amb una
disposició de crèdit per al conjunt de municipis de comarques gironines de 29.750,00 €, i a la que correspongui dels
exercicis futurs, el 100 % de les despeses de coordinació i gestió del programa d’educació ambiental, que s’estableix
per als cursos 2014-2015 i 2015-2016 en 2.280,00 € anuals, i el 100 % de les despeses directes de realització de
l’activitat per part dels grups d’alumnes, per la qual cosa pagarà el cost total de cada servei a l'empresa
adjudicatària del programa educatiu, que s’estableix per als cursos 2014-2015 i 2015-2016 en 285,00 € per grup
(contracte C384/13).
QUART.- En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquest conveni l’Ajuntament farà esment que les actuacions
obeeixen a un conveni de col·laboració establert amb la Diputació de Girona.
CINQUÈ.- Aquest conveni tindrà efectes per a les activitats que facin les escoles des del 25 d'abril de 2014, fins el 24
d'abril de 2016. La vigència serà prorrogable de forma tàcita per 2 anys més fins el 24 d'abril de 2018, és a dir, fins a
un màxim de 4 anys en total, si no és denunciat per cap dels dos organismes signants.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data que s’assenyalen.
Garrigàs, 22 de setembre de 2014

Segon.- Facultar a l’alcalde i la Secretaria de la corporació tan àmpliament com a dret sigui
possible per a l’execució del present acord.
Tercer.- Comunicar els precedents acords a la Diputacio de Girona.
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.
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

