AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 4 DE
DESEMBRE DE 2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 4 de desembre 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, Josep Ferrer Serra, Dolors Quer Puntil, Joaquim Pastoret Lladó, 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 9 de novembre de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 9 de novembre 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’AMI mostrant el seu rebuig a la querella de la Fiscalia contra el President
de la Generalitat de Catalunya i dues conselleres del Govern arran del procés
participatiu del 9-N.
2.2.- Ofici de l’oficina del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1 d’octubre
de 2014.
2.3.- Ofici de Xaloc comunicant la proposta de calendari fiscal per l’exercici 2015.
2.4.- Ofici del Departament d’agricultura relatiu a la aprofitament forestal de la finca
l’Arnà.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
21.298,64 € 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 817,95 € 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 d’agost 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 107/14, considerant finalitzada l’activitat d’allotjament rural
Can Nogué.
- Decret d’alcaldia num 108/14, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres
sota el numero d’expedient 38/14.
- Decret d’alcaldia 109/14, imposant una multa a Bosques Naturales SA per
incompliment del decret d’alcaldia num 4/14.
- Decret d’alcaldia num 110/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia
d’obres sota el numero d’expedient 39/14.
- Decret d’alcaldia num 111/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia
d’obres sota el numero d’expedient 40/14
El Ple es dóna per assabentat.
Decret d’alcaldia num 112/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia
d’obres sota el numero d’expedient 43/14
6.- Ajuts socials.
Vist l’escrit d’Ester Ferrer Serra, comunicant el naixement de les seves filles ABRIL I
MARTINA CIFUENTES FERRER nascuda a Garrigàs el dia 19 de novembre de 2014 i
inscrita al Registre civil de Garrigàs Tom 21 foli 33 i 5, respectivament.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 12 de desembre de 2013 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.
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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 Ester Ferrer Serra, una subvenció de 1200€ pel naixement de seves
filles ABRIL I MARTINA CIFUENTES FERRER nascuda a Garrigàs el dia 19 de novembre
de 2014 i inscrita al Registre civil de Garrigàs Tom 21 foli 33 i 5, respectivament.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida
Corporació per l’exercici 2014.

del Pressuposat general de la

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
7.- Convocatòria d’ajuts social als veïns de Garrigàs per a les despeses de sepultura,
naixement i transports públics als pensiones , any 2015
El Ple municipal en sessions celebrada el dia 12 de novembre de 2009 i 30 de març de
2006, va aprovar respectivament les Bases del procediment de concessió d’ajusts
socials a les despeses de sepultura i naixement i les bases per a l’obtenció d’ajuts als
pensionistes usuaris del transport públic de Garrigàs, les quals han estat publicades al
BOPG núm. 231 corresponent al dia 2 de desembre de 2009 i al BOPG num. 89 de 10
de maig de 2006, respectivament.
En base a tot l'exposat el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda:
1r.- Obrir la convocatòria pública per a l'atorgament d’ajust socials als veïns de
Garrigàs per a les despeses de sepultura, naixement i transport publica als
pensionistes, anys 2015.
2n.- Aquesta convocatòria es regirà per les Bases aprovades pel Ple municipal en sessió
celebrada el dia 12 de novembre de 2009 i 30 de març de 2006..
3r.- Establir que les sol·licituds es podran presentar al registre d'entrada de
l'Ajuntament en qualsevol període de l'any, mitjançant el model normalitzat
4rt.- Publicar la present convocatòria d'ajuts a través del BOPG i taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i pàgina web municipal.
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8.- Atorgar una Subvenció a fons perdut a l’Associació el Balcó de l'Empordà.
Vista la sol.licitud de l’Associació El Balcó de l’Empordà de data 5 de desembre de
2014, relativa a la atorgació d'una subvenció per contribuir a les despeses
d’organització de les festes municipals corresponents a l’exercici 2014 per un import
de 3000€.
Vist el que disposa l’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’acorda per unanimitat dels
assistents:
Primer.- Atorgar a l’Associació El Balcó de l’Empordà, una subvenció de 3000€ per
contribuir a les despeses d’organització de les festes municipals corresponents a
l’exercici 2014 per un import de 3000€ amb càrrec Al Pressupost General any 2014.
Segon.- Notificar l’anterior acord a l’interessada, que haurà de notificar l’acceptació de
la subvenció.
9.- Aprovació de la certificació d’obra num. 3 de l’obra de Reforma, consolidació i
millora del Cementi municipal d’Arenys d’Empordà.
Vista la certificació núm. 3 de l’obra de Reforma, consolidació i millora del Cementi
municipal d’Arenys d’Empordà l’ens executor de les quals és aquest Ajuntament, i que
van ser adjudicades a l’empresa JOSEP LLUIS CABRERA SANCHEZ
Vist el certificat del tècnic director acreditant les obres que han estat executades.
Atès que segons l’informe d’Intervenció emès al respecte es pot atendre l’abonament
perquè hi ha consignació al pressupost vigent.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus membres acorda:
1. Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra de Reforma, consolidació i millora del
Cementi municipal d’Arenys d’Empordà per import de 12.310,70€.
2. .- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 164/62201 del pressupost general de
l’exercici 2014.
3.Fer-ne tramesa per exemplar quadruplicat a la Generalitat de Catalunya,
departament de Governació, per tal de justificar la subvenció atorgada.
4. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i a Intervenció i
Tresoreria, a l’efecte corresponent.

AJUNTAMENT DE GARRIGAS

10.- Assumptes urgents
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
11.- 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

