AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 5 DE FEBRER
DE 2015.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 5 de febrer 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 8 de gener de 2015.
Examinada l’ acta de la sessió de data 8 de gener 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:
Ofici de l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de desembre de 2014.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
15.020,05€ 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 878,05€ 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 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.
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Decret d’alcaldia num 1/2015, en virtut del que s’ordena la devolució de la fiança dipositada a
l’expedient d¡obres 127/14.
Decret d’alcaldia num 2/2015, en virtut del es pren coneixement de la comunicació prèvia de
les obres que es segueix sota el numero d’expedient 45/14.
Decret d’alcaldia num 3/2015, en virtut del que s’atorga llicencia ambiental per a la instal·lació
d’un nou dipòsit soterrats de GoB (gasoil B).
Decret d’alcaldia num 4/2015, en virtut del es pren coneixement de la comunicació prèvia de
la primera ocupació de l’habitatge construït a l’empara de l’expedient de llicència d’obres num
29/13.
Decret d’alcaldia num 5/2015, en virtut del pren coneixement de la comunicació prèvia de les
obres que es segueix sota el numero d’expedient 1/15.
Decret d’alcaldia num 6/2015, en virtut del pren coneixement de la comunicació prèvia de les
obres que es segueix sota el numero d’expedient 2/15.
Decret d’alcaldia num 7/2015, en virtut del pren coneixement de la comunicació prèvia de les
obres que es segueix sota el numero d’expedient 3/15.
Decret d’alcaldia num 8/2015, en virtut del que es sol·licita al Consejo de empadronamiento de
l’INE la baixa d’ofici de les persones que es relacionen al decret.
Decret d’alcaldia num 9/2015, en virtut del que el municipi de Garrigàs, s’adhereix al GAL,
associació per al desenvolupament rural itergal de la zona del Nord oriental de Catalunya.
Decret d’alcaldia num 10/2015, en virtut del que s’atorga una bonificació del 100% en l’IVTM
del vehicles GI6527AF
Decret d’alcaldia num 11/2015, en virtut del que es prorroga el termini de les obres que es
segueixen sota el numero d’expedient 26/14
Decret d’alcaldia num 12/2015, en virtut del que es prorroga el termini de les obres que es
segueixen sota el numero d’expedient 34/14
Decret d’alcaldia num 13/2015, en virtut del que es prorroga el termini de les obres que es
segueixen sota el numero d’expedient 20/14
Decret d’alcaldia num 14/2015, en virtut del que es prorroga el termini de les obres que es
segueixen sota el numero d’expedient 33/14
Decret d’alcaldia num 15/2015, en virtut del que s’atorga llicencia d’habitatge turístic Can Roc.
El Ple es dóna per assabentat.
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6.- Aprovació del CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE
SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I
L’AJUNTAMENT DE GARRIGAS
Que l’Ajuntament de Garrigas i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut
Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de cooperació
interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels conflictes
competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en
una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió
conjunta
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la prestació
dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a l’annex
d’aquest conveni.
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE
GARRIGAS
REUNITS
D’una part, el senyor Antoni Mateu i Serra, secretari de Salut Pública del Departament de
Salut.
De l’altra, el senyor JOSEP MASOLIVER SUBIROS, alcalde de l’Ajuntament de Garrigas.
ACTUEN
El primer, en representació del Departament de Salut, en la seva qualitat de secretari de Salut
Pública, nomenat d’acord amb el Decret 57/2013, de 22 de gener (DOGC. Núm. 6300, de
24.1.2013) i en virtut de les funcions que li assigna la Resolució SLT/200/2014, de 31 de gener,
del conseller de Salut, de delegació de competències en el secretari o secretària de Salut
Pública (DOGC núm. 6556, de 6.2.2014 i correcció d’errades en el DOGC núm. 6590, de
26.3.2014).
El segon, en representació de l’Ajuntament de Garrigas per ser-ne l’alcalde, per presa de
possessió del dia 11 de juny de 2011, amb les més amplies facultats de representació de
l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril/per l’article 13.1a) de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, aprovat Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Les parts, de mutu acord, en presència de la senyora OLGA SERRATS JUANOLA, secretària de la
corporació i funcionària de la Corporació, que dóna fe de la signatura d’aquest conveni de
conformitat amb l’article 92 bis.1.a) de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, declaren i manifesten que intervenen en aquest acord
amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure’l.
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MANIFESTEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones constitueix
un objectiu de primer ordre dins del qual les administracions compareixents comparteixen
competències en aquestes matèries.
2. Que les administracions conveniants consideren que és fonamental avançar en la
integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i
materials del territori per tal d’assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futures
de la ciutadania.
3. Que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un marc de relacions que orienti els
vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció
de la Salut puguin subscriure en relació amb la prestació de serveis de protecció de la
salut.
4. Que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya, per regular la prestació de serveis de salut pública i els seus
mecanismes de seguiment, de conformitat amb el que preveu l’article 53.8 de la Llei
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
5. Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article 36.2 del Decret
119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut, la personalitat
jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha quedat extingida i les funcions
executives que tenia atribuïdes s’han assumit per la Secretaria de Salut Pública del
Departament de Salut. Totes les referències a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i als
seus òrgans s’han d’entendre que es fan a la Secretària de Salut Pública del Departament
de Salut o als seus òrgans. Tanmateix, aquesta estructura pot continuar emprant la
denominació d’Agència de Salut Pública de Catalunya.
6. Que l’Ajuntament de Garrigas i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut
Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de cooperació
interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels conflictes
competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa
en una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó en la creació d’espais de
gestió conjunta, mitjançant el respecte del marc competencial actual, similar al dels països
del nostre entorn econòmic i social.
7. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament Garrigàs van subscriure
originàriament un conveni de col·laboració l’any 2010, que s’ha anat renovant
bianualment, fins el 31 de desembre de 2013, raó per la qual les parts, és a dir, el
Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública
de Catalunya- (en endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut necessari continuar amb
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la col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i d’organització, redactar un nou
conveni que es regirà pels següents
PACTES
Primer
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la prestació
dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a l’annex
d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en l’annex
d’aquest conveni.
Segon
Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport juridicotècnic i
d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a l’Ajuntament sense que
aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a l’ens local, de conformitat amb la
lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
L’ASPCAT ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el previst en el
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat, en relació amb l’Ordre SLT/191/2014, d'11 de juny, per la qual es
dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Salut durant
l'any 2014.
Tercer
El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal funcionari o
laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no hi adscriu cap mena de recurs, ni personal, ni
material.
L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que se
generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva, l’Ajuntament també es
compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els actes administratius
que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha realitzat en el marc d’aquest
conveni, així com en relació amb el seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per
al compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.
Quart
L’Ajuntament ha de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a la realització de
les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al cas de què es tracti.
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels sistemes
habituals de comunicació, preferentment els sistema de comunicació d’oficis a través d’EACAT.
Cinquè
Es constitueix una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual està formada per un
representant de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament.
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La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any.
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar una memòria que reculli les activitats realitzades i els
resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.
Sisè
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té caràcter
confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, les
dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, i no poden utilitzarles per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran
pel compliment de la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada cas. Ni en
virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar per desenvolupar-lo no es pot
accedir a dades de caràcter personal ni fer-ne el tractament ni la cessió a tercers no permesos
per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions
que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que sigui necessari, les parts es
comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada cas,
a adoptar les mesures de seguretat previstes per la normativa, així com a guardar una estricta
confidencialitat sobre aquestes.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és causa de
resolució del conveni.
Setè
Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en
l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord amb les obligacions
relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, i de les disposicions que la despleguin.
Vuitè
L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya en les
activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Novè
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni resta
subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents
a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels
treballs esmentats i en té els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni corresponen a
l’ASPCAT. En cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o
finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-los, en qualsevol forma, haurà de
sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas,
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en la reproducció que se'n dugui a terme s’ha de fer constar que el treball és propietat de la
Generalitat de Catalunya. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir,
distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs
objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’ASPCAT.
Desè
La vigència d’aquest conveni és per a un període de cinc anys des de la data de la seva
signatura, si bé les parts poden reconèixer i acceptar mitjançant el conveni actuacions que en
constitueixen l’execució de l‘objecte i que hagin estat dutes a terme amb anterioritat a la data
de signatura. Per acord mutu de les parts, el conveni es pot renovar abans de la seva data de
venciment. Les pròrrogues del conveni s’han de fer de manera expressa.
Onzè
Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:
•
•
•
•
•

L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes.
La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Dotzè
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva
interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre sobre
les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen
el signen en la data indicada.
Per delegació
(Resolució SLT/200/2014, de 31 de gener
DOGC núm. 6556, de 6.02.2014, correcció
d’errades DOGC núm. 6590, de 26.03.2014).
Per la Secretaria de Salut Pública
(Agència de Salut Pública de Catalunya)
Antoni Mateu i Serra

Per l’Ajuntament de Garrigàs
Josep Masoliver Subiros
La secretària de l’Ajuntament
OLGA SERRATS JUANOLA
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ANNEX
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Garrigàs de conformitat amb la relació
d'activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex I del conveni marc
de 2 de juliol de 2013, durant el període de vigència del present conveni

ACTIVITATS
NOMBRE ESTABLIMENTS
1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi
1.1 Suport tècnic per a valoració de les
A petició de part
notificacions i comunicacions d’establiments i
instal·lacions.
1.2. Suport tècnic (establiment de criteris i
A petició de part
objectius i metodologia d’inspecció) per al
control de les instal·lacions de baix risc per a
la transmissió de la legionel·losi.
2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic
2.1. Controlar el compliment de les
4 Zones de subministrament / any
obligacions dels gestors de les xarxes
públiques.
2.2. Avaluar el risc per l’ incompliment de les
Per a cada incompliment
instal·lacions anteriors, d’acord amb el Pla de
vigilància.
2.3. Assessorament en la participació en el
Sistema de Información Nacional de Aguas de A petició de part
consumo
3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats
3.1 Suport tècnic per a valoració de les
A petició de part
notificacions i comunicacions d’establiments i
instal·lacions d’ús públic.
3.2 Inspecció sanitària de les piscines d’ús
A petició de part
públic relacionada amb el control oficial
(control inicial)
3.3 Control del compliment del Pla de lluita
A petició de part
integral de plagues en centres educatius.
3.4. Inspecció sanitària prèvia a l’autorització
A petició de part
dels establiments de tatuatge, pírcing i
micropigmentació
3.5 Inspecció sanitària per al control de
A petició de part
l’aplicació de la normativa sobre les
condicions sanitàries que han de complir els
establiments de tatuatge, pírcing i
micropigmentació, Decret 90/2008, de 22
d’abril
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4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris
4.1. Suport tècnic per a la valoració de les
A petició de part
comunicacions d’establiments alimentaris
minoristes
4.2. Execució de les activitat d control sanitari
1 carnisseries / any
en els diferents sectors de competència
municipal condicionats a criteris de gestió del 4 restaurants / any
risc.
4 cafeteries
Altres activitats: a petició de part.
5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut
5.1. Suport tècnic o assessorament,
A petició de part
documentació i eines informatives adreçades
als principals problemes de salut en l’àmbit de
la protecció (alimentació i medi ambient)
6. Gestió de denúncies
6.1. col·laboració en la gestió de denúncies en
A instància de les dues parts
l’àmbit de la protecció de la salut al municipi.
7. Policia sanitària mortuòria
5.1. Inspecció i control sanitari de les
A petició de part
empreses que presten els serveis funeraris.
8. Gestió de tramitació d’expedients sancionadors i mesures cautelars derivades de les
actuacions de control de les activitats amb conveni
8.1.Tramitació integral de tot el procediment
Per a tots els expedients sancionadors que
sancionador, així com de la tramitació de les
calgui gestionar i per a totes les mesures
mesures cautelars que es puguin derivar d
cautelars que calgui aplicar.
eles actuacions de control dels serveis
pactats: Proposta d’incoació, instrucció del
procediment i resolució sancionadora.
L’ajuntament realitzarà la comprovació de les
mesures cautelars imposades i es farà càrrec
del lliurament de les resolucions
corresponents a l’interessat.
9.La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia
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Promoció i foment de l’activitat física i
de l’alimentació saludable i sostenible
- Promoció de la salut bucodental
- Promoció de la salut mental i
emocional de la població i prevenció
dels factors de risc en aquest àmbit
- Promoció i protecció de la salut
afectiva, sexual i reproductiva, i
prevenció dels factors de risc en
aquest àmbit.
- Promoció dels factors de protecció i
prevenció davant les substàncies que
poden generar abús, dependència i
altres adicions,
- Promoció d’estratègies participatives
en salut comunitària.
Comissió de seguiment del Conveni
-

A instància de les dues parts.

Ajuntament: Josep Masoliver Subiros
Agència de Salut Pública:

7.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per
l’Assemblea General d’aquest Consorci
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament
de Garrigàs. en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
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“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats,
i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral
mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb
la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el
marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o
pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi
titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera
i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o
per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a
la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
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“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona.
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de
l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa
d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa,
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran
subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes
establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera
i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la
denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i
avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
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32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret
de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General
del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi
la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu
en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria
absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre
del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació
anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple
dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els
objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
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perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès
que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop
transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes
corresponents”.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del
Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de
desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents A C O R D S
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada
per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en
els termes exposats anteriorment.
Segon.- .- Encomanar a LOCALRET la realització dels tràmits següents:
a) Publicació al BOP i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del text
dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de
tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local,
als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives
d'ens locals
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes
escaients.
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8.- Ajuts socials.
8.1.- Vist l’escrit d’Isaac Cabrera Raset, comunicant el naixement de la seva fill GALA CABRERA
RODA nascuda a Garrigàs el dia 6 de gener de 2015 i inscrita al Registre civil de Garrigàs Tom
21 foli 37, respectivament.
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 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 d’Isaac Cabrera Raset, una subvenció de 600€ pel naixement de la seva filla
GALA CABRERA RODA nascuda a Garrigàs el dia 6 de gener de 2015 i inscrita al Registre civil de
Garrigàs Tom 21 foli 37, respectivament.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2015.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
8.2.- Vist l’escrit de la Sra. Anna Pages Bos comunicant la defunció del seu marit, Joan Teixidor
Soler, el dia 18 de gener 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. Joan Teixidor Soler 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. Anna Pages Bos una subvenció de 600€ per la defunció del Sr. Joan
Teixidor Soler.

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2015.
9.- Donar compte dels informes d’intervenció.
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA CORRESPONENT AL 4art TRIMESTRE DEL PRESSUPOST
EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2014 (ACUMULAT FINS 31/12/2014)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en 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) sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla
de despesa, emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 16 de 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, apartat
4, s’haurà d’actualitzar l’informe d’intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de despesa i del límit del deute.
De la documentació corresponent al quart trimestre 2014 (acumulat fins 31/12/2014) i de les
previsions calculades dels drets reconegut i obligacions reconegudes pel càlcul de l’estimació
de la liquidació de l’exercici 2014 el resultat obtingut és el següent:

Ingreso
Gasto
Ajustes
Ajustes por
Capac./Nec.
no financiero no financiero propia Entidad operaciones internas Financ. Entidad
09-17-075-AA-000 Garrigàs 476.781,66 404.335,04
6.624,93
0,00
79.071,55
Entidad

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 79.071,55
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Entidad
09-17-075-AA000 Garrigàs
Total de gasto
computable

Aumentos/
Gasto
Gasto
disminuciones
computable
computable
(art. 12.4)
Gastos
Previsión
Liquid.2013
(2)
Pto.2014
inversiones
Límite de la Liquidación
(GC2013)I =(1)*(1+TRCPIB) (IncNorm2014)III financieramente Regla Gasto
2014
(1)
II
(3)
sostenibles (4) (5)=(2)+(3)+(4)
(5)
264.089,45

268.050,79

0,00

0,00

268.050,79 252.095,87

264.089,45

268.050,79

0,00

0,00

268.050,79 252.095,87
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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) 15.954,92
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013
-4,54

SE ESTIMA QUE LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO

Deuda viva al final de trimestre
Entidad

09-17-075AA-000
Garrigàs
Total
Corporación
Local

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

Total
Deuda
viva
al final
del
trimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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, 26 de gener de 2015.
L’Interventora,
Olga Serrats Juanola
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT
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.

0,00
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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 exercici 2014
2. FONAMENTS DE DRET
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.
3. CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
3.1. Els pagaments totals realitzats durant l'exercici 2014, han estat de 245.708,29€, dels
quals: 231.349,75 € s'han efectuat dins el termini legal i la resta, fora d'aquest termini
establert per la normativa sobre morositat.

TRIMESTRE
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
TOTALS

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE
DINS PERÍODE LEGAL
FORA PERÍODE LEGAL
38.550,59
40.348,16
38.306,29
114.144,71
231.349,75

2.051,81
8.164,84
3.675,11
466,78
14.358,54

3.1. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de l'exercici 2014, segons
l’informe de morositat del quart trimestre, en les quals s'estigui incomplint amb el termini
legal a la data de tancament és de 697,10 €.

TRIMESTRE
4T2014
TOTALS

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL TRIMESTRE
DINS PERÍODE LEGAL
FORA PERÍODE LEGAL
18.704,37
697,10
18.704,37
697,10

3.3. El període mitjà de pagament en l’exercici 2014 és de 11,93 dies

TRIMESTRE
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014

PERIODE MITJA DE PAGAMENT EN DIES
DE CADA TRIMESTRE
EN L’EXERCICI 2014
13,92
19,67
7,97
6,17

11,93
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Garrigàs, 26 de gener de 2015.
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.
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 2014 són les següents:

Entidad

Garrigàs
PMP
Global

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)
-23,79

Importe
Pagos
Realizados
(euros)
113.861,29

113.861,29

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)
-20,30

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)
20.151,67

PMP
(días)

Observaciones

-23,27

20.151,67 -23,27

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
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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.
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, 26 de gener de 2015.
La Secretària - Interventora
Olga Serrats Juanola
10.- Sol·licitud de participació en el Projecte de competitivitat Territorial, servei
d’assessorament tècnic en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, de la
Diputació de Girona.
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atorga
competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. Igualment
l’article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el foment del desenvolupament
econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, d’acord amb les competències de
les altres administracions públiques en aquest àmbit.
El projecte de Millora de la Competitivitat Territorial és una iniciativa de la Diputació de Girona
i està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social
i el Fons Social Europeu, d’acord a la Resolució del SOC, Ref.G-005/12 de concessió de
subvenció per a la contractació d’un tècnic/a com a Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local responsable de la implantació del projecte, entre altres accions.
La finalitat del projecte és potenciar i millorar els avantatges competitius territorials dels
municipis de la demarcació de Girona, a partir de la seva detecció i definició.
El servei ofereix assistència tècnica als ajuntaments de la demarcació de Girona en matèria de
promoció econòmica i desenvolupament local preferentment en els següents àmbits:
-

Assessorament en la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de promoció
econòmica i desenvolupament local.
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-

Dinamització de l’activitat comercial i dels mercats municipals.
Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals.
Suport per a la creació d’espais de cooperació publicoprivada en l’àmbit de la
promoció econòmica del territori.
Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com d’altres
entitats i organismes en relació a la petició de l’ajuntament.
Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori.
Informació sobre bones pràctiques recollides a activitats similars.
Altres temes d’interès per al desenvolupament local.

L’assessorament es prestarà per l’equip de professionals experts en planificació i gestió de
projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de l’Àrea de Promoció Econòmica
de la Diputació de Girona.
El servei d’assistència tècnica inclou:
-

Primera visita a l’Ajuntament per fer una valoració de la demanda in-situ.
Dedicació de 25 hores anuals d’assessorament tècnic. (En el còmput s’inclouran tant
les hores presencials com virtuals)
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels assistents,
PRIMER.- Sol.licitar a la Diputació de Girona la participació de l’Ajuntament de Garrigàs, en el
Projecte de competitivitat Territorial, servei d’assessorament tècnic en matèria de promoció
econòmica i desenvolupament local.
SEGON.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona, area de promoció econòmica.
11. - Aprovar inicialment l’expedient de constitució de l’Agrupació de les entitats locals de
Garrigàs i Cistella per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció i Aprovar
inicialment els estatuts que han de regir l’Agrupació de Municipis.
Amb la finalitat d’aconseguir una major eficiència i racionalitat dels recursos humans, els
ajuntaments de Garrigàs i Cistella pretenen agrupar el lloc de treball corresponent a la
Secretaria – Intervenció, repartint el cost econòmic entre les entitats que es volen agrupar.
Consta a l’expedient l’ esborrany dels estatuts que han de regir l’agrupació de municipis.
No hi ha funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que ocupen amb caràcter definitiu ni
provisional, un lloc de treball reservat a cap de les dues corporacions locals que es volen
agrupar.
L’informe de Secretaria que igualment es troba a l’expedient assenyala la legislació aplicable i
el procediment a seguir. L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, per adoptar els acords referents a la creació d’organitzacions associatives.
Per això, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de
Garrigàs i Cistella per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretari – Interventor.
Segon.- Aprovar inicialment els estatuts que han de regir l’agrupació de municipis.
Tercer.- Traslladar l’acord d’aprovació inicial i l’esborrany dels Estatuts a l’ajuntament de
Cistella, a fi que adoptin l’acord escaient.
Quart.- Sotmetre l’expedient, un cop que cadascun dels ajuntaments hagi adoptat l’acord
inicial, a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Cinquè .- Remetre l’expedient a la Diputació de Girona i al Consell comarcal que correspongui
per l’emissió de l’informe que preveu l’article 9 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual
es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
Sisè. Facultar a l’Alcaldia per a la gestió i la signatura dels documents que siguin necessaris
S’aprova per unanimitat dels set membres del Ple.
12.- RATIFICACIÓ DELS ACORDS DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL FLUVIÀ DE DATA
22.12.2014, RELATIUS A LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Vistos els acords que es varen adoptar pel Consell Plenari de data 22 de desembre de 2014, del
Consorci del Fluvià, del que l’Ajuntament Garrigàs, en forma part com a ens consorciat, que
són els següents acords:
“1. A debatre, l’adscripció del CONSORCI DEL FLUVIÀ, a algun Ajuntament membre interessat, i
la corresponent modificació dels Estatuts de conformitat a la LRSAL (Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa).
Es pregunta als membres del Consorci del Fluvià assistents si algun d’ells es vol adscriure el
consorci de conformitat a allò que estableix la DA vintena de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu
Comú (modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local).
Cap dels membres assistents es vol adscriure el Consorci del Fluvià, per la qual cosa es passa a
tractar el punt segon de l’ordre del dia.
2. Acordar la dissolució del CONSORCI DEL FLUVIÀ, en el cas que no hi hagi cap Ajuntament
interessat en la seva adscripció.
Atès que cap dels membres que integren el Consorci del Fluvià vol l’adscripció del consorci.
Atès que l’art. 18 (Règim dels acords) dels estatuts del Consorci s’estableix que per la dissolució
i liquidació del consorci caldrà adoptar l’acord per majoria absoluta del seus membres.
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Atès que la majoria absoluta s’assoleix amb el vot favorable de 10 dels 18 membres integrants
del Consorci.
Atès que fins a data d’avui, el Consorci del Fluvià ha estat totalment inactiu, és a dir, es va
constituir sobre el paper però mai ha portat a terme cap activitat, ni s’han pagat quotes, ni s’ha
contractat personal i a més a més la situació econòmica actual fa impossible la consecució dels
objectius i finalitats del Consorci, la qual cosa és motiu de dissolució del consorci (art. 27 dels
estatuts).
Atès que el secretari interventor de l’Ajuntament d’Esponellà, que actua com a secretari del
consorci al ser l’Ajuntament d’Esponellà qui n’ostenta la Presidència, a emès, en data 11 de
desembre de 2014, certificat on s’estableix que el consorci no té ni actius ni passius, ni béns
afectes, ni personal ni transferències de capital pendents de rebre atès que el consorci mai s’ha
posat en funcionament, i que per tant no hi ha res a liquidar.
Atès allò establert als arts. 12,13,14 i 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i arts 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que l’art. 27 dels estatuts del consorci preveuen com a supòsits de dissolució del mateix
l’incompliment de l’objecte o l’impossibilitat legal o material de l’acompliment de les seves
finalitats.
De conformitat amb el que estableixen els arts. 18 i 27 dels estatuts del consorci, l’article 14 de
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa i en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la Junta adopta per majoria absoluta, amb el
vot favorable de tots els consorciats assistents, el següent, ACORD
PRIMER. Aprovar la dissolució del Consorci del Fluvià, per impossibilitat del compliment dels
seus objectius i finalitats.
SEGON. Aprovar la liquidació elaborada pel secretari interventor de l’Ajuntament d’Esponellà,
que actua com a secretari interventor de Consorci del Fluvià, en el sentit que donada la total
inactivitat i manca de funcionament des d’un bon principi del Consorci del Fluvià no hi ha res a
liquidar.
TERCER. Trametre aquest acord a les entitats consorciades a fi que la dissolució sigui aprovada
pels plens dels respectius ajuntaments.
QUART. Comunicar l’acord de dissolució del Consorci a la Direcció General de l’Administració
Local, per a la cancel·lació de la inscripció del consorci en la secció complementària
corresponent del Registre de les Entitats Locals de Catalunya.
CINQUÈ. Facultar a la Sra. Presidenta del Consorci per a la realització dels tràmits i actuacions
que siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord.”
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Atès que l’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que per a la cancel·lació de la inscripció del
Consorci del Fluvià en el Registre d’Ens Locals de Catalunya, caldrà la ratificació de tots els ens
que integren el consorci.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer. RATIFICAR els acords del Consell Plenari del Consorci del Fluvià en sessió del dia 22 de
desembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Fluvià per al seu coneixement i efectes
escaients.
Tercer. Facultar a la Sra. Presidenta del Consorci per a la realització dels tràmits i actuacions
que siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord
13.-Assumptes urgents
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
14.- 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

