AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 5 DE
MARÇ DE 2015.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 5 de març 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 5 de febrer de 2015.
Examinada l’ acta de la sessió de data 5 de febrero 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:
2.1.- Ofici a l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de gener de
2015.
2.2.- Oficia de Xaloc comunicant el tipus impositu de l’IBI urbana pel 2015.
2.3.- Ofici del Bisbat de Girona autoritzant la col·locació d’una antena wifi a l’església
de Vilajoan.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
24.606,36€ 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 288,64€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- 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
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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 16/2015, en virtut de la que es dona permís per segregar i
agregar dues finques urbanes al C/ Migdia, 3.
Decret d’alcaldia num 16/2015
Decret d’alcaldia num 17/2015, en virtut de la que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia concedida a l’expd num 44/14.
Decret d’alcaldia num 18/2015, en virtut del que s¡aprova la liquidació de impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a l’expd 1/15.
Decret d’alcaldia num 19/2015 en virtut del que s’aprova la liquidació de impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a l’expd 2/15.
Decret d’alcaldia num 20/2015, en virtut del que s’ordena la devolució del rebut de
l’IVTM per ingrés indegut
Decret d’alcaldia num 21/2015, en virtut en virtut del que s’ordena la devolució del
rebut de l’IVTM per antiguitat del vehicle.
Decret d’alcaldia num 22/2015, en virtut del que s’inicia l’expedient de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2014.
Decret d’alcaldia num 23/2015 en virtut de la que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia concedida a l’expd num 29/13.
Decret d’alcaldia num 24/2015 en virtut de la que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia concedida a l’expd num 14/14.
Decret d’alcaldia num 25/2015 en virtut de la que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia concedida a l’expd num 16/14.
Decret d’alcaldia num 26/2015 en virtut de la que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia concedida a l’expd num 18/14.
Decret d’alcaldia num 27/2015 en virtut de la que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia concedida a l’expd num 22/14.
Decret d’alcaldia num 28/2015 en virtut de la que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia concedida a l’expd num 29/14.
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Decret d’alcaldia num 29/2015, en virtut del que s’aprova la liquidació del pressupost
general del 2014.
Decret d’alcaldia num 30/2015, en virtut de la que s’atorga una bonificació del 50% a
l’IBI per família nombrosa.
Decret d’alcaldia num 31/2015, en virtut del que s’ordena la devolució de l’IVTM per
baixa per desballestament.
Decret d’alcaldia num 32/2015, en virut del que es sol..cita diverses subvencions a
Diputació de Girona i a DIPSALUT
Decret d’alcaldia num 33/2015, en virtut del que s’aprova prèviament la sol·licitud de
llicencia obres en sol no urbanitzable per a la canalització de la xarxa de fibra òptica a
Ermadas
Decret d’alcaldia num 34/2015, en virtut del que es concedeix la titularitat del nínxol
27.3 del cementiri de Garrigàs
El Ple es dóna per assabentat.
5.- Rectificar l’error material en la documentació del POUM
Vista la petició del Sr. Josep Simon Bonet i la Sra. Olga Albert Riera, de data 24 de
febrer de 2015, en virtut del que sol·liciten la rectificació de l’ ANNEX CASES RURALS
DE NOVA CONSTRUCCIÓ del POUM de Garrigàs, pel que fa al nom de la seva masia,
que a l’annex surt amb el nom de Can Simon i el correcte es La Rabasseda.
D’acord amb l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic i procediment
administratiu comú (LRJPAC), les administracions públiques podran, en qualsevol
moment, rectificar d'ofici o a instància de les persones interessades els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. Que segons disposa l’article
74.2 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment administratiu de les
administracions públiques de Catalunya, la competència per a rectificar errors
materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a
l’òrgan que els ha dictat. En aquest cas el Ple, que va adoptar l’acord de l’aprovació
inicial.
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Vist l’anterior, s’acorda per majoria absoluta dels membres del Ple :
PRIMER.- Rectificar l’error material en la documentació del POUM aprovada per la
Comissió d’Urbanisme de Girona de data 24 de juliol de 2007, a l’ANNEX CASES
RURALS DE NOVA CONSTRUCCIÓ que on diu que el nom de la casa rural de nova
construcció num 40 es diu Can Simon ha de La Rabasseda, i esmenar la documentació
del POUM en aquest sentit.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Comissió d’urbanisme de Girona.
TERCER.- Autoritzar i facultar a l’alcalde, tan àmpliament en dret sigui menester,
perquè signi la documentació necessària per a tal finalitat.
6.- Donar compte dels informes d’intervenció.
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LÍMIT DEL DEUTE
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
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 anuals de subministrament d’informació per les Entitats
Locals (art. 15) sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de
despesa i límit d’endeutament.
Tenint en compte el que disposen els punt nou i deu de l’article únic de l’Ordre
HAP/2082/2014, pels quals es modifiquen els articles 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012 –
d’obligacions anuals i trimestrals de subministrament d’informació:
La remissió de los dades del Pressupost 2015 inclou -entre d’altres informacions- l’informe de
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del deute.
L’actual redacció de l’artícle15 (obligacions anuals) NO fa referència al compliment de la regla
de despesa, pel que en l’aplicació “Presupuesto 2015” NO figura l’apartat relatiu a l’informe
sobre el compliment de la regla de despesa. Tot i que aquesta intervenció va emetre informe

sobre el compliment de la regla de despesa juntament amb l’informe del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit endeutament, amb caràcter independent.
Emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 15 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
2, s’haurà de trametre la informació relativa al pressupost aprovat que permeti relacionar els
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saldos resultants d’ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de
financiació, l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de despesa i del límit del deute i la informació relativa al personal i amb la modificació
d’aquest article pel l’Ordre HAP72082/2014, la remissió de les dades relatives al Pressupost
aprovat inclourà només l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat i del límit del deute
De la documentació corresponent al pressupost aprovat per a l’exercici 2015, el resultat
obtingut és el següent:

Estabilidad Presupuestaria
Entidad

Ingreso no
financiero (1)

09-17-075-AA000 Garrigàs

Ajuste S.Europeo Cuentas2 (2)

Gasto no
financiero (1)

314.567,54

Ajustes propia
Entidad

Ajustes por
Operaciones Internas

2.151,68

0,00

314.567,54

Capac./Nec.
Financ. Entidad
2.151,68

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

2.151,68

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Deuda viva a 31-12-2015

Entidad

Deuda
Operaciones
Factoring
a
Emisiones
con
sin
corto de deuda
Entidades
recurso
plazo
de crédito

Avales
con
ejecutados
Otras
Administraciones
operaciones
publicas
Avales
de crédito
(FFPP)
reintegrados

Total
Deuda
viva
a 31122015

09-17-075-AA000 Garrigàs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
Corporación
Local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nivel Deuda Viva

Garrigàs, 6 de febrer de 2015.
L’Interventora,

Olga Serrats Juanola
7.- Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Garrigàs, num 5/2015, relatiu a l’entorn del castell de Vilajoan.
Vist que amb data 17 de febrer de 2015, per Providència d'Ajuntament es va disposar
la iniciació del procediment de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

0,00
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de Garrigàs, amb l’objectiu de canviar la qualificació d’una porció de terreny de la
banda nord del castell de Vilajoan a i i efecte de reconèixer la propietat actual de la
finca. En realitat, es tracta d’una correcció d’ errada ja que en el moment de la
redacció del POUM no es va identificar aquest extrem, ja que sobre el terreny no es
percebia cap límit entre la finca i el carrer i això va propiciar la incorporació d’aquesta
porció de terreny dins del sistema viari. Per altre banda, aquesta modificació dona
compliment al conveni urbanístic que es va signar amb el propietari de la finca en data
1 de juliol de 2014 i aprovat pel Ple de la corporació en data 12 de juny de 2014.
Vist que amb data 17 de febrer de 2015, es va emetre informe de Secretaria en relació
amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació
Vist que amb data 27 de febrer de 2015, es va rebre el Projecte num 5/2015 de
modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal redactat per l’arquitecte Lluis
Gratacós Soler
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat el següent ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte num 5/2015 de modificació del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs en els termes que obren en
l'expedient.
SEGON. Obrir un període d'informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el
en al Punt diari, al BOP i al DOGC. Durant aquest període quedarà l'expedient a
disposició de qualsevol que vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que
s'estimin pertinents.
TERCER. Donar audiència, simultàniament al tràmit d'informació pública, als
ajuntaments de
l'àmbit territorial límit amb el d'aquest Municipi.
QUART. Sol·licitar simultàniament al tràmit d'informació pública, els informes
sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició
n'autoritzi un de més llarg.
8.-Assumptes urgents
L’alcalde manifesta que no n’hi ha
9.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes,
manifestants el presents que no en tenen.
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I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent
les 22:50 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

