AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 6 D'AGOST
DE 2015.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:15 hores del dia 6 d'agost 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, Pilar Bosch Bech, Dolors Quer Puntil i Dolors
Juanola Teixidor.
Excusa l'assistència els Srs. regidors: Joaquim Pastoret Lladó i Jose Carlos Vaello Ordis
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 la darrera sessió plenària.
Examinada l’ acta de la sessió de data 2 de juliol 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 del Departament d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació relatiu a l'inscripció
d'una activitat apícola, situada a la finca L'arrabassada, Polígon 10 parcel·la 64.
2.2.- Ofici sol·licitant pintar aparcaments per a tres cotxes al C/ Dr. Silvestre Santaló,.
2.3.- Ofici del cap del servei d'empresa del Departament d'empresa i ocupació de la Generalitat
de Catalunya relatiu a l'incoació d'un expedient administratiu contra l'empresa Endesa
Distribuidora Eléctrica SLU pel deficient subministrament elèctric a Garrigàs.
2.4.- Ofici del Departament d'ensenyament donat trasllat de l'informe de prevenció de riscos
laboral de l'Escola de Garrigàs.
2.5.- Ofici del Departament d'agricultura, ramaderia , pesca, alimentació i medi natural relatiu
a l'autorització d'aprofitament forestal al paratge de l'Arnà a Arenys d'Empordà.
2.6. Ofici sol·licitant reserva d'aparcament exclusiu per a minusvàlid al la Plaça de
l'ajuntament.
2.7.- Ofici de l'ajuntament de Vilafant relatiu a la reivindicació per a la construcció d'una
rotonda a la carretera N260, al seu pas per Vilafant.
2.8.- Ofici de l'ajuntament de Bàscara relatiu al servei de llar d'infants municipal.
2.9.- Ofici de l'Agencia catalana de l'aigua relatiu a l'autorització a Fecsa Endesa per les obres
d'encreuament de trams de línees.
2.10.- Ofici de Xaloc comunicant la modificació de la taxa de gestió de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa de prestació de serveis encomanats a Xaloc en matèria de gestió
tributaria i recaptació.
2.11.- Ofici de Dipsalut trametent avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del
consumidor.
2.12.- Ofici de la Delegació d0econoimia i hisenda relatiu a l'aplicació de coeficient
d'actualització dels valors cadastral pel 2016.
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2.13.- Ofici d'una veïna de la Ctra. de Vilaür a Arenys d'Empordà denunciant l'excés de velocitat
dels vehicles que passant pel nucli.

3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
27.937,69€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera sessió, que
ascendeix a 1,470,26€ 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 maig i juny de 2015, s’acorda donar-li
conformitat.
4.2.-Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa a la taxa del
servei de recollida d'animals abandonats, corresponent al 1er trimestre de 2015, s’acorda
donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa a la taxa dels
Tallers de memòria per ala gent gran corresponent a la primavera de 2015, 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 68/2015, en virtut del que s'aprova previament elpro3jcte tecnic
presntat per Interoute Iberia SAU oer a la instal.lacio d'interconexio d'un node de
telecomunicacnions de Vodafone situat a Ermadas.
Decret d’alcaldia num 69/2015, en virtut del que s'aprova l'expedient de modficiaico de credits
num 1/2015.
Decret d’alcaldia num 70/2015, en virtut del que s'aprova a factura numero 6/2015.
Decret d’alcaldia num 71/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres que es segueix sot el numero d'expedient 16/15.
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Decret d’alcaldia num 72/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres que es segueix sot el numero d'expedient 18/15
Decret d’alcaldia num 73/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres que es segueix sot el numero d'expedient 20/15
Decret d’alcaldia num 74/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres que es segueix sot el numero d'expedient 22/15

Decret d’alcaldia num 75/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres que es segueix sot el numero d'expedient 19/15
Decret d’alcaldia num 76/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres que es segueix sot el numero d'expedient 21/15
Decret d’alcaldia num 77/2015, en virtut del que s'atorga una prorroga de tres mesos el
termini d'acabament de les obres corresponent a l'expedient nu 1/2015.

Decret d’alcaldia num 78/2015, en virtut del que s'acorda retornar la taxa del casal per
malaltia de l'assistent inscrit.
Decret d’alcaldia num 79/2015, en virtut del que s'atorga llicencia per habitatge d'ús turístic a
les Cases Noves, 13 d'Arenys d'Empordà.
Decret d’alcaldia num 80/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres que es segueix sot el numero d'expedient 24/15
Decret d’alcaldia num 81/2015, en virtut del que s'aprova a factura numero 6/2015.
Decret d’alcaldia num 82/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres que es segueix sot el numero d'expedient 25/15
Decret d’alcaldia num 83/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres que es segueix sot el numero d'expedient 23/15
Decret d’alcaldia num 84/2015 en virtut del que s'acorda la devolució de lVTM del vehicle amb
matricula 3517BML
Decret d’alcaldia num 85/2015 en virtut del que es declara conclosa i exhaurida la llicència
d'obra concedida a l'expedient 10/15.
Decret d’alcaldia num 86/2015 en virtut del que es declara conclosa i exhaurida la llicència
d'obra concedida a l'expedient 9/15.
Decret d’alcaldia num 87/2015 en virtut del que es declara conclosa i exhaurida la llicència
d'obra concedida a l'expedient 28/2011
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El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovar inicialment el projecte Num. 4/2015 de modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal.
Vist que amb data 3 de març de 2015, per la Provisió de l’Alcaldia es disposà la iniciació del
procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipa num 4/2015 que té per
objecte, per una banda, l’actualització d’acord amb la normativa Territorial, normativa
aprovada en matèria acústica, servituds i convenis subscrits amb altres administracions i, per
altra banda, la incorporació de la regulació del sostre destinat a Equipament privat d’ús
Cultural en sòl urbà, la requalificació de sòl per a Serveis tècnics i per a Sistemes d’Espais
Lliures i Parcs en sòl no urbanitzable i, finalment, altres modificacions sense transformació
significativa per adaptar el planejament a la realitat urbana del municipi i el seu
desenvolupament.
Vist que amb data 5 de març de 2015, la Secretaria va emetre un informe en relació amb la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació d’un Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal
Vist que amb data 10 de març de 2015, per la Provisió de l’Alcaldia s’encarregà l’elaboració i
redacció del projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal num. 4/2015 ,
juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar dels serveis Tècnics
Municipals.
Vist que amb data 24 de març de 2105, es va rebre el projecte de modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental
preliminar
Vist que amb data 11 de juny de 2015, es va rebre la Resolució de l'OTAA emeten informe
ambiental estratègic en el sentit de que la modificació del POUM de Garrigàs num 4/2015 no
s'havia de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària.
Vist l'anterior s'acorda per unanimitat dels membres assistents al Ple
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte num 4/2015 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.
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7.- Ajuts socials.
7.1.- Vist l’escrit de Mireia Villar Badia, comunicant el naixement del seu fill ADRIÀ GIRÓ
VILLAR nascut a Garrigàs el dia 26 de juliol de 2015 i inscrita al Registre civil de Garrigàs Tom
21 foli 43.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 4 de desembre de 2014 va aprovar
la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i subvenció per
naixements.
Atès que la sol.licitant és veïna 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 Mireia Villar Badia, una subvenció de 600€ pel naixement del seu fill ADRIÀ
GIRÓ VILLAR nascut a Garrigàs el dia 26 de juliol de 2015 i inscrita al Registre civil de Garrigàs
Tom 21 foli 43.
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.
7.- Ajuts socials.
7.2.- Vist l’escrit del Sr. Miquel More Pallach comunicant la defunció de la seva tia, Maria
Dolors Pallach Salleras, el dia 5 de juliol 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 la Sra. Maria Dolors Pallach Salleras era veïna 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 al Sr. Miquel More Pallach una subvenció de 600€ per la defunció de la Sra.
Mª DolorsJoan Teixidor Soler.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2015.
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8.- Fixació de dues festes locals per l’any 2016.
Vist l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que disposa que de les catorze festes laborals
dues seran locals i vist el Decret de la Generalitat de Catalunya, que disposa que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.
S'acorda per unanimitat dels assistents:
PRIMER.- Fixar com a Festes Locals,
l nucli de Garrigàs, els dies 29 de juny i 29 de setembre.
Al nucli d'Arenys d'Empordà, els dies 30 de juny i 30 de novembre.
Al nucli de Tonyà, els dies 29 de juny i 14 de desembre.
Al nucli de Vilajoan, els dies 29 de juny i 22 de juliol.
Al nucli d'Ermadàs, els dies 29 de juny i 26 de setembre.
SEGON.- Notificar l'anterior acord al Departament de Treball, de la Generalitat de Catalunya,
Delegació Territorial de Girona.
TERCER.- Exposar l'anterior acord al taulell d'anuncis de la Corporació
9.- Donar compte dels informes d’intervenció
1.- INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
DE L’EXERCICI 2015 (ACUMULAT A 30/06/2015)

Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2082/2014, de 7
de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012
(LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16),
emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden
excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació trimestral, les
Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al
Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en els
pròxims deu anys.

De la documentació corresponent al segon trimestre 2015 (acumulat fins 30/06/2015), el
resultat obtingut és el següent:

Entidad

Deuda a
corto
plazo

Deuda viva al final del periodo
Operaciones
Avales
Otras
Emisiones
con
Factoring
ejecutados operaciones
de deuda Entidades de sin recurso
reintegrados
de crédito
crédito

Con
Administraciones
Públicas (FFPP)

Total
Deuda
viva
al final
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del
periodo
09-17-075-AA000 Garrigàs
Total
Corporación
Local

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

0,00

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA
31/12/2015
CONCEPTO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 2023 2024 2025

Emisiones de deuda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones con Entidades
de credito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Factoring sin recurso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda con Administraciones
públicas (exclusivamente
FFPP) (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras operaciones de credito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total vencimientos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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S’adjunta el calendari i pressupost de tresoreria a 30/06/2015
Garrigàs, 9 de juliol de 2015.
L’Interventora,

Olga Serrats Juanola

2.- 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 2on trimestre de 2015 són les següents:
Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operaciones Pagos Operaciones Pagos
PMP
Observaciones
Entidad
Pagadas Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
-19,34
33.778,40
17,57
33.583,48
Garrigàs
-0,94
PMP
Global

33.778,40

33.583,48 -0,94

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
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organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament a
proveïdors.
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents
termes:
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo
que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y
su serie histórica.
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, 9 de juliol de 2015.
La Secretària - Interventora

Olga Serrats Juanola

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

