AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 7 DE
GENER DE 2016.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:05 hores del dia 7 de gener de 2016,
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 ,Pilar Bosch Bech, , Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola
Teixidor.
Excusa l'assistència la Sra. Dolors Quer Puntil
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 3 de desembre de 2015.
Examinada l’ acta de la sessió de data 3 de desembre 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 de DIPSALUT relatiu a la tramesa de la memòria referent a l Pt11de suport a
la gestió dels riscos derivats de la presencio del mosquit tigre.
2.2.- Ofici del Centre de la Propietat forestal trametent llistat de rompudes aprovades
en sessió 13 d'octubre de 2015.
2.3.- Ofici del cens electoral relatiu al numero d'electors a 1 de novembre de 2015.
2.4.- Ofici del Consell Comarcal relatiu al seguiment de compostatge casolà i el no
retorn del cànon per aquest concepte per part de l'Agencia de Residus de Catalunya.
2.5.- ofici de la Diputació de Girona relatiu a programa de subvencions del Fons de
Cooperació econòmica i cultura 2016.

3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
8.614,65€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
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3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera
sessió, que ascendeix a 1.297,24€ 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 novembre 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 140/2015 prenent coneixement de la comunicació prèvia
d'obres sota el numero d'expedient 40/15.
Decret d'alcaldia num 141/2015, ordenant la devolució de la fiança dipositada per a la
correcta gestió de runes de l'expedient d'obres num. 33715.
El Ple es dona per assabentat.
11-Assumptes urgents
L’alcalde manifesta que no n’hi ha
12.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes. El Sr.
Vaello demana la paraula que li és concedida pel Sr. Alcalde i demana que vol tenir
mensualment un llistat de totes les despeses que té l'ajuntament i que s'haurien de
penjar a la pagina web per tal de complir amb el compromís electoral de màxima
transparència i exposa els problemes d'esquerdes que té el Cementiri d'Arenys
d'Empordà desprès de la seva recent rehabilitació i demana quines solucions es
proposa perquè no torni a succeir.
El Sr. Alcalde respon que com a regidor de l'Ajuntament té lliure accés a aquest
informació que sol·licita i que pot acudir a les oficines municipals on el personal li
facilitarà tota la informació que sol·licita i respecte als problemes d'esquerdes del
cementiri, que no són actuals sinó que es un problema que fa anys que es pateix i que
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ve ocasionat per la classe de paviment argilós on esta construït, se li recorda que el
tècnic municipal i el constructor estan en contacte per trobar una solució i arranjar les
esquerdes i que avisarà ambdós perquè agilitzin els treballs.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les
20:45 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual
com a Secretària, en dono fe.

L’ALCALDE
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