AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 7 D’AGOST DE
2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 19:05 hores del dia 7 d’agost de 2014, es reuneix
la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat prèviament convocada a
l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels regidors que
a continuació s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Pere Bosch Camps, Dolors Quer Puntil i Dolors
Juanola Teixidor.
Excusa l’assistència el Sr. 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 l’ acta de la sessió de data 3 de juliol de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 3 de juliol de 2014, és aprovada per unanimitat dels
membres assistents
2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera sessió fins
a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Ofici de Diputació de Girona comunicant l’aprovació de la memòria valorada de Millora de
la regularitat de l’afermat de la carretera GIV6227 de Vilamalla a Garrigàs, per Tonya.
2.2.- Ofici de l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de juny de 2014.
2.3.- Ofici del departament d’agricultura realtiu a l’aprofitament forestal a l’arnà (Arenys
d’Empordà)
2.4.- Ofici de DIPSALUT relatiu a les anàlisis de la piscina d’us públic de titularitat municipal.
2.5.- Ofici de l’agencia catalana de l’aigua relatiu a la declaració de zones vulnerables a la
contaminació de nitrats
2.6.- Ofici de la diputació de Girona resolent les al·legacions al PUOSC 2013-2017.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de 9.546,92€
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 1317,37 € s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relatiu a la taxa de
l’abocador corresponent al mes de juny de 2014,s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Ministeri d’Hisenda relatiu a la distribució de les quotes
nacionals de l’impost sobre activitats econòmiques de telefonia mòbil, període 1.1.3 a
31.12.13,s’acorda donar-li conformitat.
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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 53/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 26/14.
Decret d’alcaldia num 55/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 25/14.
Decret d’alcaldia num 56/2014,atorgant divisió horitzontal de la finca situada al C/ Ronda
Marinada, 8 de Tonya
Decret d’alcaldia num 57/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 28/14.
Decret d’alcaldia num 58/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 30/14.
Decret d’alcaldia num 59/2014, atorgant bonificació del 50% a l’impost IBI urbana per família
nombrosa.
Decret d’alcaldia num 60/2014, atorgant subvenció per pintura de façana al C/ Migdia, 3
Decret d’alcaldia num 61/2014, atorgant subvenció per pintura de façana al C/ La Costa, 1.
Decret d’alcaldia num 62/2014, atorgant subvenció per pintura de façana al C/ Carrero Gran, 4
Decret d’alcaldia num 63/2014, atorgant subvenció per pintura de façana al C/ Carreró Gran, 1
Decret d’alcaldia num 64/2014, atorgant devolució fiança de runes dipositada sota el numero
d’expedient 25/14.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013
Vist l’expedient que es tramita per l’aprovació del compte General del pressupost d’aquesta
corporació corresponent a l’exercici de 2013, el que ha estat exposat al públic mitjançant
anunci aparegut al BOP núm. 125 de 2.7.14, sense que contra el mateix s’hagi presentat cap
observació i/o suggeriment.
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Atès que no s’han presentat al·legacions als Comptes Generals i de conformitat amb allò que
disposa l’article 212.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General Municipal de l’any 2013, acompanyat
dels informes de la Comissió Especial de Comptes, es sotmetrà al Ple de la Corporació per a
que, si s’escau, pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre
D’acord amb l’article 223.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, s’haurà de trametre a la Sindicatura
de Comptes (com a òrgan de control extern dels ens locals) abans del dia 15 d’octubre, aquest
Compte General Municipal un cop estigui degudament aprovat pel Ple municipal
El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta dels assistents ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2013.
SEGON.- Retre el l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2013
Sindicatura de Comptes.

a la

7.- Donar compte dels informes d’intervenció
7.1.- INFORME D’INTERVENCIÓ
De conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, emeto el present informe, sobre la base dels següents
ANTECEDENTS
PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, és aplicable a tots els pagaments efectuats
com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració d'aquesta
Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic.
Així, segons estableix l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents,
computats en dies naturals, a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
No obstant això, s'ha d'estar al que es disposa en la Disposició Transitòria Octava de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, que estableix una aplicació
progressiva d'aquests terminis per al pagament previstos en l'article 200.4 de la Llei 30/2007,
de Contractes del Sector Públic.
SEGON.- S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei
15/2010,de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el
nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.
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TERCER.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l'Ajuntament,
aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia
i Hisenda i a la Generalitat de Catalunya.
L EG I S L A C I O A P L I C A B L E
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
A la vista d'això, aquesta Interventora emet el següent, INFORME
1.- S'adjunta al present informi un llistat resum, així com una relació detallada de les
obligacions de l'Entitat Local, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les obligacions
pendents en les quals s'estigui incomplint el termini, corresponents al segon trimestre de
2014,
Nombre
Pagaments realitzats durant el
trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre
natural

Import

%

82
11
93

40348,16
8164,84
48513,00

0

0,00

Garrigàs, 14 de juliol de 2014,
LA SECRETARIA INTERVENTORIA
OLGA SERRATS JUANOLA
7.2.- INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA CORRESPONENT AL 2on TRIMESTRE
DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2014 (ACUMULAT FINS 30/06/2014)
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.

83,17%
16,83%
100,00%
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De la documentació corresponent al segon trimestre 2014 (acumulat fins 30/06/2014) 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 569.122,75 382.247,68
2.151,96
0,00
189.027,03
Entidad

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 189.027,03
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

268.050,79 232.276,97

264.089,45

268.050,79

0,00

0,00

268.050,79 232.276,97

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) 35.773,82
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013
-12,05
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO
Deuda viva a 31-12-2014
Entidad

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

Total
Deuda
Operaciones
Deuda
Factoring
Avales
Otras
Con
a corto Emisiones
con
viva
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
plazo de deuda Entidades de
a 31recurso reintegrados de crédito
Públicas (FFPP)
crédito
122014
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
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Els llistat i càlculs efectuats per a la comunicació d’aquesta informació són els que s’adjunten
a continuació.
Garrigàs, 14 de juliol de 2014.
L’Interventora,
Olga Serrats Juanola

El Ple es dóna per assabentat.
8.- Acceptació subvenció d’esports de la Diputació de Girona
Vist a la resolució de la Junta de Govern de data 22 de juliol de 2014, en virtut de la que
s’acorda concedir a l’ajuntament de Garrigàs una subvenció per a les activitats d’estiu per a la
gent gran d’import 880€, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 880€ per a per a les activitats d’estiu per a la gent gran .
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
9.- Aprovació del Pla de Seguretat i salut de l’obra de reforma, consolidació i millora del
Cementiri d’Arenys d’Empordà.
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 12 de juny de 2014, va acordar adjudicar el
contracte d’obra a l'empresa Jose Luis cabrera Sanchez per executar l'obra de reforma,
consolidació i millora del Cementiri d’Arenys d’Empordà.
El dia 5 d’agost de 2014, l'empresa adjudicatària va presentar un projecte de Pla de seguretat i
salut en el treball elaborat en aplicació de l' estudi de seguretat i salut que consta com annex al
projecte. El coordinador de seguretat i salut de l'obra, el dia 6 d’agost de 2014 va emetre un
informe favorable sobre el pla.
Vist el que estableix l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i
salut en les obres, s’acorda per unanimitat del Ple:
Primer. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra de reforma, consolidació i millora del
Cementiri d’Arenys d’Empordà
Segon. Autoritzar el contractista perquè iniciï les obres.
Tercer. Facultar l'alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectius
els acords precedents.
10.- Assumptes urgents
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
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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 20:10
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

