AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 8 D'OCTUBRE
DE 2015.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 8 d'octubre 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, Pilar Bosch
Bech, 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 1 de setembre de 2015.
Examinada l’ acta de la sessió de data 1 de setembre 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 de cultura, relatiu a l'autorització d'intervenció arqueològica a les
obres dels accessos de Pontós i Garrigàs.
2.2.- Ofici de l'oficina del cens electoral comunicant el numero d'electors a 1 d'agost de 2015.
2.3.- Ofici de l'ACA autoritzant l'extracció d'àrids a la llera del Riu Fluvià a Arenys d'Empordà.
2.4.- Ofici relatiu a la comunicació prèvia per celebrar les quines de Nadal.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
22.572,97€ 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 3.380,26€ 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 d'agost de 2015, s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació definitiva efectuada pel Ministeri d'hisenda relativa a la participació en
els tributs de l'estat 2013, s’acorda donar-li conformitat
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa a la taxa de
d'adhesió al Pla d'assistència i suport en al protecció civil, corresponent al primer semestre de
2015, s’acorda donar-li conformitat
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5.- Donar compte del decrets d’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 104/2015, en virtut del que s'atorga una subvenció per la pintura de la
façana de la Plaça Dr. Oliva, 5.
Decret d'alcaldia num 105/2015 en virtut del que s'atorga una subvenció per la pintura de la
façana del C/ Església 2.
Decret d'alcaldia num 106/2015 en virtut del que s'atorga una subvenció per la pintura de la
façana del C/ carrero petit, 1.
Decret d'alcaldia num 107/2015, en virtut del que s'atorga una subvenció per la pintura de la
façana del C/ Gran, 14.
Decret d'alcaldia num 108/2015 en virtut del que s'atorga una subvenció per la pintura de la
façana del C/ Dalt, 6.
Decret d'alcaldia num 109/2015 en virtut del que s'ordena la devolució de la fiança de
l'expedient num 4/2013.
Decret d'alcaldia num 110/2015, en virtut de la que s'atorga llicència municipal per l'exercici
de l'activitat de habitatge d'ús turístic a mas can Coll.
Decret d'alcaldia num 111/2015 en virtut de que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres sota el numero d'expedient 29/15
Decret d'alcaldia num 112/2015, en virtut del que s'aprova l'¡expdeient de modificació de
crèdits per generació de crèdit 3/2015.
Decret d'alcaldia num 113/2015 en virtut del que es declara la caducitat de l'expedient
administratiu de sol·licitud de llicència d'obres expd 2/2015
Decret d'alcaldia num 114/2015 en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obra sota el numero d'expd 33/15.
Decret d'alcaldia num 115/2015 en virtut en virtut del que es pren coneixement de la
comunicació prèvia d'obra sota el numero d'expd 34/15.
Decret d'alcaldia num 116/2015, en virtut del que s'autoritza, disposa i reconeixem l'obligació
de les despeses incloses a la relació de factures obrants a l'expedient.
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Decret d'alcaldia num 117/2015 en virtut del que es declara la caducitat de l'expedient
administratiu de sol·licitud de llicència d'obres expd 4/2013
El Ple es dóna per assabentat.
5.- Aprovació, si s'escau, de la convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants de cursos
de batxiller i grau mitja residents en el municipi de Garrigàs, curs 2015-2016.
La situació de crisi actual i de precarietat d’algunes famílies de Garrigàs ha motivat
l’establiment d’un sistema d’ajuts individuals que permeti garantir l’accés als IES que
corresponent al municipi (IES Muntaner i IES Monturiol) a tots els alumnes independentment
de la seva situació socioeconòmica.
Ates que el Batxillerat i els cicles formatius mitjans que s'imparteixen a l'IES Muntaner i a l'IES
Monturiol no són considerats estudis obligatoris, el transport d'aquests alumnes, que és el
mateix que els dels estudiants transportats aquests mateixos instituts, ja no és gratuït i les
famílies han passat a pagar el cost d’aquest transport.
D’acord amb el que estableix l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases han de ser
aprovades pel ple de la corporació i s’han de sotmetre a informació pública, com a mínim, per
un termini de vint dies. Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent
referència a aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’article 17 de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, fixa el
contingut de les bases reguladores de la concessió de subvencions. L’article 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, disposa que el tràmit d’informació pública no pot ésser inferior a vint dies i es
realitza, en tots els casos, mitjançant anunci publicat en el diari o butlletí oficial corresponent.
Vist l’informe favorable emès per d'Intervenció.
Vistes les noves Bases reguladores d'ajuts al transport per a estudiants de cursos de batxiller i
grau mitja (educació postobligatòria de l’IES Ramon Muntaner i Narcís Monturiol ) residents
en el municipi de Garrigàs, curs 2015-2016, s'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer - Aprovar inicialment les Bases que han de regir la convocatòria publica per a la
concessió d'ajuts al transport per a estudiants de cursos de batxiller i grau mitja (educació
postobligatòria de l’IES Ramon Muntaner i Narcís Monturiol ) residents en el municipi de
Garrigàs, curs 2015-2016
Segon. Aprovar la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i convocatòria
única de l’any 2015, per a l’atorgament d’ajuts econòmics de caràcter individual per a la
pintura de façanes, durant l’any 2015.
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TERCER. Sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20 dies,
mitjançant anunci en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de la Corporació i per referència en el
DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini
d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.
QUART. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a l’execució
el present acord, per a resoldre els recursos que es puguin interposar contra la resolució de la
convocatòria i en especial per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, una
vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS AL TRANSPORT PER A ESTUDIANST DE CURSOS DE
BATXILLER I GRAU MITJA (educació postobligatòria de l’IES Ramon Muntaner i Narcís
Monturiol ) RESIDENTS EN EL MUNICIPI DE GARRIGÀS. CURS 2015-2016
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I CRÈDIT PRESSUPOSTARI
1r L’objecte de les bases presents és regular el procediment en règim de concessió directa, per
raons d’interès social, de acord amb l’article 22, punt 2 apartat c) de la Llei General de
Subvencions, d’ajudes al transport per a estudiants de batxiller i cicles formatius de grau mitjà
que facin ús del transport comarcal que fa al trajecte Garrigàs als IES Ramon Muntaner i Narcís
Monturiol, en el curs acadèmic 2015-2016, amb la finalitat de reduir l’impacte d’aquest tipus
de despesa en els economies familiars.
2n La quantia total de les ajudes que es concediran puja fins un màxim de 600€, i la partida
pressupostària del projecte de pressupost per l'exercici 2016.
3r De conformitat amb l’article 56.2 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, es fa constar
expressament, que la concessió d’aquestes ajudes es condiciona a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el moment
de la resolució de concessió.
2. BENEFICIARIS DE LES SOL·LICITUDS
1r Podran acollir-se a aquestes ajudes els estudiants, residents en el municipi de Garrigàs, que
compleixin els requisits següents:
a. Estar empadronats en el terme municipal de Garrigàs, almenys, amb DOS anys d'antelació a
la data de la convocatòria.
c. Estar matriculats i estar estudiant en l’exercici acadèmic 2015- 2016 a un dels IES Narcís
Monturiol o Ramon Muntaner.
3. DOTACIÓ INDIVIDUAL DE LES AJUDES
1r La quantia individual de l’ajuda per estudiant dependrà de les sol·licituds presentades.
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2n L’ import individual de l’ajuda s’obtindrà tot i procedint-se al prorrateig, entre els
beneficiaris de la subvenció, de l’import global màxim previst en la partida 920/48900 destinat
a les ajudes, sense que en cap cas se superen els 300.-€ d’ajuda individual.
4. COMPATIBILITAT DE LES AJUDES
Les ajudes seran INCOMPATIBLES amb les concedides per altres administracions públiques, o
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, per a la
mateixa finalitat, d’acord amb l’article 19.2 de la Llei General de Subvencions.
5. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Les bases presents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), sense perjudici de
la seva inserció íntegra en el tauler d’edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament de Garrigàs.
6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
1r El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà des de el 1 de gener fins el 28 de
febrer de 2016
2n Les sol·licituds es presentaran, de dimarts a divendres en horari de 9 a 14 hores a les
oficines municipals..
7. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
1r Les sol·licituds hauran de formular-se amb l’imprés oficial (Annex 1).
2r La sol·licitud s’ acompanyarà de la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del DNI o NIF del/la sol·licitant.
b) Certificat de matrícula.
c) Declaració jurada de no percebre ajuda de transport de cap organisme oficial o privat, de no
estar incurs en cap dels supòsits establerts en l’article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions que l’inhabiliten per a rebre subvencions i que no té
pendent de justificar cap subvenció concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de Garrigas.
3r L’acreditació del requisit d’estar empadronat a Garrigàs serà objecte de verificació
municipal, sense necessitat que els sol·licitants hagen d’aportar cap documentació.
4r La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes suposa l’acceptació formal de les
condicions de la convocatòria.
8. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS
1r L’òrgan competent per a la resolució del procediment serà l'Alcalde.
2r Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i, una vegada finalitzat el procés de
gravació informàtica de sol·licituds i verificació de dades, es confeccionarà pel personal
municipal tècnic de l’àrea de Joventut, llistat de beneficiaris, en el qual es consignarà
expressament diligència per a fer constar

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
que les sol·licituds relacionades, d’acord amb la documentació aportada, reuneixen els
requisits exigits en la convocatòria per accedir a les ajudes.
3r D’acord amb la documentació referida en l’apartat anterior, la Regidoria de Joventut
formularà a l'Alcalde proposta de concessió de les ajudes.
4t La convocatòria es resoldrà en el termini màxim de dos mesos, comptats a partir del dia
següent al de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i la resolució expressarà el
nom i cognoms dels beneficiaris i l’import de la ajuda. Així mateix, detallarà, les sol·licituds
d’ajuda denegades amb la causa que haja motivat la no obtenció d’aquesta.
5é La resolució es farà pública al tauler de anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de
l'Ajuntament
6é La resolució posarà fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de l’Administració Pública i del Procediment
Administratiu Comú. Contra aquesta podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l’Ajuntament de Garrigàs en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà al de la publicació de la resolució al tauler
de Anuncis de l’Ajuntament.
7é Vençut el termini de resolució sense que haguera estat dictada expressament, els
interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu, de
conformitat amb l’article 44.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú
9. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
1r Destinar l’ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix.
2r Comunicar per escrit a l'Ajuntament l'obtenció d'ajudes per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol entitat pública o privada.
3r Comunicar per escrit a l'Ajuntament l'abandó del curs acadèmic, en el termini de 10 dies
comptats a partir del següent al del fet causant.
4t Cooperar amb l’Ajuntament en totes les activitats d’inspecció i verificació que duga a terme
per tal d’assegurar la destinació final de l’ajuda.
5é Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos en la base 11.
10. JUSTIFICACIÓ
1r De conformitat amb el que disposa l’apartat 7 de l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, la concessió de les ajudes al transport no requerirà cap
altra justificació que l’acreditació prèvia a la concessió que els sol·licitants reuneixen els
requisits establerts en aquesta ordre de convocatòria.
2r Els beneficiaris hauran de conservar, no obstant això, els documents justificatius de
l’aplicació del fons rebuts, que podran ser objecte de les actuacions de comprovació i control,
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d’acord a allò establert en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions (BOE
núm. 276 de 18 de novembre).
11. PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES
El procediment de pagament de les ajudes previst en la convocatòria present es realitzarà
mitjançant una transferència per l’import de l’ajuda, al compte corrent del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà.
12. NORMATIVA REGULADORA
La convocatòria present es regirà per les bases recollides en aquest document i en tot allò que
no hi estiga previst, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions; així com
per la resta de legislació concordant.
Garrigàs, a octubre 2015
L’ALCALDE
JOSEP MASOLIVER SUBIROS
6.- Donar comptes de l'informe d'intervenció relatiu a l'elaboració de les dades de les línea
fonamentals del pressupost corresponent a l'exercici 2016.
INFORME DE LA SECRETARIA INTERVENCIÓ
Identificació de l’expedient
Informe relatiu a l’elaboració de les dades de les línies fonamentals del pressupost
corresponent a l’exercici 2016, amb caràcter facultatiu i no vinculant.
Fets
L’Ajuntament de Garrigàs ha elaborat les dades de les línies fonamentals del Pressupost
corresponent a l’exercici 2016, de conformitat amb l’article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Els formularis objecte d’aquesta comunicació fan referència a període 2015-2016.
En la columna corresponent a l’exercici 2015 s’ha recollit les previsions dels drets i obligacions
reconegudes de la liquidació de l’exercici corrent.
En la columna de l’exercici 2016 es detallen les previsions de despeses i ingressos
corresponents al pressupost de l’exercici 2016.
La informació està expressada en termes consolidats conforme a la normativa d’estabilitat
pressupostària.
Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses han de tenir en compte tant la
seva evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions, com
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l'impacte de les mesures previstes per al període considerat on es tipifiquen una sèrie de
mesures sobre les que s'hauran de quantificar el seu impacte i el seu criteri d'adopció.
Les projeccions d'ingressos i despeses, quant a la seva evolució tendencial, s'han de plantejar
des de l'austeritat i control de la despesa que ens permetin ser més eficients d'acord amb les
polítiques econòmiques actuals.
En l’estimació de les despeses s’ha tingut en compte l’aplicació pel compliment de la regla de
despesa, en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici 2015.
D'acord amb l'article 15.5 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, li correspon al
Ministeri d'Economia i Competitivitat elaborar periòdicament un informe de situació de
l'economia espanyola.
Aquest informe contindrà, entre altres informacions, la taxa de referència de creixement del
Producte Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola, que limitarà la variació de la
despesa de les administracions públiques.
Segons l’últim informe de situació de la economia espanyola, de 10 de juliol de 2015, s'estima
per al període 2015-2016 com a límit el 1,2 i el 1,8 respectivament.
En un document annex es relacionen, la previsió de drets reconeguts i obligacions reconegudes
de la liquidació de l’exercici 2015 i les previsions d’ingressos i despeses del pressupost de
l’exercici 2016.
Fonaments de Dret
L’article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), estableix que, abans de l’1 d’octubre de cada any, les Corporacions Locals
enviaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriment de la normativa europea.
La informació subministrada contindrà entre d’altres
a) Informació dels projectes de pressupostos inicials o dels estats financers inicials, amb
indicació de les línies fonamentals que es preveuen en aquests documents.
b) El pressupost general o en el seu cas els estats financers inicials i contes anuals de les
Comunitats Autònomes i les Corporacions Localsr.
L’article 13 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina
l’obligació de remetre anualment abans de l’1 d’octubre les línies fonamentals dels
pressupostos amb tota la informació necessària d’acord amb la normativa europea.
CONCLUSIONS Per tot això, vistes les previsió de drets reconeguts i obligacions reconegudes
de la liquidació de l’exercici 2015 i les previsions d’ingressos i despeses del pressupost de
l’exercici 2016, ho informo favorablement.

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
Garrigàs, 26 d’agost de 2015
La secretària interventora,
Olga Serrats Juanola
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PREVISIONS LIQUIDACIO 2015 PRESSUPOST 2016

Eco.
11200
11300
11500
11600
13000
29000
30001
30100
30200
30900
32100
32101
32200
32500
32900
33200
39211
39300
39900
39901
39902
42000
45000
45080
45081
46100
46101
48000
52000
55000

Descripció
IBI RUSTEGA
IBI URBANA
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECANICA
IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS
IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES
IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL. I OBRES
DRETS CONNEXIONS
TAXA CLAVEGUERAM I CANALS
SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES
TAXA CEMENTIRI
TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES
LLICENCIES OBERTURA ESTABLIMENTS
LLICENCIES 1A. OCUPACIO
TAXA EXPEDICIO DOCUMENTSS
LLICENCIES PARCEL.LACIO
TAXA OCUPACIO SOL, SUBSOL I VOLADA
RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.
INTERESSOS DE DEMORA
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS
CASAL D'ESTIU
PISCINA MUNICIPAL
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.
FONS DE COOPERACIO LOCAL
SUBVENCIONS GENERALITAT
SUBVENCIO PUOSC MANTENIMENT
SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL
DIPUTACIO DE GIRONA, SUBVENCIONS
APORTACIONS DE PARTICULARS I EMPRESES
INTERESSOS BANCARIS
CANON CONCESSIO PRODAISA
Ingressos corrents capítol 1 a 5

60900 INDEMNITZACIO SERVITUD ELECTRICA
76100 SUBVENCIONS DIPUTACIO DE GIRONA
PUOSC
Ingressos de capital cap. 6 i 7
totals ……….

PREVISIÓ
LIQUIDACIÓ
2015
3.959,06
95.164,17
28.000,00
9.829,00
13.000,00
14.500,00
376,83
1.000,00
22.000,00
900,00
600,00
930,00
60,00
10,00
90,05
11.000,00
1.000,00
800,00
5.000,00
3.700,00
5.000,00
57.831,72
2.185,84
2.455,91
18.614,42
0,00
30.000,00
1.890,65
1.511,72
800,00
332.209,37

PREVISIÓ
PRESSUPOST
2016
4.000,00
95.200,00
28.000,00
9.000,00
12.000,00
10.000,00
375,00
1.000,00
22.000,00
900,00
600,00
200,00
120,00
100,00
90,05
8.000,00
1.000,00
800,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
51.786,67
0,00
3.300,00
18.614,42
0,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
800,00
307.886,14

38.008,04
19.360,00
57.368,04

70.000,00
70.000,00

389.577,41

377.886,14
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Pro.
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920

Eco.
12000
12006
12100
12101
12103
13000
15000
15100
16000
20000
21000
21200
21201
21300
21600
22000

920
920
920
920
920
920
920

22001
22100
22103
22110
22200
22300
22400

920
338
337
162
1621
1623
920
932
920
912
920
11
312
920

22601
22609
22611
22700
22700
22700
22706
22708
22710
23000
23120
35900
46500
48900

920
920
920

48901
48902
48903

Descripció
RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI
TRIENNIS
COMPLEMENT DESTÍ
COMPLEMENT ESPECÍFIC
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
PERSONAL LABORAL
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
SEGURETAT SOCIAL.
ARRENDAMENT TERRENYS
MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES
MANTENIMENT DISPENSARI
MANTENIMENT PISCINA
REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
MANTENIMENT INFORMATIC
ORDINARI NO INVENTARIABLE.
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES
PUBLICACIONS.
ENERGIA ELÈCTRICA.
COMBUSTIBLES I CARBURANTS.
PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.
TELEFONS
DESPESES DE TRANSPORTS
ASSEGURANCES
ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES
I
REPRESENTATIVES.
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
CASAL D'ESTIU
NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
NETEJA I AGENÇAMENT
TRACTAMENT ABOCADOR CONSELL COMARCAL
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.
TALLER DE MEMORIA
DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.
DIETES I DESPLAÇAMENT PERSONAL
COMISSIONS BANCARIES
TRANSFERENCIES CONSELL COMARCAL
ALTRES SUBVENCIONS
SUBVENCIONS
PER
NAIXEMENTS
I
ENTERRAMENTS
AJUTS SOCIALS
CEIP GARRIGAS

PREVISIÓ
LIQUIDACIÓ
2015
9.044,98
777,60
4.245,00
8.060,64
3.529,68
26.448,30
1.664,64
155,28
14.951,48
1.000,00
30.000,00
1.000,00
13.000,00
1.000,00
8.000,00
2.500,00

PREVISIÓ
PRESSUPOST
2016
9.044,98
1.000,00
4.245,00
8.060,64
3.529,68
26.500,00
2.052,84
155,28
16.497,72
0,00
30.000,00
1.000,00
13.200,00
1.100,00
8.000,00
2.500,00

3.000,00
30.000,00
3.500,00
500,00
5.000,00
300,00
3.000,00

3.000,00
30.000,00
3.500,00
500,00
5.000,00
300,00
3.000,00

2.000,00
3.000,00
5.200,00
9.000,00
17.000,00
9.000,00
27.000,00
3.200,00
800,00
11.500,00
500,00
700,00
4.000,00
1.000,00

2.200,00
3.000,00
5.200,00
9.000,00
17.100,00
9.100,00
25.500,00
3.200,00
800,00
11.500,00
500,00
700,00
4.200,00
1.000,00

3.600,00
100,00
1.000,00

3.600,00
200,00
1.000,00
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920
920
920
929

459
1531
459
459
165
920
920
1531
1623

48904 SUBVENCIO FIRA BOTIFARRA DE PEROL
48905 SUBVENCIO ASSOCIACIO FESTES
48907 SUBVENCIONS PINTURA FAÇANES
SUBVENCIO ADF
50000 FONS DE CONTINGÈNCIES
Despeses corrents capítol 1 a 5

300,00
3.000,00
6.000,00
0,00
0,00
278.577,60

300,00
3.000,00
8.000,00
3.300,00
0,00
284.586,14

60900
61007
61008
61902
61903
62300
63301
61005
61904

INVERSIONS GENERALS
CAMINS RURALS
EXPROPIACIO FINCA
REBAIXAR PAVIMENT CONTENIDORS
ENLLUMENAT PUBLIC
AIRE CONDICIONAT
DESBROSSADORA
CAMINS
DEIXALLERIA
PUOSC
Despeses de capital cap. 6

5.000,00
10.000,00
9.000,00
2.623,88
1.371,54
1.531,81
19.360,00
12.480,81
20.000,00

13.300,00

81.368,04

80.000,00
93.300,00

Totals ……

359.945,64

377.886,14

PREVISIÓ ESTABILITAT PRESSUP 2015-2016
ANY 2015

CAP.1 A 7 INGRESSOS
CAP.1 A 7 DESPESES

389.577,41
359.945,64

ANY 2016

CAP.1 A 7 INGRESSOS
CAP.1 A 7 DESPESES

377.886,14
377.886,14

PREVISIÓ ANIVELLAMENT PRESSUP 2015-2016
ANY 2015

CAP 1 A 5 INGRESSOS
CAP 1 A 5 + 9 DESPESES

332.209,37
278.577,60

ANY 2016

CAP 1 A 5 INGRESSOS
CAP 1 A 5 + 9 DESPESES

307.886,14
284.586,14

Compliment de la regla de despesa previsió liquidació any 2015:
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TOTAL
DESPESA DESPESA
MÀXIMA
TOTAL DESPESA COMPUTBALE COMPLIMENT REGLA
COMPUTABLE n-1
COMPUTBALE ANY n
ANY n
PRESSUPOST ANY n
DEFINITIVA
Any n-1
Liquidació 2014

Import Any n-1 * 1,2%

Previsió liquidació 2015

COMPLEIX

252.793,17

255.826,69

251.507,27

4.319,42

DE

DESPESA

NO COMPLEIX

Compliment de la regla de despesa previsió pressupost any 2016
TOTAL
DESPESA DESPESA
MÀXIMA
TOTAL DESPESA COMPUTBALE COMPLIMENT REGLA
COMPUTABLE n-1
COMPUTBALE ANY n
ANY n
PRESSUPOST ANY n
DEFINITIVA
Any n-1
Previsió
2015
251.507,27

Liquidació

Import Any n-1 * 1,8%

Previsió Pressupost 2016

COMPLEIX

256.034,40

255.971,72

62,68

DE

DESPESA

NO COMPLEIX

7.- Aprovació, si s'escau, del conveni de col·laboració per a la gestió, liquidació i recaptació
de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana enter
l'ajuntament de Garrigàs i el Registrador titular del Registre de la propietat de Figueres.
La plusvàlua municipal és un tribut local, és un impost directe, de meritació instantània,
municipal i d'establiment voluntari pels ajuntaments, als quals correspon íntegrament la seva
gestió. La normativa bàsica a nivell estatal és la prevista en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març , pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a nivell
local l' ordenança fiscal de l'ajuntament de Garrigàs.
Vist el que disposen els articles 6 i següents i 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de
l'article 5.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre de 2003, General Tributària, i de l'article 8.4
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i ates que el Registre de la Propietat de Figueres ofereix el
servei de gestió i recaptació en voluntària de la plusvàlua i al gaudir aquest d’informació
privilegiada d’operacions subjecte a aquest impost, es creu més adequat als beneficis
municipals que la gestió i recepció en voluntària es delegui al registrador titular del Registre de
la propietat de Figueres, en ares als principis d’eficàcia i eficiència del servei.
Vist l’exposat, s‘acorda per unanimitat dels membres del Ple
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la gestió, liquidació i recaptació en
voluntària de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana entre
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aquesta ajuntament el registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres i que es
transcriu literalment.
Segon.- Facultar al Sr Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui necessari per tal donar
compliment aquest acord.
Tercer.- Notificar l’anterior acord al registrador titular del Registre de la Propietat de Figueras.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA ENTRE L'AJUNTAMENT DE GARRIGAS I EL REGISTRADOR TITULAR DEL
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE FIGUERES.
Figueres, octubre de 2015

D'una part, l'Il·lustríssim Alcalde de Garrigàs, el senyor Josep M. Masoliver Subirós, facultat per
la signatura del present Conveni en virtut de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació celebrada
amb data ....... de 2015.
D'una altra part, el Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres, El senyor Juan
Dionisio García Rivas
EXPOSEN:
I.- L'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un tribut
municipal de caràcter potestatiu a l'empara del que estableix l'article 59.2 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals. L'Ajuntament de Garrigàs, conforme a la Legislació citada anteriorment, té establert i
ha aprovat la corresponent ordenança fiscal per acord del Ple de data .................... estant
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. .........., de ....................
II. En virtut dels articles 6 i següents i 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de l'article 5.5
de la Llei 58/2003 de 17 de desembre de 2003, General Tributària, i de l'article 8.4 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, és voluntat expressa de les parts establir un Conveni de Col·laboració pel
qual el Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres es compromet a realitzar
determinades actuacions conduents a la gestió, liquidació i recaptació de l'Impost sobre
l'Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana en l'àmbit territorial d'aquest municipi, i
a aquests efectes.
ACORDEN:
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PRIMER. Àmbit d'aplicació.
Les actuacions derivades del present Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de
Garrigàs i el Registrador titular del Registre de la Propietat es referiran a l'àmbit de l'Impost
sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana quins fets imposables meritats
siguin competència del citat Ajuntament.
SEGON. Actuacions a realitzar.
Les actuacions a realitzar pel Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres en
la gestió de l'impost es referiran a les declaracions-liquidacions que es presentin i als fets
imposables meritats a partir de l'entrada en vigor del present Conveni. Així mateix, i a
requeriment de l'Ajuntament, podrà també referir-se a les què es trobin pendents de gestió al
temps de la seva signatura.
I. El Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres assumeix la tasca de realitzar
les següents funcions:
• Recepció i comprovació de les declaracions o autoliquidacions a més dels documents en
què constin els actes o contractes que originen la imposició. Comprovació d'ofici de l'impost en
tots aquells suposats de subjecció en que els subjectes passius no presentin voluntàriament les
declaracions o autoliquidació i que tanmateix, s'hagin posat de manifest davant el Registre de
la Propietat de Figueres.
• Recaptació dels ingressos per autoliquidació realitzada pel contribuent, així com dels
ingressos derivats de les liquidacions, com a conseqüència tant de la revisió de l'autoliquidació
com de la comprovació d'ofici de l'impost.
• Realització dels ingressos diaris de les quantitats recaptades a què fa referència el punt
anterior en el compte corrent restringit que estableixi l'Ajuntament de Garrigàs així com de les
transferències mensuals del saldo d'aquest compte a les arques de l'Ajuntament, al compte
que es determini a aquests efectes en virtut del present Conveni
• Realització de totes les actuacions de gestió tributària necessària per determinar el deute.
(Sol·licituds de documentació addicional, propostes de liquidació i tràmits d'audiència,
resolució d'al·legacions, liquidacions provisionals, sol·licitud de suspensió, ajornament o
fraccionament, resolució de recursos de reposició, devolució d'ingressos indeguts, propostes
d'anul·lació de liquidació etc.)
• Notificació de totes les actuacions tributàries detallades en el punt anterior
• Determinació de la subjecció i no prescripció, així com l'aplicació de les bonificacions,
reduccions o exempcions que procedeixin segons les normes reguladores de l'impost
• Comunicació per a enviament a la via executiva d'aquelles liquidacions que no hagin estat
ingressades en els períodes voluntaris de pagament establert en l'article 62 de la Llei 58/2003
de 17 de desembre, General Tributària
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• Recepció i enviament de la documentació d'índole tributària derivada de la gestió de
l'impost als òrgans competents amb facultats de revisió.
II. S'encarrega al Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres la gestió
material de totes les actuacions de gestió que s'han assenyalat anteriorment. La competència
jurídica per a l'assumpció de dites actuacions roman en poder de l'Ajuntament de que haurà
de dictar els actes jurídics precisos a tal efecte, cosa que portarà a efecte de manera
telemàtica i per l'òrgan que resulti competent a través de signatura electrònica proporcionada
pel Col·legi de Registradors.
III. S'elaborarà un llibre diari de presentació d'autoliquidacions així com un llibre de
liquidacions complementàries en què es recullin tant les que sorgeixin com a conseqüència de
la revisió de les autoliquidacions presentades, com les derivades de la comprovació d'ofici de
l'impost. Es facilitarà a l'Il·lm. Sr. Alcalde i al Tresorer Municipal coneixement del contingut
d'aquests llibres.
IV. Trimestralment es realitzarà un informe explicatiu de les actuacions de gestió, liquidació
i recaptació que hagi dut a terme el Registrador titular del Registre de la Propietat de durant
cada trimestre. Aquest informe serà remès dins dels vint dies següents a la finalització de cada
trimestre al compte de correu electrònic que designi a aquests efectes l'Ajuntament de
Garrigàs.
V. El Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres organitzarà de manera
autònoma els mitjans materials i personals suficients per garantir una eficaç gestió en la
prestació del servei, que podrà desenvolupar-se de forma integrada, separada o annexa a
l'oficina registral.
VI. En qualsevol cas aquest conveni s'executarà amb plena observança i estricta subjecció al
que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal, adoptant el Registrador titular del Registre de la Propietat de quantes mesures
d'índole tècnica i organitzativa calguin per garantir la seguretat de les dades de caràcter
personal i evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.
VII. Aquest conveni i mentre estigui vigent, vincularà també als successius titulars que es
facin càrrec del Registre sempre que s'obtingui el corresponent visat col·legial, per a la qual
cosa serà remès al Servei de Coordinació d'Oficines Liquidadores.
TERCER. Règim Retributiu.
I. El tancament de la recaptació mensual es produirà els dies 24 de cada mes, llevat del mes
de desembre que es realitzarà el dia 31.
II. Durant els cinc dies següents al tancament es transferirà al compte que l'Ajuntament de
Garrigàs determini el saldo total del compte restringit de recaptació. Aquest saldo es
correspondrà amb l'import de la recaptació mensual efectiva fins al dia del tancament
descomptant la quantitat corresponent al premi de liquidació pels serveis prestats el mes
anterior.
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III. El Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres emetrà una factura mensual
en concepte de retribució per les funcions realitzades en virtut del present Conveni de
Col·laboració, durant els tres dies següents al tancament de cada període.
IV. Les quantitats a percebre pel Registrador titular del Registre de la Propietat de en
concepte de retribució es fixaran en un deu per cent sobre la recaptació obtinguda en
cadascun dels períodes. A aquest import s'afegirà l'IVA que,si escau, hagi de repercutir-se pels
serveis prestats, que serà satisfet per l'Ajuntament respectiu.
QUART. Entrada en vigor.
Aquest conveni de col·laboració serà efectiu a partir del dia de la seva signatura i estarà
vigent pel termini de d’un any. Al final d'aquest període, s'entendrà tàcitament prorrogat per
successius terminis, llevat de denúncia expressa per qualsevol de les parts amb tres mesos
d'antelació a la data de venciment.
Figueres, ....d’Octubre de 2015"
8.- Aprovació provisional de l'expedient num 4/2015 de modificació del POUM municipal.
Vist que amb data 6 d'agost de 2015 va ser aprovat inicialment el projecte num 4/2015
de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs per Acord del Ple, ha
estat sotmès a informació pública durant el termini d'un mes, mitjançant anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de data 21 d'agost de 2015 i numero 6940, que en Butlletí
oficial de la província núm.163 de data 24 d'agost de 2015, en el diari El Punt avui de data 20
d'agost de 2015 i al taulell d'anuncis municipal des del 13 d'agost al 1 d'octubre de 2015.
Vist que amb data 25 de juny de 2015 es sol·licità als organismes afectats per raó de les
seves competències sectorials els informes corresponents.
Vist que amb data 25 d'agost de 2015, es donà audiència als ajuntaments l’àmbit
territorial del quals limita amb el d’aquest municipi.
Vist que durant el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions.
Vist que amb data 11 de juny de 2015, es va rebre l’informe de l'OTTA en el senti que la
el Projecte de modificació num 4/2015 del POUM de Garrigàs no s'ha de sotmetre a avaluació
ambiental estratègica ordinària.
Vist l’informe de la Secretaria, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.c) i
47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple per
unanimitat, adopta el següent ACORD
PRIMER. Aprovar provisionalment el projecte num 4/2015 de modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Garrigasns resultants dels dos apartats anteriors.
SEGON. Elevar l’expedient diligenciat de modificació num 4/2015 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Garrigàs a la Comissió Territorial d’Urbanisme amb la finalitat de que
resolgui sobre l’aprovació definitiva.
9.-Assumptes urgents.
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9.1.- Aprovació dels padrons fiscals
Atès que per part dels serveis de recaptació municipals ha estat elaborat el Padró Fiscal de la
TAXA SOBRE VIVENDES i TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL, corresponent a l’exercici de 2015.
Atès que correspon la seva aprovació per portar a terme posteriorment la recaptació de les
liquidacions que conté;
El Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el Padró Fiscal corresponent a :
TAXA SOBRE VIVENDES
Núm. rebuts 32 Import padró 3.440,40€
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
Núm. rebuts 162 Import 1.168,04€
Segon: Sotmetre’l a exposició pública per un termini de quinze dies i, si un cop acabat el
mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
9.2.- Aprovació ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de
maquinària municipal
Aquest Ajuntament pretén aprovar l’ordenança fiscal reguladora de del preu públic per la
prestació de serveis amb utilització de qualsevol maquinària, element o aparell propietat de
l'ajuntament amb fins particulars, d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
La secretaria interventora ha elaborat una proposta d’ordenança fiscal.
El Ple, per unanimitat dels seus membres de la Corporació
Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal núm. 27 reguladora del preu públic per la
prestació de serveis amb utilització de qualsevol maquinària, element o aparell propietat de
l'ajuntament amb fins particulars.
Segon.- Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annexa s’han d’exposar
al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual
els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al•legacions.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal
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reguladora preu públic per la prestació de serveis amb utilització de qualsevol maquinària,
element o aparell propietat de l'ajuntament amb fins particulars, es publicaran al Butlletí
Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MÀQUINARIA MUNICIPAL
Article 1.-Fonament jurídic.
De conformitat amb el que preveu l'Article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara endavant TRLRHL), l'excel·lentíssim Ajuntament de
Garrigàs estableix el preu públic per l'aprofitament
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança els que es
beneficiïn dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest Ajuntament a què es refereix
l'article anterior.
Article 3. Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança és la fixada en la tarifa
continguda en l'apartat següent.
2. La tarifa d'aquest preu públic és la següent
2.1.- Utilització de maquina Desbrossadora, per cada hora ........................... 45 €
Article 4. Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix quan es
sol·licita la prestació del servei.
2. El pagament del susdit preu públic s'efectuarà en el moment de sol·licitar-se la
prestació del servei.
Article 5. Gestió.
Les persones naturals o jurídiques interessades en la utilització dels béns a què es
refereix aquesta Ordenança hauran de presentar sol·licitud detallada a l'Ajuntament del servei
sol·licitat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província, i continuarà vigent fins a la modificació o derogació expressa.
10.- 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

