ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 13 DE FEBRER DE 2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 13 de febrer 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, Joaquim Pastoret Lladó ,Pere Bosch Camps, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors
Juanola Teixidor
Excusen l’assistència la regidora 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 9 de gener de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 9 de gener 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 del Consell Comarcal relatiu a la nova taxa de l’abocador comarcal.
2.2.- Ofici de Dipsalut relatiu al Programa Girona territori cardiopritegit
2.3.- Ofici de l’oficina del cens electoral
desembre de 2013.

relatiu al numero d’electors a 1 de

2.4.- Ofici de la diputació de Girona autoritzant una obra de construcció del pas de
salvacunetes i tancament a la capella de Sta. Llúcia de Tonya.
2.5.- ofici del departament de governació relatiu al PUOSC 2011 I 2012 pendents
d’adjudicar.
2.6.- Ofici de a direcció general de prevenció i extinció d’incendis i salvament relatiu
a l’estats dels hidrants de Garrigàs
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
15.512,85€ 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 726,17€ 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 desembre de 2013 ,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 3/2014, Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la
substitució de bombetes de les oficines municipals i per a l’adquisició d’una estufa
de pallets per substituir les bombes de calor del Centre civil El Balco de l’Empordà,
d’acord amb les actuacions previstes al PAES municipal.
Decret d’alcaldia num 4/2014 Determinar que l’immoble conegut com a CASTELL
D’ARENYS D’EMPORDÀ i situat al nucli d’Arenys d’Empordà d’aquesta localitat es
troba en situació de ruïna imminent.
Decret d’alcaldia num 5/2014 atorgar bonificació del 100% a l’IVTM OPEL KADETT
1.6S matricula GE5768Z
Decret d’alcaldia num 6/2014prednre en coneixement la comunicació prèvia d’obres
sota el numero d’expedient 3/14
Decret d’alcaldia num
17081120145437T

7/2014

concedir

la

targeta

d’aparcament

num

Decret d’alcaldia num 8/2014 autorització de llcienicia d¡o bres sota el numero
d’¡expediet 37/13
Decret d’alcaldia num 9/2014 declarar conclosa i exhauria la llicencia d’obres
concedida a l’expedient 22/13
Decret d’alcaldia num 10/2014 declarar conclosa i exhauria la llicencia d’obres
concedida a l’expedient 23/13
Decret d’alcaldia num 11/2014 declarar conclosa i exhauria la llicencia d’obres
concedida a l’expedient 26/13
Decret d’alcaldia num 12/2014declarar residu municipal el vehicle marca RENAULT,
MODEL MEGANE COPUPE matricula 9449BJF
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovar la dissolució de l’Agrupació de municipis de Garrigàs i Palau de
Santa Eulàlia pel manteniment en comú del lloc de treball Secretari
interventor, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Amb la finalitat d'aconseguir una major eficiència i racionalitat dels recursos
humans les Entitats Locals de Garrigàs i Palau de Sta Eulàlia, van ser dotades d'
unes agrupacions de secretaries per tal de compartir
el lloc de secretari/a
interventor/a, reservat a funcionaris de caràcter nacional d'Administració General i
que per si soles no podien mantenir, repartint el cost econòmic del lloc entre les
entitats agrupades.
Davant la necessitat de suprimir aquesta Agrupació, perquè les entitats no han
estat dotades d'aquest tipus de personal mitjançant concurs nacional ni han
compartit mai la figura de secretari/a interventor/a accidental, i cadascuna d' elles
han dotat el lloc de personal adequat a les seves pròpies necessitats i a la vista de

la petició del Departament de governació de la Generalitat de Catalunya de
solventar la situació de l’agrupació, s’ha convingut la desagupacio de les dues
entitats per tal de que l’ajuntament de Garrigàs creï i classifiqui el lloc de secretari
interventora per posteriorment sol·licitar l’agrupació amb l’ajuntament de Cistella,
amb qui comparteixen funcionaria qualificada pel càrrec de secretaria interventora i
qui, amb nomenament accidental de les alcaldies, exerceix el càrrec, a Garrigàs,
des del juny de 1996 i a Cistella des del novembre de 2011.
Vist l’anterior, el Ple d'aquesta Corporació adopta amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat
amb l'article 47.2.g ) de la LBRL , el següent ACORD
PRIMER. Sol·licitar de la Generalitat de Catalunya la dissolució de la Agrupació de
les Entitats Locals de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia, pels motius anteriorment
exposats i la creació i reclassificació dels llocs de secretaria intervenció de Garrigàs
i Palau de santa Eulalia.
SEGON. Traslladar l’acord de dissolució a l’ajuntament de Palau de Santa Eulalia a fi
de que adoptin l’acord oportú.
TERCER. Sotmetre l’ expedient, una vegada aprovat per l’Ajuntament de Palau de
Santa Eulalia, a informe de la Diputació de Girona i al Consell Comarcal de l’alt
Empordà a tenor de l’ article 3.b) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
QUART. Una vegada rebut l’acord de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulalia i l’
informe preceptiu de la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’alt Empordà,
es trametrà l’ expedient a la Generalitat de Catalunya, perquè s’ acordi la dissolució
de la agrupació i la creació i reclassificacio dels llocs de treball de secretaria
intervenció de Garrigàs i Palau de santa Eulalia, de conformitat amb la disposició
transitòria segona, punt segon, es reclassifiquin els llocs resultants.
7.- Ajuts socials.
Vist l’escrit de Isaac cabrera Raset, comunicant el naixement de la seva filla AFRA
CABRERA RODA, nascuda a Garrigàs el dia 26 de gener de 2014 i inscrita al
Registre civil de Garrigàs Tom 21 foli 23.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 12 de desembre de 2013
va aprovar la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de
sepultura i subvenció per naixements, per l’exercici 2014.
Atès que el sol.licitant és veí 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 Isaac Cabrera Raset una subvenció de 600€ pel naixement de
la seva filla AFRA CABRERA RODA al Registre civil de Garrigàs Tom 21 Foli 23.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida
Corporació per l’exercici 2014.

del Pressuposat general de la

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
8.- Sol·licitud de participació en el Projecte de competitivitat Territorial,
servei d’assessorament tècnic en matèria de promoció econòmica i
desenvolupament local, de la Diputació de Girona.
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió. Igualment l’article 36.1d) reconeix com a competència la
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació
en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions
públiques en aquest àmbit.
El projecte de Millora de la Competitivitat Territorial és una iniciativa de la Diputació
de Girona i està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord a la Resolució del
SOC, Ref.G-005/12 de concessió de subvenció per a la contractació d’un tècnic/a
com a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local responsable de la implantació del
projecte, entre altres accions.
La finalitat del projecte és potenciar i millorar els avantatges competitius territorials
dels municipis de la demarcació de Girona, a partir de la seva detecció i definició.
El servei ofereix assistència tècnica als ajuntaments de la demarcació de Girona en
matèria de promoció econòmica i desenvolupament local preferentment en els
següents àmbits:
-

Assessorament en la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de
promoció econòmica i desenvolupament local.
Dinamització de l’activitat comercial i dels mercats municipals.
Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals.
Suport per a la creació d’espais de cooperació publicoprivada en l’àmbit de la
promoció econòmica del territori.
Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com
d’altres entitats i organismes en relació a la petició de l’ajuntament.
Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori.
Informació sobre bones pràctiques recollides a activitats similars.
Altres temes d’interès per al desenvolupament local.

L’assessorament es prestarà per l’equip de professionals experts en planificació i
gestió de projectes de promoció econòmica i desenvolupament local de l’Àrea de
Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.
El servei d’assistència tècnica inclou:

-

Primera visita a l’Ajuntament per fer una valoració de la demanda in-situ.
Dedicació de 25 hores anuals d’assessorament tècnic. (En el còmput
s’inclouran tant les hores presencials com virtuals)
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels assistents,
PRIMER.- Sol.licitar a la Diputació de Girona la participació de l’Ajuntament de
Garrigàs, en el Projecte de competitivitat Territorial, servei d’assessorament tècnic
en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.
SEGON.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona, area de promoció
econòmica.
9.- Donar compte de l’informe de de morositat corresponent al 4rt
trimestre de 2013.
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.
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 quart trimestre de 2013,

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

Període mitjà de pagament (dies)
Període mitjà de pagament excedit

Import

93
25
118

34926,02
11899,20
46825,22

2

390,50

%

74,59%
25,41%
100,00%

47,36
121,04

Garrigàs, 29 de gener de 2014,
LA SECRETARIA INTERVENTORIA
OLGA SERRATS JUANOLA
El Ple es dóna per assabentat.
10.- Donar compte de l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i regal de despesa corresponent
al 4rt trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2013.

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.
De la documentació corresponent al quart trimestre 2013 (acumulat fins 31/12/2013) i de les
previsions calculades dels drets reconegut i obligacions reconegudes pel càlcul de l’estimació
de la liquidació de l’exercici 2013 el resultat obtingut és el següent:

Entidad
09-17-075-AA-000 Garrigàs

Ingreso
Gasto
Ajustes
Ajustes por
Capac./Nec.
no financiero no financiero propia Entidad operaciones internas Financ. Entidad
383.163,00

293.518,20

2.151,96

0,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

91.796,76

91.796,76

Gasto
computable
Liquid.2012
(1)

Entidad
09-17-075-AA-000 Garrigàs

265.392,24

Total de gasto computable

Tasa de
referencia
(2)

Gasto
Aumentos/
computable
disminuciones
Previsión
(art. 12.4)
Límite de la Liquidación
Pto. Act.2013 Regla Gasto
2013
(3)
(4)
(5)

269.903,91

265.392,24 269.903,91

0,00

269.903,91

264.450,91

0,00 269.903,91 264.450,91

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2013" (4)-(5)

5.453,00

% incremento gasto computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1))/(1)

0,00

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO.

Els llistat i càlculs efectuats per a la comunicació d’aquesta informació són els que s’adjunten a
continuació.
Garrigàs, 29 de gener de 2014.
L’Interventora,

Olga Serrats Juanola

El Ple es dóna 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,
manifestants el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:30 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

