ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 16 DE GENER DE 2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 16 de gener 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, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor
Excusen l’assistència els regidors Joaquim Pastoret Lladó i 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 12 de desembre de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió de data 12 de desembre de 2013, 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 la pròrroga de la intervenció
arqueològica de les obres de la línea 400KV.
2.2.- Ofici del departament d’empresa i ocupació, relatiu a la modificació de la línea
area de transport de 400kv.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
10.305€ 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 891,18€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Departametn d’economia i coneixement
relatiu a la participació en els ingressos de l’estat, corresponent al mes de
desembre de 2014,s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació del Consell comarcal relatiu a la taxa derivada de l’adhesió
al Pla d’assistència i suport en la protecció civil,corresponent al segon semestre de
l’any 2013, s’acorda donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació del Consell comarcal relatiu a la taxa de l’abocador comarcal
corresponent al mes de novembre 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 109/2013 incoant expedient per a la protecció de la legalitat
urbanística contra l’augment de volum de la finca d’Arenys d’Empordà.
Decret d’alcaldia num 110/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació de lIVTNU
corresponent a l’expedient 25/2013.
Decret d’alcaldia num 111/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació de lIVTNU
corresponent a l’expedient 26/2013.
Decret d’alcaldia num 112/2013, prenent coneixement a la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 18/13.
Decret d’alcaldia num 113/2013, prenent coneixement a la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 35/13
Decret d’alcaldia num 114/2013, prenent coneixement a la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 36/13
Decret d’alcaldia num 115/2013, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obres
concedida sota el numero d’expedient 13/13.
Decret d’alcaldia num 116/2013, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obres
concedida sota el numero d’expedient 14/13.
Decret d’alcaldia num 117/2013, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obres
concedida sota el numero d’expedient 15/13.
Decret d’alcaldia num 118/2013, aprovant l’expedient de modificació de crèdits
2/2013.
Decret d’alcaldia num 1/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obres
concedida sota el numero d’expedient 30/13.
Decret d’alcaldia num 2/2014, donar-se per assabentat de a comunicació prèvia del
C/ Costa, 11, expedient 15/06.
El Ple es dóna per assabentat.
6.ADHESIÓN
AL
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
ENTRE
EL
DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y OCUPACIÓN DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA Y RED
ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A.U.,
SOBRE LA
IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA BESCANÓ- RAMIS- SANTA LLOGAIA.
Aquest Consistori, davant la notícia de la implantació de la línia de 400 kV en el
tram Sentmenat-Bescanó quin promotor és Red Eléctrica que afecta al municipi de
Garrigàs, i mitjançant acord del Ple de data 24 de gener de 2004, inicia una lluita
de 10 anys contra la seva instal·lació, amb accions de tot tipus així com la
inestimable recolzament de la societat civil de Garrigàs.
La creació d’aquesta línia descomunal, del tipus més gran en quant a transport
d’electricitat, suposa torres de 55 metres d’alçada per 35 d’amplada, i una xarxa de
cables impressionant: 2 circuits de 400 000 volts. No es podia acceptar, doncs,
que boscos de torres de totes naturaleses, desfigurin els nostres paisatges, i fins i
tots els nostres llocs més bonics i en el cas de Garrigàs, amb la construcció d’una

subestació al nostre terme. I en el cas que es justifiqui convenientment la seva
necessitat, es defensa l’alternativa de soterrar-la en tot el seu recorregut.
En data 1 d’agost de 2005, el Ple de l’ajuntament va acordar adherir-se l’associació
de municipis – MAT, amb la finalitat de canalitzar la coordinació, la cooperació i la
relació entre els ajuntaments interessats envers la MAT i facilitar una solució
raonable al model i proveïment energètic de les comarques gironines, en base a la
participació activa de les administracions locals i a un debat exhaustiu i
pluridisciplinar que demostri quin son les necessitat reals i del territori i quin es, en
cada cas, l’alternativa amb menor impacte social i ambiental.
Malgrat totes les accions civils i legals que s’ha dut a terme i que es relacionen a
continuació:
2007 – Es preparen diversos informes tècnics i es comença la preparació per
presentar un recurs Contenciós Administratiu davant el Tribunal Suprem.
20/11/2007 – Primera trobada amb Mario Monti
14/01/2008 – Reunió Alcaldes amb el Govern Espanyol a Barcelona. Concretament
amb el Sr. Ignasi Nieto Director general d’energia del Ministeri d’Indústria.
03/03/2008 – Tramesa carta a la Comissió Europea explicant la situació
29/04/2008 – Reunió amb Mario Monti a Barcelona, fora del programa oficial.
26/06/2008 – Reunió amb el Conseller d’Economia de la Generalitat Sr. Castells
05/05/2009 – Compareixença de l’AMMAT davant el Parlament de Catalunya
demanant el soterrament de la MAT.
11/07/2009 – Presentació estudi soterrament fet pel CILMA
04/09/2009 – Presentació escrit al President de la Comissió d’Economia del
Parlament de Catalunay sobre l’estat de la creació d’una comissió Parlamentaria per
tractar el soterrament. Comissió que no es va crear malgrat el compromís
parlamentari de fer-ho.
29/12/2009 – Reunió amb el Conseller d’Economia Sr. Castells.
05/03/2010 – Notificació Sentència del Tribunal Suprem amb l’inadmisió del Recurs
presentat.
20/04/2010 – Presentació Recurs d’Empara davant el Tribunal Constitucional.
24/05/2010 – Reunió a Madrid amb la Directora General de qualitat Ambiental del
Ministeri de Medi Ambient
14/06/2010 – Notificació desestimació Recurs empara presentat davant el Tribunal
Constitucional.
30/06/2010 – Reunió a Madrid amb el Director General d’Energia i Mines del
Ministeri d’Indústria.
02/12/2010 – Preparació i presentació d’un Recurs davant el Tribunal Europeu de
Drets Humans.- Pendent de resolució encara.
22/11/2011 – Reunió entre Alcaldes i Generalitat a Girona per tractar del traçat aeri
després de descartar el soterrament.
2011 – 2013 – Presentació de diferents al·legacions a la tramitació del traçat aeri
per part dels Ajuntaments i AMMAT. Cap ha arribat als Tribunals.
2013 - 2014 – Manteniment de converses entre Generalitat – Ajuntaments i REE,
per la signatura del conveni entre Generalitat i REE que ha de permetre el
pagament de compensacions als Ajuntaments afectats pel pas de la alinea.
La línea de Molt Alta Tensió s’ha acabat construint.
El govern de la Generalitat ha signat un
Conveni de col·laboració entre el
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i RED ELÈCTRICA
D'ESPANYA SAU, relatiu a la implantació de la nova línia de transport d'energia

elèctrica a 400 kV Bescanó-Ramis-Santa Llogaia i la compactació d'aquesta línia
amb les existents Vic-Juià 220 kV (futura línia Bescanó-Juià 220 kV) en el tram
Bescanó-Ramis, i amb la línia Juià-Figueres 132 kV en el tram Ramis-Santa Llogaia.
En virtut del citat Conveni es regula la col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, RED ELÈCTRICA, i els diversos ajuntaments afectats, per a la
implantació de les instal·lacions esmentades que diu :
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y
EMPLEO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA,
S.A.U., SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN
BESCANÓ- RAMIS- SANTA LLOGAIA.
En Barcelona, a 9 de diciembre de 2013
REUNIDOS
Don Pere Torres i Grau, Secretario d’Empresa y Competitivitat del Departamento
de de Empresa y Empleo de la Generalidad de Cataluña, nombrado por el Decreto
92/2013, de 29 de enero, (DOGC núm.6305 de 31.1.2013), que actúa en nombre y
representación de la Administración de la Generalidad.
Don Carlos Collantes Perez-Ardá y Doña Ana Cuevas Tello, Director General de
Transporte y Directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales,
respectivamente de Red Eléctrica de España, S.A.U.
En función de sus respectivos cargos
EXPONEN
I.- La planificación energética aprobada por el Consejo de Ministros de 30 de mayo
de 2008 y sometida al Congreso de los Diputados, “Planificación de los Sectores de
Electricidad y Gas. 2008-2016”, prevé la implantación en la Comunidad Autónoma
de Cataluña de la nueva línea de transporte de energía eléctrica a 400 kV BescanóRamis- Santa Llogaia y la compactación de dicha línea con las existentes Vic- Juià
220 kV (futura línea Bescanó- Juià 220 kV) en el tramo Bescanó- Ramis, y con la
línea Juià- Figueres 132 kV en el tramo Ramis- Santa Llogaia. Esta planificación, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, tiene carácter vinculante.
Asimismo el “Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020”, aprobado
por acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña el 9 de octubre de 2012,
analiza la situación actual de la red de alta tensión en Cataluña y establece la
evolución prevista de las necesidades de desarrollo de esta red en el período 20122020, incluyéndose en el mismo la infraestructura mencionada en el párrafo
anterior.
Como resultado de este análisis se llega a la conclusión que el desarrollo de la red
de alta tensión en Cataluña hace necesaria la construcción de la nueva línea de
transporte de energía eléctrica a 400 kV Bescanó- Ramis- Santa Llogaia y la
compactación de dicha línea con las existentes Vic- Juià 220 kV (futura línea
Bescanó- Juià 220 kV) en el tramo Bescanó- Ramis, y con la línea Juià- Figueres
132 kV en el tramo Ramis- Santa Llogaia.
Dicha infraestructura transcurre por diversos términos municipales de la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

II.- Ambas partes reconocen el gran esfuerzo realizado por Red Eléctrica de España
que supone compactar la nueva línea a 400 kV entre Bescanó, Ramis y Sta. Llogaia
con la línea Vic-Juia 220 kV modificándola en el tramo entre Bescanó y Ramis y con
la línea Juia-Figueres a 132 kV, siendo asimismo ésta modificada en el tramo entre
Ramis y Sta. Llogaia. Igualmente se reconoce el esfuerzo realizado por el territorio.
III.- La implantación de la instalación descrita es necesaria para la sociedad en su
conjunto y afecta a los municipios por dónde debe transcurrir. Por ello, se considera
necesario establecer los mecanismos adecuados para que los municipios afectados
por la construcción de la nueva infraestructura eléctrica perciban la compensación
correspondiente.
IV.- Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que la implantación de estos
mecanismos de compensación supone un incremento de los costes reconocidos a la
actividad de transporte por la normativa legal en vigor.
Por todo lo expuesto, el Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de
Cataluña y Red Eléctrica de España,
ACUERDAN
Primero
Al objeto de facilitar la implantación de la nueva línea de transporte de energía
eléctrica a 400 kV Bescanó- Ramis- Santa Llogaia y la compactación de dicha línea
con las existentes Vic- Juià 220 kV (futura línea Bescanó- Juià 220 kV) en el tramo
Bescanó- Ramis, y con la línea Juià- Figueres 132 kV en el tramo Ramis- Santa
Llogaia, la construcción de la misma comportará que Red Eléctrica de España abone
a los Ayuntamientos afectados una compensación económica globalmente
considerada de un máximo de un millón ochocientos mil euros (1.800.000 €)
equivalente a 40€ por metro lineal que será distribuida entre los referidos
ayuntamientos afectados.
La Comisión de Seguimiento establecida en el Acuerdo Cuarto del presente
Convenio, determinará la cantidad que pueda corresponder a cada Ayuntamiento,
tomando como referencia la longitud de la línea eléctrica que transcurra por cada
término municipal.
Esta cantidad será distribuida entre los Ayuntamientos afectados en concepto de
indemnización y colaboración según lo establecido en el presente Convenio.
Segundo
Los fondos a percibir por los ayuntamientos se destinaran a actuaciones que
deberán estar directamente vinculadas a inversiones orientadas a la mejora de los
servicios propios de los municipios, así como a cualquier otra inversión que suponga
una mejora para los vecinos de los municipios.
Los ayuntamientos comunicaran al Departamento de Empresa y Empleo el destino
concreto de los fondos que a su vez lo trasladará a la comisión de seguimiento.
Cada Ayuntamiento deberá llevar a cabo el conjunto de actuaciones que sean
necesarias para facilitar la construcción de la línea eléctrica en su término
municipal, así como su posterior mantenimiento; tales como, permitir a Red

Eléctrica de España la utilización, en caso de resultar necesario, de viales o caminos
municipales, la ocupación temporal de bienes patrimoniales o de dominio público
titularidad de los Ayuntamientos, durante el período de construcción y
mantenimiento de la instalación referida.
Por su parte Red Eléctrica de España, una vez concluidas las obras, restituirá los
viales y caminos utilizados a su estado original.
Tercero
Una vez haya sido acordada por la comisión de seguimiento la cantidad a percibir
por cada ayuntamiento se efectuará el pago a cada uno de ellos de la forma
siguiente:




El 50% una vez se haya notificado a Red Eléctrica de España y a la
Generalidad el documento de adhesión debidamente suscrito por el
Ayuntamiento.
El restante 50% una vez se disponga del acta de puesta en servicio de la
línea eléctrica objeto del presente Convenio.

Cuarto
Para la ejecución del contenido del presente Convenio y para resolver cualquier
cuestión que se pueda plantear con relación a su interpretación y aplicación, se
constituirá en el plazo de quince (15) días, a contar desde la firma del mismo, una
Comisión de Seguimiento, integrada por dos representantes de Red Eléctrica de
España y dos representantes de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de
Cataluña.
Entre sus funciones corresponderá a la Comisión de Seguimiento:
a) La determinación de la cantidad asignada a cada Ayuntamiento,
teniendo en cuenta el criterio establecido en el Acuerdo Primero del
presente Convenio .
b) Toma de razón del destino de los fondos comunicado por los
ayuntamientos
c) La resolución de cualquier incidencia relacionada con el pago y el
destino de los fondos.
d) Cualquier otra que de previo acuerdo se considere necesaria para la
correcta ejecución del presente Convenio.
La Comisión se reunirá trimestralmente y, en cualquier caso, a petición de
cualquiera de las partes. Los acuerdos se tomarán por consenso de sus miembros.
Quinto
La vigencia del Convenio se mantendrá mientras se lleve a cabo la ejecución de la
nueva línea de transporte de energía eléctrica a 400 kV Bescanó- Ramis- Santa
Llogaia y la compactación de dicha línea con las existentes Vic- Juià 220 kV (futura
línea Bescanó- Juià 220 kV) en el tramo Bescanó- Ramis, y con la línea JuiàFigueres 132 kV en el tramo Ramis- Santa Llogaia a que hace referencia el
expositivo 1, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. No obstante, lo dispuesto en

la cláusula Segunda del presente Convenio, en relación con el mantenimiento y
ocupación, mantendrá su vigencia durante la vida útil de la línea eléctrica.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y, en consecuencia, todas las
cuestiones litigiosas que se pudieran derivar se someterán a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Sexto
En la Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, publicada en el BOE de 29 de julio de 2011, se formula declaración de
impacto ambiental del proyecto línea eléctrica, a 400 kV, Bescano-Ramis-Santa
Llogaia, subestación a 400 kV Ramis y subestación a 400 kV Santa Llogaia.
En los apartados 5.1 y 5.2 de dicha Resolución se establece que se incorporará al
proyecto ejecutivo la compactación de los tramos de las líneas existentes de doble
circuito 220 kV Bescanó-Juià y de 132 kV Juià-Figueres con la nueva línea 400 kV,
así como el desmantelamiento de las líneas de 132 kV y de 220 kV compactadas.
Conforme ordena la referida Resolución, Red Eléctrica de España ejecutará la
compactación de los referidos tramos de las líneas de 220 kV y 132 kV. Una vez se
encuentre en servicio el eje Bescanó-Ramis-Sta.Llogaia-Frontera Francesa- Baixas,
incluidos los parques de 400 y 220 kV de la Subestación de Ramis, procederá a
desmontar los referidos tramos que han sido compactados en el plazo máximo de
tres (3) meses a contar desde la publicación en el B.O.E. y en el DOGC de la
autorización administrativa de cierre otorgada por la Administración competente y
obtención de todos los permisos necesarios para el inicio de los trabajos
autorizados
Con el objetivo de conseguir lo antes posible la autorización de desmontaje, se
adoptan los siguientes compromisos:
• Red Eléctrica de España, en el plazo máximo de tres meses a partir de la
firma del Convenio:
o Presentará el proyecto de desmontaje de las líneas de 220 kV y 132
kV
o Hará sus mejores esfuerzos para alcanzar los acuerdos necesarios
con el actual propietario de la línea de 132 kV.
• El Departamento de Empresa y Empleo impulsará el expediente de
desmontaje en su tramitación por los diferentes órganos de la
Administración de la Generalidad.
En el supuesto de que la Subestación de Ramis no llegue a ponerse en servicio por
desistimiento del promotor, la nueva situación requerirá de una modificación de
proyecto que deberá obtener las correspondientes autorizaciones. En este caso, el
desmontaje de las líneas de 220 kV y 132 kV se efectuará en el plazo de tres (3)
meses a contar desde la puesta en servicio efectiva de la modificación de proyecto
a acometer.
Séptimo
El presente Convenio será de aplicación a los Ayuntamientos que se adhieran
expresamente y sin reservas por escrito al mismo, no procediendo realizar pago
alguno a los Ayuntamientos que no hayan formalizado su adhesión, debiendo así

mismo cada Ayuntamiento manifestar en dicha adhesión su voluntad de facilitar la
construcción de las instalaciones eléctricas, objeto del presente Convenio.
Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente documento por duplicado
en Barcelona, a XX de Noviembre de 2013.
Departamento de Empresa
y Empleo

Red Eléctrica de España
Carlos Collantes Pérez-Ardá
Director General de Transporte

Pere Torres i Grau
RRII”

Ana Cuevas Tello
Directora de Asuntos

Corporativos

Les instal·lacions de referència han obtingut l'Autorització Administrativa, i
l'Autorització Administrativa de la Modificació de les mateixes línies elèctriques , per
Resolucions de la Direcció general de Política Energètica i Mines del Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç de data 23 de març de 2012 i 25 juliol 2013
respectivament. Així mateix, s'ha obtingut la Declaració, en concret, d'Utilitat
Pública i l'Aprovació del Projecte d'Execució per Acord de Consell de Ministres de 2
d'agost de 2013.
El present acord té com a finalitat articular l'adhesió de l'Ajuntament de Garrigàs al
referit Conveni, adhesió que serà extensible a tots els termes i condicions
establertes en el mateix. L'adhesió es perfeccionarà mitjançant la seva signatura i
remissió per l'Ajuntament a RED ELÈCTRICA i la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, l’adhesió implica la conformitat de l'Ajuntament de Garrigàs, amb el
projectat per RED ELÈCTRICA en els termes en què va ser autoritzat, amb caràcter
general, i en especial als que preveu la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del
Sector Elèctric i la seva normativa de desenvolupament. Suposa a més el
compromís de l'Ajuntament de comunicar aquesta conformitat quan li sigui
requerida a quantes autoritats administratives o jurisdiccionals hagin intervingut o
intervinguin en el desenvolupament de tots els expedients administratius es
tramitin per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per al desenvolupament
dels treballs especificats en el Conveni.
Un cop es procedeixi a l'adhesió, en el termini de 15 dies des de la notificació a la
Generalitat de Catalunya i RED ELÈCTRICA , aquesta última procedirà a abonar a
l'Ajuntament, mitjançant transferència bancària, el 50 % de la compensació
acordada per la Comissió de Seguiment del referit Conveni de Col·laboració, ha de
remetre a RED ELÈCTRICA la corresponent carta de pagament en el termini de
quinze dies a comptar de la data en què s'hagi produït el cobrament .
El restant 50% serà abonat per RED ELÈCTRICA a l'Ajuntament, en el termini de 15
dies des que s'atorgui l'acta de posada en servei de la línia elèctrica. Igualment,
l'Ajuntament ha de remetre a RED ELÈCTRICA la corresponent carta de pagament
en el termini de quinze dies a comptar de la data en què s'hagi produït el
cobrament .

L'Ajuntament de Garrigàs rebrà els pagaments com a compensació de l'afectació
derivada del pas de la línia elèctrica pel seu terme municipal i seran destinats a
actuacions que hauran d'estar directament vinculades a inversions orientades a la
millora dels serveis propis dels municipis, així com a qualsevol altra inversió que
suposi una millora per als veïns dels municipis. Igualment , l'Ajuntament durà a
terme el conjunt d'actuacions que siguin necessàries per a la construcció de la línia
elèctrica en el seu terme municipal, així com el seu posterior manteniment, com
ara, permetre a Red Elèctrica d' Espanya la utilització, en cas que sigui necessari,
de vials o camins municipals, l'ocupació temporal de béns patrimonials o de domini
públic titularitat dels Ajuntaments, durant el període de construcció i manteniment
de la instal·lació referida .
Per la seva banda Red Eléctrica d'Espanya, una vegada concloses les obres,
restituirà els vials i camins utilitzats al seu estat original .
L'ajuntament donarà complert coneixement del destí dels fons percebuts en els
termes establerts en el conveni .
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple
Primer.Adherir-se
al
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
ENTRE
EL
DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y OCUPACIÓN DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA Y RED
ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A.U.,
SOBRE LA
IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA BESCANÓ- RAMIS- SANTA LLOGAIA.
Segon.- Facultar l’alcalde perquè signi la documentació necessària pe desplegament
dels acord precedent.
Tercer.- Trametre certificat d’aquest acord a RED ELÈCTRICA i la Generalitat de
Catalunya
7.- Ajuts socials.
Vist l’escrit de Xavier Portell Colom, comunicant el naixement del seu fill GERARD
PORTELL CASAPONSA nascut a Garrigàs el dia 4 de gener de 2014 i inscrita al
Registre civil de Garrigàs Tom 21 foli 21.
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 Xavier Portell Colom una subvenció de 600€ pel naixement del
seu fill GERARD PORTELL CASAPONSA al Registre civil de Garrigàs Tom 21 Foli 21.
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.- Suport al procés de consulta popular iniciat des del Parlament de
Catalunya
En relació al procés de consulta popular iniciat des del Parlament de Catalunya, com
a màxim òrgan de la sobirania popular del nostre poble, formula les següents
MANIFESTACIONS:
Primer.- El Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania, vol fer participar al
poble de Catalunya en un procés participatiu en forma de consulta democràtica que
li permeti decidir, d’acord amb la legalitat, el seu futur com a poble,
Segon.- L’ajuntament de Garrigas dona suport a la data del 9 de novembre de 2014
i a la pregunta amb dos apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? Sí o no”
i, en cas de resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent? Sí o no”,
fruit de l’acord del President de la Generalitat amb les forces parlamentaries
favorables al dret a decidir. Igualment, es dona suport a la iniciativa impulsada des
del Parlament que insta, d’acord amb la legalitat vigent, a les Corts Generals a
"delegar en la Generalitat la competència per autoritzar, convocar i celebrar un
referèndum consultiu", que es vol convocar i la convocatòria de la qual anirà a
càrrec del Govern.
Tercer.- Amb la voluntat de donar veu a la ciutadania de Catalunya, des de
l’Ajuntament de Garrigàs s’impulsaran accions de col·laboració amb el Parlament de
Catalunya per tal d’impulsar el procés de sobirania mitjançant el treball conjunt en
quantes iniciatives es convoquin i sigui necessari el suport del món local català
donant tot el suport a la celebració d’aquest referèndum.
Quart.- Posarem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els
mitjans requerits perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima
participació popular.
Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya, al Govern espanyol, i a tots els grups polítics amb representació al
Congreso de Diputados.
9.- Aprovar l’escrit d’al·legacions a l’ atribució inicial del PUOSC 20132016
Ates que la Comissió de Cooperació local de Catalunya, mitjançant acord de 19 de
desembre de 2013, va atribuir, entre altres, a l’ajuntament de Garrigàs les obres
de “Compliment de l’accessibilitat a la zona d’equipament , drenatge i pavimentació
del carrer Gran i Balco de l’Empordà”, amb un pressupost de contracte de
215.386,29€ i una subvenció de 70.000€ al PUOSC 2016, corresponent a un 33% i
l’obra “Pavimentació i drenatge dels carrers la Costa , Dr. Silvestre Santaló, de la
Font i Passatges de Tramuntana i de Jaume I”, amb un pressupost per contracte de

276.955,69€ i una subvenció de 124.630,06€, corresponent a un 45%, també al
PUOSC 2016 .
Ates que les obres sol.lcitades són obres incloes en l’article de 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local i de inexcusable
atenció pels municipis :”1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los
servicios siguientes:
•

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías
públicas.)”

Ates que les subvencions del PUOSC de la Generalitat de Catalunya són les de
major import que pot rebre l’administració local petita.
Ates que la base 7 de la annex 2, bases especifiques de la línea d’inversions, del
decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i
s’obre la convocatòria única per a aquest període. senyala com a percentatge de
finançament per a municipis amb una població inferior a 1000 habitants, com es el
nostre cas, del 95%. Es evident que la PLANIFICACIÓ INICIAL SUBVENCIONS PER
INVERSIONS aprovada per la Comissió no ens ha estat gens favorable, per que ni
en individual ni en conjunt la suma de subvenció és del 95%, i dista molt del que
disposa la base 8 Import màxim de la subvenció (8.1 La subvenció màxima que pot
rebre un ens beneficiari en la línia per a inversions és de 500.000 euros en tot el
quadrienni.)
Ates que l’ajuntament de Garrigàs acaba de aprovar el pressupost general de la
corporació que importa la quantitat de
313.435,85€, és impossible poder
contractar unes obres, que son necessàries i cares, pel de que no se’ns pugui
subvencionar al menys el 90% del seus cost, fet que en causa un greuge i una
discriminació envers els municipis mes grans que per les seves circumstancies
poden finançar obres de igual entitat, quedant-nos condemnats a no poder renovar
els serveis basics per no poder atendre el seu finançament.
Vist l’anterior, s¡acorda per unanimitat dels membres del Ple,
Primer.- Que es tingui per presentat, en temps i forma, aquest escrit juntament
amb la documentació que s‘acompanya, l’admeti i a la vista de l’exposat, acordi:
1) La modificació l’import de les subvencions em el sentit, d’augment el seu
import, fins el 95% que disposa la base 7 de l’annex 2.
2)

Incloure l’obra d’ Fase II. Edifici sociocultural- casal d’avis quin pressupost
d’execució és de 66.760,77€ a la formulació del POUSC de l’any 2016, al
programa de la Diputació de Girona.

Segon.- Notificar l’anterior acord al Generalitat de Catalunya.
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 22:20 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

