AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNY
DE 2015.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 18 de juny 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.- - 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:
1.1.- Ofici de l'oficina del cens electoral relativa al numero d'electors a 1 de maig de 2015.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
17.641,53€ 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 582,24€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa a la taxa de
tractament de residus, corresponent al mes d'abril de 2015, s’acorda donar-li conformitat.
5.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia, que
s’han adoptat des del dia 2 de febrer al 3 de març de 2012 (ambdós inclosos), les quals han
estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del
dia.
Decret d’alcaldia num 62/2015, en virtut del que es pren coneixement de la comunicació
prèvia d'obres sota el numero d'expedient 15/15
Decret d’alcaldia num 63/2015, en virtut de la que s'ha atorga una subvenció per la pintura de
la façana de la finca situada al C/ Gran, 11
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Decret d’alcaldia num 64/2015 en virtut de la que s'ha atorga una subvenció per la pintura de
la façana de la finca situada al C/ Gran, 9
Decret d’alcaldia num 65/2015, en virtut del que es concedeix el fraccionament del deute
corresponent a l'expedient d'obres del C/ Ronda Marinada, 2a Tonya.
Decret d’alcaldia num 66/2015, en virtut de la que s'ha atorga una subvenció per la pintura de
la façana de La Finca Arenys de Garrigues
Decret d’alcaldia num 67/2015, en virtut de que es nomenat tinent d'alcalde, i s'efectua
delegacions especifiques al diferents regidors de la Corporació.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació de l'addenda al Conveni de cessió gratuïta d'un desfibril·lador a l'ajuntament
de Garrigàs.
Ates que en data 12 de juliol de 2011, l'ajuntament de Garrigàs i la diputació de Girona varen
signar un conveni per al cessió gratuïta d'un desfibril·lador , dins del programa Pm05"Girona,
territori cardioprotegit" de promoció de la salut inclòs dins del catàleg de serveis de Dipsalut
que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació
de Girona per reduir el temps d'intervenció en cas de mort sobtada.
Ates que en data 19 de maig de 2015, el consell rector va aprovar la modificació del text del
conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques gironines en el
sentit d'ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vist l'anterior, s'acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Aprovar l'addenda al conveni de cessió gratuïta d'un desfibril·lador a l'ajuntament de
Garrigàs relatiu a l'ampliació fins el 24 de gener de 2016 la vigència del conveni de data 12 de
juliol de 2011.
Segon.- Notificar l'anterior acord a la Diputació de Girona i Dipsalut.
7.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014
Vist l’expedient que es tramita per l’aprovació del compte General del pressupost d’aquesta
corporació corresponent a l’exercici de 2014, el que ha estat exposat al públic mitjançant
anunci aparegut al BOP núm. 89 de 11.5.15, sense que contra el mateix s’hagi presentat cap
observació i/o suggeriment.
Atès que no s’han presentat al·legacions als Comptes Generals i de conformitat amb allò que
disposa l’article 212.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General Municipal de l’any 2013, acompanyat
dels informes de la Comissió Especial de Comptes, es sotmetrà al Ple de la Corporació per a
que, si s’escau, pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
D’acord amb l’article 223.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, s’haurà de trametre a la Sindicatura
de Comptes (com a òrgan de control extern dels ens locals) abans del dia 15 d’octubre, aquest
Compte General Municipal un cop estigui degudament aprovat pel Ple municipal
El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta dels assistents ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2014.
SEGON.- Retre el l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2014
Sindicatura de Comptes.

a la

8.- Ajuts socials.
8.1.- Vist l’escrit de Daniel Malirach Lloret, comunicant el naixement del seu fill MARÇAL
MALIRACH CAIRO, nascut a Garrigàs el dia 3 de juny de 2015 i inscrita al Registre civil de
Garrigàs Tom 21 foli 39.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 4 de desembre de 2014 va aprovar
la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i subvenció per
naixements.
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 Daniel Malirach Lloret, una subvenció de 600€ pel naixement del seu fill
MARÇAL MALIRACH CAIRO nascut a Garrigàs el dia 3 de juny de 2015 i inscrita al Registre civil
de Garrigàs Tom 21 foli 39.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2015.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
9.-Aprovar el conveni per l'organització del Casal esportiu municipal, estiu 2015, entre
l'ajuntament de Garrigàs i el consell esportiu de l'alt Empordà.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs vol portar a terme el casal esportiu municipal d’estiu pels
nens i nenes del municipi i Consell Esportiu en col·laboració amb el consell comarcal de l’Alt
Empordà com a òrgans que tenen atribució per llei per a foment i promoció de l’esport.
Atès l’establert a l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i a l’article 57 de la llei de bases de regim
local.
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La prestació d’aquest servei serà del 1 al 31 de juliol de 2013.
El Ple, per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni per la organització del Casal esportiu municipal d’estiu 2015 entre
el consell comarcal i l’ajuntament entre de Garrigàs.
Segon.- Aprovar la despesa de 5.200€, amb càrrec a la partida pressupostària 337/22611 del
pressupost de l’exercici 2015.
Tercer.- Facultar a l’alcalde de la corporació tan àmpliament com a dret sigui possible per a
l’execució del present acord.
Quart.- Comunicar els precedents acords al Consell Comarcal.
10.-Aprovar el conveni per la prestació de coordinació esportiva, estiu 2015, entre
l'ajuntament de Garrigàs i el consell esportiu de l'alt Empordà.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs disposa d’una piscina municipal descoberta de 20mx10m,
degudament legalitzada, per la que la normativa marca l’obligació de disposar de personal
amb titulació de primers auxilis durant l’horari d’obertura de la instal·lació.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs no disposa de personal qualificat per oferir aquest servei
convé amb el Consell Esportiu l’alt Empordà com a òrgan que té atribucions, juntament amb
els ajuntament i els consells comarcals, per al foment i promoció de l’esport en edat escolar i
les activitats esportives de lleure la prestació d’aquest servei que s’iniciarà el dia 24 de juny de
2015 i finalitzarà el dia 13 de setembre de 2015, amb l’horari de:
Dimarts a divendres de 11,00 a 14,00h i 16,00 a 20,00h.
Dilluns tancat per festa setmana.
Dissabte de 11,00 a 21,00 h
Diumenge de 11,00 a 20,00h.
Atès l’establert a l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i a l’article 57 de la llei de bases de regim
local.
El Ple, per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni per la organització del Casal esportiu municipal d’estiu 2013 entre
el consell comarcal i l’ajuntament entre de Garrigàs.
Segon.- Aprovar la despesa de 6.750€, amb càrrec a la partida pressupostaria 920/21201 del
pressupost de l’exercici 2015.
Tercer.- Facultar a l’alcalde de la corporació tan àmpliament com a dret sigui possible per a
l’execució del present acord.
Quart.- Comunicar els precedents acords al Consell Comarcal.
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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 22:50
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE
LA SECRETÀRIA

