AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 30 D’ABRIL DE
2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:05 hores del dia 30 d’abril 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, 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 3 d’abril de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 3 d’abril 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 d’ADIF relatiu a la senyalització fixa vertical del pas a nivell de Tonya.
2.2.- Ofici del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de març de 2014.
2.3.- Ofici de la Direcció General de Turisme relatiu ala recaptació de la taxa de turisme
corresponent a la quart trimestre de 2013.
2.4.- Ofici del Consell Comarcal de l’Alt Empordà relatiu a la ratificació de la comunicació
realitzada a la subdirectora General d’entitats locals manifestant la disconformitat en els
canvis soferts pel Pla d’ajust i que afecta a les certificacions d’obres del PUOSC pendents
d’abonar a diferents ajuntaments.
2.5.- Ofici de la direcció general de transport i mobilitat relatiu a la celebració de la setmana
de mobilitat sostenible i segura.
2.6.- Ofici del Registre de la Propietat de Figuers comunicant l’anotació preventiva d’embarg
contra propietats d’àrids i transformats SL a favor de l’ajuntament de Garrigàs pels deutes que
la societat mante amb l’ajuntament.
2.7.- Ofici de la comissió territorial d’urbanisme de Girona, relatiu a l’aprovació inicial del Pla
especial d’implantació de la nova substació de santa Llogaia.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de 25.711,76€
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 396,06€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
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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 març de 2014,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 26/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 5/14.
Decret d’Alcaldia num 27/2014, relatiu a la contractació de les obres de Pavimentació del camí
d’accés a Ermadas.
Decret d’Alcaldia num 28/2014, relatiu a la sol·licitud de baixa padronal al Consejo de
empadronamiento
Decret d’Alcaldia num 29/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 10/14.
Decret d’Alcaldia num 30/2014 prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 12/14.
Decret d’Alcaldia num 31/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 11/14.
Decret d’alcaldia num 32/2014 prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 13/14.
6. Aprovar inicialment l’expedient num 1/2014, de modificació de crèdit per mitjà de
transferències de crèdit.
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data ... s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de
crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació (...), per a les quals la
consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigents.
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3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:

PARTIDES QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR (HABILITACIONS):
Partida

Nom

Import

920/48907

Subvencions pintura façanes

10.000,00

TOTAL AUGMENTS

10.000,00

PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR:
Partida

Nom

Import

155/61002

Pavimentació i drenatge carrers

10.000,00

TOTAL BAIXES

10.000,00

4. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
5. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no afecten els crèdits
ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o
altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap
minoració, resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposen minorar.
Per tant, S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències
de crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
SEGON. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
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7.- Sorteig membres de la mesa per a les eleccions al Parlament Europeo.
Convocades les eleccions generals pel proper dia 25 de maig de 2014, mitjançant Real Decreto
213/2014, de 31 de marzo, por el que se convocan elecciones de diputados al Parlamento
Europeo i d'acord amb el que estableix la Llei orgànica del regim general electoral es passa a
realitzar el sorteig dels membres que constituiran la Mesa electoral d'aquest municipi.
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0117 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: OSCAR GONZALEZ MARQUEZ
Identificador: 40449568C
Adreça: CARRE DOCTOR SILVESTRE SANTALO 6 PTA A
Codi Postal: 17476
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0020 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: ALEJANDRO BASELGA MORROS
Identificador: 38821663D
Adreça: CARRE FONT DEL CLOS (DE LA) 11
Codi Postal: 17476
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0051 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: LUIS CARBALLO GARCIA
Identificador: 36927534E
Adreça: CARRE COSTA 4
Codi Postal: 17476
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0007 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: SALVADOR ANTONER BOU
Identificador: 40335810C
Adreça: CARRE GRAN 14
Codi Postal: 17476
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0082 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: MARIA YOLANDA FERNANDEZ GARCIA
Identificador: 07864926F
Adreça: CARRE FONT DEL CLOS (DE LA) 13
Codi Postal: 17476
VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0174 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MARTA MUSET GIRO
Identificador: 40462883H
Adreça: CARRE BALCÓ DE L'EMPORDÀ (EL) 1
Codi Postal: 17476
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0108 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: CARLES GIRO PRADA
Identificador: 40448825J
Adreça: CARRE CARRERO PETIT 1
Codi Postal: 17476
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VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0001 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: JOSEP MARIA ALABERT ESTRACH
Identificador: 40438288X
Adreça: VENAT GARRIGAS 6
MAS GIRONI
Codi Postal: 17476
VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0134 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MARIA ASUNCION LABRADOR CARREON
Identificador: 40595122F
Adreça: VENAT TONYA 6
TONYA
Codi Postal: 17476
8.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 1er trimestre de 2014.
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.
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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,

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

87
8
95

38550,59
2051,81
40602,40

3

1839,10

Garrigàs, 24 d’abril de 2014,
LA SECRETARIA INTERVENTORIA
OLGA SERRATS JUANOLA
El Ple es dóna per assabentat.

9.- 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 21:50
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

94,95%
5,05%
100,00%
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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

