AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
DESEMBRE DE 2015.

3

DE

A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:10 hores del dia 3 de desembre 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 i Dolors Juanola Teixidor.
Excusa l'assistència el Sr. Carlos Vaello Ordis.
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 5 i 24 de novembre de 2015.
Examinada l’ acta de la sessió de data 5 i 24 de novembre 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 Consell Comarcal comunicant la quota corresponent al 2016 dels Serveis Socials
bÀsic i la quota de prestacions d'urgència social.
2.2.- Ofici del Departament de Cultura relatiu a l'autorització arqueològica preventiva als
accessos en la intersecció de la carretera NII amb la GIV 5125 i GIV 6226.
2.3.- Ofici de l'oficina del cens electoral comunicant el número d'electors a 1 d'octubre de 2015.
2.4.- Oficia del departament d'empresa i ocupació relatiu a la queixa pels tall de
subministrament elèctric del juliol passat.
2.5.- Ofici d d'Institut nacional d'estadística comunicant que el número d'habitants a 1 de gener
de 2015 es de 423.
2.6.- Ofici del Consell comarcal comunicant la convocatòria del programa d'assistència tècnica
2016.
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3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de 20.352,24€
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 321,54€ 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'octubre 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 10 de novembre al 3 de desembre de 2015 (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 núm. 134/2015, denegant l'atorgament d'una bonificació del 50% sobre la
quota de l'IBI del bé situat al C/ Gran, 25.
Decret d'alcaldia núm. 135/2015 aprovant expedient de modificació de crèdits numero 5/2015.
Decret d'alcaldia núm. 136/2015 sotmetent el pressupost per l'exercici 2016 a informe
d'intervenció i de secretaria i tramitant-lo posteriorment al Ple de la corporació, per la seva
aprovació.
Decret d'alcaldia núm. 137/2015 declarant conclosa i exhaurida la llicència d'obres concedida a
l'expedient núm. 472015.
Decret d'alcaldia núm. 138/2015 prenent en coneixement la comunicació prèvia d'obres sota el
número d'expedient 38/15.
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Decret d'alcaldia núm. 139/2015 aprovant la liquidació de contracte subscrit amb la mercantil
PRODAISA per l'execució de l'obra Adequació de l'enllumenat públic de Viajoan i tornant la
fiança dipositada .
El Ple es dona per assabentat.
6.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la adequació parcial de la primera
planta de l'edifici socio-cultural com a local per a la gent gran i joves.
Vist l'expedient tramitat per l'aprovació del Projecte bàsic i executiu per a la adequació parcial
de la primera planta de l'edifici socio-cultural com a local per a la gent gran i joves i que té per
finalitat finalitzar els interiors de la segona planta d'import 105.938,68€.
Vist el que disposa l’article 219 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 37 del decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
S’acorda per unanimitat dels set membres de la Junta:
Primer.- Aprovar inicialment Projecte bàsic i executiu per a la adequació parcial de la primera
planta de l'edifici socio-cultural com a local per a la gent gran i joves.
Segon.- Exposar al públic pel termini de trenta dies mitjançant inserció al BOP, al DOGC i al
taulell de l’Ajuntament, per tal de que es presentin quantes al·legacions es considerin
pertinents.
7.- Ajuts socials.
Vist l’escrit del Sr. jaume Quintana Guillamet comunicant la defunció de la seva mare, Anna
Guillamet Pau, el dia 9 de novembre de 2015.
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 la Sra. Anna Guillamet Pau era veïna de Garrigàs i estava empadronada al municipi
amb una antiguitat d’ almenys un any des de la sol·licitud.
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Vista la documentació aportada consistent en: el certificat d'empadronament del difunt amb
una antiguitat d'un any o més al municipi de Garrigàs, justificants de la despesa i còpia del DNI
del sol·licitant.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar al Sr. Jaume Quintana Guillamet una subvenció de 600€ per la defunció de la
Sra. Anna Guillamet Pau.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2015.
8.- Atorgar una Subvenció a fons perdut a l’Associació el Balcó de l'Empordà.
Vista la sol·licitud de l’Associació El Balcó de l’Empordà de data 3 de desembre de 2015, relativa
a l' atorgació d'una subvenció per contribuir a les despeses d’organització de les festes
municipals corresponents a l’exercici 2015 per un import de 3000€.
Vist el que disposa l’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Atorgar a l’Associació El Balcó de l’Empordà, una subvenció de 3000€ per contribuir a les
despeses d’organització de les festes municipals corresponents a l’exercici 2015 per un import
de 3000€ amb càrrec Al Pressupost General any 2015.
Segon.- Notificar l’anterior acord a l’interessada, que haurà de notificar l’acceptació de la
subvenció.
9.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
l'Ajuntament de Garrigàs i l'Associació ADRINOC per al finançament de l'Associació ADRINOC
per dur a terme el programa Leader pel període 2014 – 2020.
Atès que l'Ajuntament de Garrigàs està adherit com a territori Leader a l'Associació ADRINOC.
Atès que el programa Leader és una iniciativa de la Unió Europea per donar suport financer a
projectes de desenvolupament rural a nivell local amb l'objectiu de revitalitzar i desenvolupar de
manera integral les zones rurals amb la participació i consens dels agents locals.
Atès que l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya
(ADRINOC), constituïda el 30 de juny del 2008, és el grup d'acció local que gestionarà el Leader pel
període 2014 – 2020.
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Atès que per poder gestionar els ajuts Leader en el període 2014-2020 és necessari el finançament
de les administracions locals i que l'aportació de l'ajuntament de Garrigàs és de 165,45 € l'any
2015 i la quantitat anual de 248,18 € durant el període 2016 – 2022
Vist l'anterior, s'acorda per unanimitat s des assistents:
Primer.. -Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
l'Ajuntament de Garrigàs i l'Associació ADRINOC per al finançament de l'Associació ADRINOC per
dur a terme el programa Leader pel període 2014 – 2020 i que diu literalment:

"Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de
Garrigàs i l'Associació ADRINOC per al finançament de l'Associació ADRINOC per dur a terme
el programa Leader pel període 2014 – 2020.
Figueres, a 27 de novembre de 2015.
Reunits,
El Sr. Ferran Roquer i Padrosa, en qualitat de president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
amb NIF P-6700008-P i domicili al carrer Nou 48 de Figueres.
El Sr. Josep Masoliver i Subirós, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Garrigàs, amb NIF
P1708100A i domicili a Plaça de l'Ajuntament, 2 de Garrigàs.
El Sr. Joan Espona Agustí, en qualitat president de l'Associació ADRINOC, amb NIF G55009914 i
domicili a l'Av. Onze de setembre, 22 d'Olot.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per a
l'atorgament d'aquest conveni marc, i a l'efecte
EXPOSEN
Primer.- Que estan interessats en promoure un entorn que afavoreixi el desenvolupament
econòmic del municipi de Garrigàs i la qualitat de vida dels seus ciutadans i a implementar el
programa Leader pel període 2014 – 2020.
Segon.- Que l'Ajuntament de Garrigàs està adherit com a territori Leader a l'Associació ADRINOC.
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Tercer.- Que el programa Leader és una iniciativa de la Unió Europea per donar suport financer a
projectes de desenvolupament rural a nivell local amb l'objectiu de revitalitzar i desenvolupar de
manera integral les zones rurals amb la participació i consens dels agents locals.
Quart.- Que la gestió del programa Leader la duen a terme grups d'acció local. A la comarca de l'Alt
Empordà, l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya
(ADRINOC), constituïda el 30 de juny del 2008, és el grup d'acció local que gestionarà el Leader pel
període 2014 – 2020.
Cinquè.- Que en data 13 de març de 2015 es va reunir el Comitè de Selecció de grups d’acció local i
estratègies, previst a l’article 7 de l’Ordre AAM/387/2014, acordant l’aprovació amb caràcter
provisional del grup d'acció local Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord
Oriental de Catalunya, ratificat amb la resolució de selecció provisional de data 24 de març de 2015
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
Sisè.- En l’àmbit d’actuació de l'Associació s'inclouen 39 municipis rurals de la comarca de l’Alt
Empordà que han estat catalogats com a municipis on es poden dur a terme accions del programa
Leader. Aquests municipis són: Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, Borrassà,
Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, La Vajol, Lladó,
Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palausaverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant
Miquel de Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum,
Vilamaniscle, Vilanant i Vilaür.
Setè.- Per poder gestionar els ajuts Leader en el període 2014-2020 es necessari el finançament de
les administracions locals.
Vuitè.- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà és entitat sòcia de l'Associació ADRINOC però els
Ajuntaments dels 39 municipis rurals on s'actua per a la implementació del programa Leader no ho
són, per això és necessari vehicular des de l'administració comarcal el finançament de les
administracions locals a l'Associació ADRINOC.
Novè.- L'àmbit d'actuació de l'Associació ADRINOC són 75 municipis, d'aquests 39 estan a la
comarca de l'Alt Empordà, 21 a la comarca de la Garrotxa, 6 a la comarca d'Osona,5 a la comarca
de la Selva, 3 a la comarca del Gironès i 1 a la comarca del Pla de l'Estany.
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Desè.- La quantitat a aportar pels 39 municipis rurals de la comarca de l'Alt Empordà a l'Associació
ADRINOC per a l'any 2015 serà de 7.288,38 € i la quantitat anual durant el període 2016 – 2022
serà de 10.932,60 €.
Onzè.- El període del programa Leader és del 2014 al 2020, això implica que l'última convocatòria
es publicarà el 2020 i els projectes seleccionats es podran implementar fins el 2022. Durant aquests
dos anys caldrà dur a terme tasques de revisió i seguiment dels projectes Leader seleccionats en
l'última convocatòria a la vegada que la implementació i finalització de tots els projectes propis del
grup i dels projectes de cooperació amb altres territoris.
Per les raons exposades, les parts acorden subscriure un conveni marc de col·laboració, amb
subjecció a les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament de l'Ajuntament de Garrigàs a favor de
l'Associació ADRINOC per a la gestió del Leader 2014 – 2020, la implementació de projectes
propis i de projectes de cooperació amb altres territoris.
Segona.- Criteri de repartiment entre municipis.
Els criteris (i la ponderació dels mateixos) que s'apliquen per determinar la quota anual de
cadascun dels Ajuntaments participants són:
Criteri d'aplicació

% de ponderació

Nombre d'habitants del municipi

15%

Activitat empresarial del municipi

70%

Capacitat tributària de l'Ajuntament

15%

Les quotes anuals a dur a terme pels 39 Ajuntaments de la comarca de l'Alt Empordà es detallen
a l’Annex del present conveni.

Tercera.- Compromisos de l'Ajuntament de Garrigàs
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3.1 Aportar la quantitat de 165,45 € l'any 2015 i la quantitat anual de 248,18 € durant el període
2016 – 2022 al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en contraprestació del servei que es presta
des de l'Associació ADRINOC.
3.2 Facilitar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà el número de compte corrent d'una entitat
bancària amb l'objectiu de fer el càrrec de la quota anual.
Quarta.- Compromisos del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
4.1 Dur a terme el cobrament de les quotes anuals de l'Ajuntament de Garrigàs durant el període
2016 – 2022 a través d'un càrrec en el compte corrent de l'entitat bancària que s'especifiqui des
de l'Ajuntament.
4.2 El cobrament de la quota corresponent a l'any 2015 es farà en data posterior a la signatura
del conveni, en la resta d'anys es farà durant el primer trimestre.
4.3 Fer l'ingrés de les quotes cobrades en el compte corrent de l'Associació ADRINOC.
4.4 Destinar un despatx a l'Associació ADRINOC i la cessió de la sala de reunions, de formació i
d'altre naturalesa, d'acord amb la normativa de funcionament intern, per dur a terme l'objecte
d'aquest conveni.
Cinquena.- Compromisos de l'Associació ADRINOC.
5.1 Prestar el servei consistent en la gestió del programa Leader al municipi de Garrigàs
Concretament: tramitació, seguiment i revisió dels expedients presentats als ajuts Leader i la
sol·licitud, coordinació i implementació al territori dels projectes de cooperació i projectes propis
que el mateix grup gestioni vinculats a la seva estratègia com a grup d’acció local que vetlla pel
desenvolupament rural del territori.
5.2 Enviar a l'Ajuntament de Garrigàs i al Consell Comarcal de l'Alt Empordà una memòria de les
actuacions realitzades durant cada any d'actuació. La memòria s'enviarà durant el primer
trimestre de l'any següent a la finalització de cada anualitat.
Sisena.- Entrada en vigor i vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la seva vigència finalitzarà
el 31 de desembre de 2022. Aquest és el període que inclou el Programa Leader 2014 - 2020, i
que està previst que finalitzi a finals de l’any 2022.
Setena.- Resolució del conveni
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El present conveni es resoldrà:
Per mutu acord de les parts.
Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa
aplicable, prèvia denuncia d’una de les parts. L’incompliment de les obligacions d’una de
les parts comportarà el requeriment de responsabilitat i si s’escau d’indemnització de
danys i perjudicis.
Vuitena.- Protecció de dades personals
Les parts signants s'obliguen a complir les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i resta de normativa vigent en
aquesta matèria.
Igualment, les parts signants, quan s'escaigui, s'obliguen a implementar les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i, en especial,
les establertes al Reglament de mesures de seguretat, aprovat per RD 994/1999, d'11 de juny,
d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les
dades personals objecte de tractament.
Novena.- Naturalesa jurídica del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i el règim jurídic aplicable és l'establert al títol I
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/ 1999, de 13 de gener, així com
la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(articles 108 a 112 i disposició addicional cinquena). Atesa la naturalesa del conveni, les parts
signants se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en el lloc i la data que s'assenyala al
principi.
El President del

L'Alcalde de l'Ajuntament de Garrigàs

Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Sr. Josep Masoliver i Subirós

El President de L'Associació ADRINOC Sr. Joan Espona Agustí
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Annex: Quotes per al finançament de l'Associació ADRINOC
Any 2015
Garrigàs

0,52%

165,45 €

Import anual període 2016-2022
0,52%

248,18
€

(..)

Segon.- Aprovar la contraprestació econòmica de 165,45 € l'any 2015 i la quantitat anual de
248,18 € durant el període 2016 – 2022 al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en
contraprestació del servei que es presta des de l'Associació ADRINOC.
Tercer. Facultar el senyor Josep Masoliver Subiros, alcalde president de l’Ajuntament de
Garrigàs, tant àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi, per a la signatura de
l’esmentat conveni i de tots aquells documents que es puguin derivar dels presents acords.
Quart .- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l'Alt Emporda.
10. Convocatòria d’ajuts social als veïns de Garrigàs per a les despeses de sepultura,
naixement i transports públics als pensiones , any 2016.
El Ple municipal en sessions celebrada el dia 12 de novembre de 2009 i 30 de març de 2006, va
aprovar respectivament les Bases del procediment de concessió d’ajusts socials a les despeses
de sepultura i naixement i les bases per a l’obtenció d’ajuts als pensionistes usuaris del transport
públic de Garrigàs, les quals han estat publicades al BOPG núm. 231 corresponent al dia 2 de
desembre de 2009 i al BOPG núm. 89 de 10 de maig de 2006, respectivament.
En base a tot l'exposat el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda:
1r.- Obrir la convocatòria pública per a l'atorgament d’ajust socials als veïns de Garrigàs per a les
despeses de sepultura, naixement i transport publica als pensionistes, anys 2016.
2n.- Aquesta convocatòria es regirà per les Bases aprovades pel Ple municipal en sessió
celebrada el dia 12 de novembre de 2009 i 30 de març de 2006.
3r.- Establir que les sol·licituds es podran presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament en
qualsevol període de l'any, mitjançant el model normalitzat.
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4rt.- Publicar la present convocatòria d'ajuts a través del BOPG i taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i pàgina web municipal.
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 22:40
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.

L’ALCALDE
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