ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIOL DE 2010.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:.07 hores del dia 8 de juliol
de 2010, 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, i
Dolors Juanola Teixidor
Excusa l’assistència el Sr. Rafael Vilar Oller i Margarita Cuéllar Grau
Amb l’assistència de la Secretària Sra. Olga Serrats i 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 13 de maig de 2010.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 13 de maig de 2010, és aprovada per unanimitat
2.- Assenyalament de dues festes locals per l’any 2011.
Vist l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que disposa que de les catorze
festes laborals dues seran locals i vist el Decret de la Generalitat de Catalunya,
que disposa que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de
Treball, a proposta dels municipis respectius.
S'acorda per unanimitat dels assistents:
PRIMER.- Fixar com a Festes Locals,
-

Al nucli de Garrigàs, els dies 29 de juny i 29 de setembre.
Al nucli d'Arenys d'Empordà, els dies 29 de juny i 29 de novembre.
Al nucli de Tonyà, els dies 29 de juny i 13 de desembre.
Al nucli de Vilajoan, els dies 29 de juny i 22 de juliol.
Al nucli d'Ermadàs, els dies 29 de juny i 26 de setembre.

SEGON.- Nofiticar l'anterior acord al Departament de Treball, de la Generalitat
de Catalunya, Delegació Territorial de Girona
TERCER.- Exposar l'anterior acord al taulell d'anuncis de la Corporació
3.- Acceptar les ajudes i normativa, d’aprovació del projecte de
construcció d’un edifici sociocultural, Fase I, i d’existència de la
consignació pressupostaria.
Vist que per l’anualitat de 2010, el Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat
de Catalunya, inclou l’obra de construcció d’un edifici sociocultural fase I
quin pressupost per contracte és de 522.792,38€ i quina subvenció és de
418.233,82€.
Vist que l’esmentat projecte ha estat aprovat definitivament pel Ple de la
Corporació en data 9 de juliol de 2009

Vist el que disposa la Llei 8/1997, de 15 d’abril, i les disposicions
concordants, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses al Programa del PUOSC 2010, per
l’obra de construcció d’un edifici sociocultural(Fase I).
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el PUOSC.
Tercer.- Considerar garantida la capacitat municipal de gestió administrativa
i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a
director de les obres al Sr. Joaquim Figa Mataro, arquitecte i Albert Serrats
Juanola, arquitecte tecnic.
Quart.- Comprometre’s a solucionar al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
Quint.- Autoritzar a que la despesa derivada del referit projecte sigui
finançada amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de 2010,
num. 4/62213.
Sisè.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a
aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentaria i s’ha aprovat
amb caràcter definitiu.
Sete.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys i dels serveis
així
com també de les autoritzacions i concessions administratives
necessàries per a l’inici i execució de l’actuació , així com la seva posada en
servei.
4.- Assumptes urgents.
4.1.- Aprovació de la certificació núm. 3 i 4 de l’obra de construcció d’una
captació i interconnexió dels abastaments de Garrigàs
Vista la certificació núm. 3 i 4 de l’obra de construcció d’una captació i
interconnexió dels abastaments de Garrigàs l’ens executor de les quals és
aquest Ajuntament, i que van ser adjudicades a l’empresa PRODAISA.
Vist el certificat del tècnic director acreditant les obres que han estat
executades.
Atès que segons l’informe d’Intervenció emès al respecte es pot atendre
l’abonament perquè hi ha consignació al pressupost vigent.
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
1. Aprovar la certificació núm. 3 i 4 de l’obra de construcció d’una captació i
interconnexió dels abastaments de Garrigàs per import de 21.540,79€ i
46.177,31€, respectivament, la qual serà satisfeta quan les disponibilitats de
Tresoreria ho permetin.

2. .- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 4/62701 del vigent pressupost
general.
3.Fer-ne tramesa per exemplar triplicat a l’Agencia catalana de l’aigua de la
Generalitat de Catalunya per tal de justificar la subvenció atorgada.
4. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i a Intervenció i
Tresoreria, a l’efecte corresponent.
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels 5 assistents, dels set membres
que constitueixen el Ple.
4.2.- Aprovació de la certificació núm. 1 de l’obra de millora d’un tram de
la xarxa del C/ Gran de Garrigàs
Vista la certificació núm.1 (unica) de l’obra millora d’un tram de la xarxa del C/
Gran de Garrigàs, l’ens executor de les quals és aquest Ajuntament, i que van
ser adjudicades a l’empresa PRODAISA.
Vist el certificat del tècnic director acreditant les obres que han estat
executades.
Atès que segons l’informe d’Intervenció emès al respecte es pot atendre
l’abonament perquè hi ha consignació al pressupost vigent.
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
1. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de millora d’un tram de la xarxa del C/
Gran de Garrigàs per import de 42.703€, la qual serà satisfeta quan les
disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. .- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 155/61900 del vigent pressupost
general.
3.Fer-ne tramesa per exemplar triplicat al Ministerio de política territorial per tal
de justificar la subvenció atorgada.
4. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i a Intervenció i
Tresoreria, a l’efecte corresponent.
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels 5 assistents, dels set membres
que constitueixen el Ple.
4.3.- Moció contra la sentència del Tribunal Constitucional en relació a
l’Estatut de Catalunya.
Davant la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra l'Estatut
d'autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum popular el 18 de juny de
l’any 2006, l’Ajuntament de Garrigàs, interpretant els anhels dels ciutadans
d’aquest municipi empordanès als quals representa, proposa els següents,
ACORDS

PRIMER. La sentència retalla molt greument l'Estatut en qüestions clau per a
l'autogovern català com ara la llengua, la justícia i el finançament. Tenint en
compte que la carta magna catalana és ja un text de mínims respecte del que
va aprovar el nostre Parlament el 30 de setembre de 2005, que ja va ser
substancialment retallat per les Corts espanyoles, i que va ser aprovat per
àmplia majoria a les urnes pel poble de Catalunya, la conclusió evident que
se’n desprèn és que les aspiracions d'autogovern de la nació catalana no tenen
cabuda a l'ordenament jurídic espanyol, que té aquest tribunal deslegitimat com
a
intèrpret
únic
i
vinculant
de
la
Constitució
espanyola.
SEGON. La reforma de la Constitució espanyola amb l’objectiu de fer-hi
possible l’encaix de les aspiracions d'autogovern catalanes es certifica com una
quimera del tot impossible, atès que requeriria el suport de dues terceres parts
de les Corts espanyoles, una Cambra dominada pels mateixos partits
espanyols que van retallar l’Estatut aprovat a la Cambra catalana per una
amplíssima majoria o que el van recórrer després al Tribunal Constitucional, i
que han designat els membres d’aquest tribunal polític fet a la seva mida.
TERCER. La sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, de forma
definitiva el sostre d'autogovern de Catalunya dins l’Estat espanyol, molt per
sota de les aspiracions del poble de Catalunya, que reclama avançar cap a
noves
fites
de
llibertat
nacional.
QUART. Des d’aquesta Corporació Municipal creiem arribat el moment de
qüestionar la sobirania espanyola sobre Catalunya i, com a representants
legítims dels nostres veïns, acordem declarar el nostre municipi moralment
exclòs de l’àmbit de la Constitució Espanyola, en un gest conscient
d’afirmació nacional i democràtica, de resposta a aquesta sentència humiliant.
CINQUÈ. Així mateix, cridem els veïns de Garrigàs i els ciutadans i ciutadanes
de tota la nació catalana a participar massivament als actes públics en contra
d’aquesta sentència i en defensa de l’exercici del dret d’autodeterminació del
poble
català.
SISÈ. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
5.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde demana als regidors assistents si tenen preguntes o/i precs a
formular, els regidors manifesten que no tenen preguntes o/i precs a formular.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:15 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA-ACCTAL

