ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
CELEBRADA EL DIA 9 de JULIOL DE 2009.

DE L’AJUNTAMENT

A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:08 hores del dia 9 de juliol
de 2009, 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, Dolors Juanola Teixidor, Joaquim Pastoret
Lladó, Pere Bosch Camps, Margarita Cuéllar Grau.
Excusa l’assistència el Sr. Rafael Vilar Oller.
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 3 de juny de 2009, 13 i 14 de maig
de 2009.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 14 de maig de 2009, la Sra. Cuéllar demana la paraula i diu que un cop
examinada l’acta, en el punt cinquè relatiu aprovació de la cessió gratuïta i
sense cap contraprestació del dret d’ús de l’immoble de titularitat municipal,
centre cívic El balco de l’Empordà, on diu “Ates que l’esmentat immoble,
constitueix de facto la seu de l’Associació” caldria que digues “ Ates que
l’esmentat immoble, constitueix de dret la seu de l’Associació”, i que quan
l’equip de govern faci una proposta , especifiqui tot el seu contingut perquè en
aquesta no es va dir que la cessió es feia per 25 anys i es va parlar de la falta
de títol jurídic de possessió.
2.- Aprovació definitiva del MIEM.
Atès que el Consell Català de l'Esport, el mes de maig de 2005, va aprovar el
Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya, que defineix
en el seu apartat vuitè el Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del
municipi - MIEM.
Atès que amb data 18 de març de 2009 s’aprovà inicialment el Mapa
d’instal·lacions i equipament esportius municipals pel municipi de Garrigàs, va
ser sotmès a informació pública durant el termini d’un mes i es publicà en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona num. 68 de data 8 d’abril de 2009 i en
el Diari de Girona de data 1 d’abril de 2009
Atès que no s’han presentat al·legacions.
És per això, que es proposa al plenari municipal l'adopció dels següents A C O
R D S:
PRIMER. Aprovar definitivament el Mapa d’instal·lacions i equipaments
esportius municipal (MIEM) pel municipi de Garrigàs
Segon.- Notificar el present acord al Consell català de l’esport.

Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el Diari de Girona, i en el taulell d’anuncis de l’ajuntament.
3.- Assumptes urgents.
3.1.- Sol·licitud de canvi d’actuacions al PUOSC 2004.
Vista l'atribució de la demanda del Pla Únic d'obres i serveis de Catalunya del
quadrienni 2008-2012, formulada per la Comissió Local en sessió de 30 de juny
de 2008, en virtut de la que per l'anualitat 2012, aquest Ajuntament de Garrigàs
té atribuïda, en el Programa específic de municipis petits i nuclis de població,
les obres de condicionament del rentador, amb una subvenció de 60.000€.
Atès que per l’anualitat 2010 l’ajuntament de Garrigàs te atribuïda l’obra de
construcció d’un equipament sociocultural, fase 1, inclosa en el programa
general amb una subvenció d’import 204.716€ i en el específic de la diputació
d’import 100.000€.
Ates que l’obra és de gran interès per a el municipi ja que ha d’ubicar, en
aquesta primera fase, el dispensari municipal i dues sales per a les entitats
locals, que actualment comparteix espai físic amb les oficines municipals que
en total tenen un superfície de 100m2, espai que s’ha fet petit per atendre totes
les creixents necessitats del municipi, tant a nivell mèdic com a nivell municipal
com a nivell associatiu.
Ates que la nova construcció té una superfície de 527,11m2 i un pressupost per
contracte de 522.792,38€, i la subvenció que tenim aprovada es de un total de
304.716€, que es corresponen amb el 58,28% del preu de l’obra, ates que la
convocatòria del PUOSC preveia per als municipis de menys de 100 habitant ,
com es el nostre, que a data d’avui te una població de 436, una subvenció de
fins el 90€.
Ates que l’ajuntament esta disposat a renunciar a la subvenció atribuïda a
l’obra de condicionament del rentador, inclosa en el Programa específic de
municipis petits i nuclis de població amb una subvenció de 60.000€, a favor de
l’obra de construcció d’un equipament sociocultural, fase 1, de manera que la
subvenció total per aquesta ultima seria, de 364.716€ i la quantitat que
representaria el 69,76% de l’obra, per la qual també demanaríem el seu
augment fins el 90% que preveu la convocatòria.
S'acorda per unanimitat dels sis regidors, dels set assistents:
Primer.- Sol·licitar de la Direcció General de l'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, un canvi en l'atribució de l’any 2012 a l’any 2010,
respecte les obres a subvencionar, de manera que en compte de subvencionarnos l’obra de “condicionament del rentador, quin pressupost d’execució es
69.434,12€ i la subvenció de 60.000€, és destini la subvenció a l'obra
"construcció d’un equipament sociocultural , 1º fase” prevista per l’any 2010,
quin pressupost per contracte és de 522.792,38€, amb una subvenció de
304.716€, quedant augmentada a 364.716€ que representa el 69,76% així com

l’augment fins el 90% del preu de l’obra, que preveu la convocatòria del
PUOSC 2008-2012.
Segon.- Notificar l'anterior acord a la la Direcció General de l'Administració
Local, de la Generalitat de Catalunya i ala Delegació territorial del govern a
Girona.
3.2.- APROVAR la modificació del projecte d’obra municipal ordinària titulat
«Equipament sociocultural, fase I»,
ATÈS que pel Ple de l’ajuntament en data 20 de desembre de 2007 va aprovar
inicialment els projecte d’equipament sociocultural, consultori i casal d’avis ,
Fase i fase II.
Ates que no havant-se presentat reclamacions contra l’esmentat projecte va
quedar definitivament aprovat essent publicat en data 14 de maig de 2008, al
BOP de Girona num. 93.
Ates que desprès de les al·legacions presentades per l’ajuntament al PUOSC
2008-2012, l’equipament sociocultural, serà subvencionat sols en la seva
primera fase que es correspon amb el consultori mèdic municipal.
ATÈS que el director de l’obra ha formulat una proposta de modificació del
projecte, la qual no representa cap variació de l’import de l’obra i que no
comporta cap variació substancial del seu objecte o de les seves
característiques bàsiques;
ATÈS que el facultatiu redactor del projecte ha redactat la corresponent
memòria justificativa, així com la documentació tècnica necessària, en els
termes de l’article 43.b) del ROAS,
ATÈS que aquesta documentació l’han supervisat els Serveis Tècnics
municipals, els quals han emès un informe favorable.
S’acorda per unanimitat dels sis dels set membres del Ple:
UNIC.- APROVAR la modificació del projecte d’obra municipal ordinària
titulat «Equipament sociocultural, fase I», d’acord amb la documentació
redactada, a aquests efectes, per l’arquitecte Sr. Joaquim Figa Mataró
4.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde demana als regidors assistents si tenen preguntes o/i precs a
formular, els regidors manifestenq ue 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 21:30 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

