ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 10 DE GENER DE 2008.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:15hores del dia 10 de gener de
2008, 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, Margarita Cuéllar Grau
i Rafael Vilar Oller
Excusa la seva assistència la Sra. Dolors Juanola Teixidor.
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.
Primer.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries de data 8 de
novembre de 2007 i 20 de desembre de 2007.
Examinades les actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs,
celebrades els dia 8 de novembre de 2007 i 20 de desembre de 2007, és
aprovada per unanimitat.
Segon.- Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost general de
l’exercici 2007.
L’alcalde procedeix a la lectura de la següent proposta:
Vist l’expedient de modificació de crèdits instruït per a poder fer front a aquelles
despeses que no poden ajornar-se a l’exercici 2007.
Vist els articles 150, 151 i 151 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals.
Es proposa al Ple de la Corporació acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el present expedient de modificació de crèdits núm.
1/2007, de la forma que ve redactada.
Segon.- Exposar al públic per termini de quinze dies, l’expedient i documentació
que l’integra l’esmentada documentació, als efectes de presentació d’al·legacions.
Tercer.- Considerar elevat a definitiu el present pressupost, de no presentar-se
al·legacions en l’expressat termini.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde per l’adopció de quants actes i gestions siguin
precisos per a l’execució de tot l’anterior.
Sotmesa a votació es aprovada pels Quatre membres de CIU assistents i amb
l’abstenció del dos membres de EpG.

Segon bis .- Assumptes Urgents:
El sr. Alcalde pren la paraula per al·legar i la justificar la urgència dels assumptes
a tractar i manifesta que l’empresa adjudicatària de les obres de construcció de la
piscina municipal ha presentat les últimes certificacions d’obra i que caldria
procedir a la seva aprovació per tal d’agilitzar el pagament de les subvencions atès
que es tracten d’obres incloses en el PUOSC de l’any 2006 i 2007. L’alcalde
continua dient que també caldria incloure l’apropiació definitiva de la modificació
de l’ordenança fiscal de la recollida d’escombraries que va sortir d’exposició
publica el passat dia 2 de gener de 2008 sense que s’hagin presentat al·legacions
i/o suggeriments, per tal de poder procedir a l’abonament de la nova taxa al primer
trimestre de 2008.
Oïdes les al·legacions i justificada la urgència, el Ple acorda per majoria absoluta
la inclusió en l’ordre del dia dels dos punts anteriors.
Aprovació de les Certificacions núm. 6 i 7 de l’obra de construcció de la
piscina municipal fase II i de la certificació núm. 8 de l’obra de construcció
de la piscina Fase I.
Vistes les certificacions núm. 6 i 7 de l’obra de construcció de la piscina municipal
fase II i de la certificació núm. 8 de l’obra de construcció de la piscina Fase I,
incloses dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya any 2007, núm. actuació
49 i any 2006 núm. 58, respectivament i d’import: respectivament: 14.071,02€,
16.597,16€ i 346,60 € presentada pel contractista adjudicatari Miquel Costa SA.
El Ple per unanimitat ACORDA APROVAR per majoria absoluta les certificacions
núm. 6 i 7 de l’obra de construcció de la piscina municipal fase II i de la certificació
núm. 8 de l’obra de construcció de la piscina Fase I, incloses dins el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya any 2007, núm. actuació 49 i any 2006 num. 58,
respectivament i d’import: respectivament: 14.071,02€, 16.597,16€ i 346,60 €
presentada pel contractista adjudicatari Miquel Costa SA.
Aprovació definitiva de la modificació de l’article núm. 4 de l’Ordenança
Fiscal núm. 4 de recollida d’escombriaires per l’exercici 2008.
Vist l’estudi elaborat amb aquest efecte i per tal d’anivellar la previsió d’ingressos i
despeses del pressupost de l’exercici 2008 és aconsellable un augment en la taxa
de recollida d’escombraries proposant que quedi de la següent manera:
Ates que el Ple de l’ajuntament va aprovar provisionalment la modificació de
l’article núm. 4 de l’ Ordenança Fiscal núm. 4 de recollida d’escombriaires per
l’exercici 2005.
Ates que l’acord ha estat en exposició publica pel termini de 30 dies durant els que
no s’han presentat cap al·legació.

Vist l’anterior, s'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’article núm. 4 de l’ Ordenança
Fiscal núm. 4 de recollida d’escombriaires per l’exercici 2008.
Modificació de l’article 4 de l’ Ordenança Fiscal núm. 4 de recollida
d’escombraries.
Article 4t. Bases i quota tributària.
Es determinaran per aplicació de la següent:
TARIFA
Concepte
a) Vivendes de caràcter familiar........................................ 95 Euros.
b) Botigues, bars, cafeteries i similars...............................127,71 Euros.
c) Hotels, fondes i residències, etc................................... 240,40 Euros.
d) Locals industrials..........................................................127,71 Euros.
e) Locals comercials.........................................................127,71 Euros.
Segon.- Exposar al públic l’anterior acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al
BOP. els acords entraran en vigor a 1 de gener de 2008 i regiran mentre no se
n’acordarà la seva modificació o derogació.
Tercer.- Precs i preguntes.
L’alcalde pren la paraula per contestar les preguntes per escrit presentades pel
grup EpG en aquest mateix moment:
A.- Qüestions de seguretat:
1.- Sobre la cruïlla amb la N-II:
- hi ha parada legal del bus a Girona i BCN?
- no hi hauria d’ haver senyalització i parada montada?
- S’ha parlat amb la companyia?
- De qui es la responsabilitat del que passi?
- S’ha fet o es pensa fer alguna acció de vigilància preventiva?
- S’ha rebut contestació de FOMENT?
- L’ equip de govern té pensat insistir i dur a terme altres accions perquè
s’arregli la cruïlla?
- S’ha parlat amb el promotor de l’ àrea de servei perquè expliqui quina és la
seva intenció i per què no comença a fer l’ obra permesa i les rotondes?
- Ha caducat el permís que Foment li va donar fa uns anys per fer els
accessos?
Respecte la parada de bus el Sr. Alcalde diu que la parada deu ser legal perquè
bé que hi ha una senyalització a peu de carretera. Respecte a la instal·lació d’una
parada, dir que és competència de Fomento i/o del Departament de Transports de
la Generalitat de Catalunya.

Respecte a la responsabilitat, dir que creu que deu ser de la companyia
adjudicatària.
Respecte les accions que fa l’equip de govern per tal de solucionar el problema de
la cruïlla dir que des del mes d’octubre que es va parlant amb Fomento i que
aquests ja estan disposats a fer una illa d’accés al municipi però que com és un
encreuament de quatre camins amb la construcció d’una illa que benefici a
Garrigàs perjudicaran a Borrassà perquè els veïns de Creixell, no podran creuar
de Creixell a Garrigàs o virceversa i els de Creixell no podran anar a Figueres sols
podran sortir cap a Girona.
Respecte a les intencions del promotor l’alcalde diu que sap que els promotors
han interposat recurs contra l’aprovació definitiva del POUM per tal que els deixin
ampliar la zona on s’ha de construir l’àrea de servei i que estan a l’espera d’això.
Respecte la caducitat dir que ho ignora perquè no és d’interès directe de
l’ajuntament, és entre fomento i els promotors.
2.-Sobre l’ escola:
- Demanem a l’ Alcalde que vetlli perquè a l’ escola de Garrigàs es compleixi
l’obligatorietat (LOGSE, LOE) de mantenir rigurosament tancat tot el recinte
educatiu fins als 16 anys dels alumnes. Hem rebut queixes que els nens surten al
carrer.
L’alcalde diu que pren nota i que parlarà amb la mestra perquè el recinte es pot
tancar i és ella qui ha de vetllar perquè estigui tancada l’escola.
3.- Sobre el trànsit i perillositat per als vianants:
- Tornem a demanar bandes sonores. És competència de l’ Ajuntament el
casc urbà? Quin problema hi ha per posar-ne, per exemple al carrer Església?
L’alcalde respon que sí és competència de l’ajuntament dins del casc urbà però
que ja s’ha tractat el tema i hi ha veïns que les volen i n’hi ha no, perquè diuen que
destrossen els cotxes. Però potser el correcte seria parlar amb algun entès en
circulació perquè ens aconselles.
B.- Parc fotovoltaic:
-

Volem que se’ns expliqui què significa les obres que l’ empresa ha
començat. Entenem que no s’ ha passat per Ple per l’ aprovació, ni
tampoc per Junta de Govern. Quina idea té l’ equip de govern? Se li ha
donat permís per “tancar” sense haver decidit aprovar el projecte o haver
pactat una compensació?

L’alcalde diu que el primer que han de fer és aclarir al seu butlletí que la Junta de
Govern no ha donat cap permís a l’empresa per muntar el parc i que tal com es
varen comprometre el permís el donarà el Ple, desprès de l’informe d’urbanisme.

Respecte al fet de que l’empresa hagi demanat un permís per vallar la finca, és un
fet que no es pot negar a ningú si s’ajusta a la normativa municipal. I respecte el
fet de que estiguin muntant suports ja se’ls ha advertit que encara no tenen cap
permís i que si finalment se’l nega hauran de desmuntar-ho tot .
C.- Sobre el Local Social i l’Associació Balcó de l’ Empordà:
- Què és aquesta Associació? Quina relació té amb l’ Ajuntament? Qui és
propietari del local? On van a parar els guanys de l’ Associació?
- L’ Organització de festes o actes per al poble queda delegada a l’
Associació? Si és així, contempla l’ equip de govern la possibilitat d’ organitzar
alguna altra cosa només des de l’ Ajuntament?
- Té caràcter públic o privat aquesta Associació?
- Si el local és públic i de tots, per què no s’ utilitza i es fa el màxim rendible
per diverses activitats, no només les que proposa i assumeix l’ Associació? Per
què se’ns va dir que no hi havia possibilitat de modificar el que ja és fet? Quines
limitacions hi ha?
L’alcalde respon que l’associació es una associació sense afany de lucre i que el
local del centre cívic es de l’ajuntament i que el té cedit a l’associació per
l’organització d’actes culturals. Que aquesta contribueix econòmicament i a través
dels guanys de l’organització del joc de la quina en les despeses que l’ajuntament
ha fet al centre , tals com l’ampliació d’aquest, el vallar l’escola, el fer la pista.
L’associació anualment passa als seus socis una relació de l’estat de comptes,
dels que n’haurien de tenir còpies si en sou socis, perquè el 99% del poble és soci
de l’associació i ja saben com funciona.
Respecte les festes populars es l’associació qui les organitza però això no significa
que no se’n puguin organitzar d’altres, a més, ara hi ha la Nuri com a
dinamitzadora de l’ajuntament i s’estant preparant activitats noves. I l’escola també
utilitza el centre quan plou com a gimnàs.
La Sra. Cuellar demana la paraula que li és concedida i afegeix que quan es va fer
l’ampliació del centre es podia haver pensat en fer dos pisos i posar la llar d’avis o
de joves. L’alcalde respon que l’ampliació es va pensar per poder fer les quines i
les activitats de dinars populars. Que a través dels guanys de les quines es porten
a terme totes les altres activitats sense que l’ajuntament els costi cap euro.
D.- Sobre el projecte de Casal d’ avis i local per a joves presentat al Pla d’ Obres i
Serveis:
- Es pretén un casal d’ avis o un centre de dia? Hi haurà quota per alguna
cosa?
- Quin horari s’ ha pensat? Quin personal s’ ha pensat? Qui dinamitzarà
activitats?
Volem que constí que Entesa creu que l’ equip de Govern s’ ha precipitat i no ha
planificat prou bé què pot passar amb aquest projecte:Tenir 2 locals al poble amb
cost que pot comportar.

Dividir en compartiments els espais públics no ajuda a crear convivència en pobles
tan petits. Estem més per l’ espai polivalent i compartit. Correm el risc d’ invertir en
un projecte i, com que no s’ha fet estudi previ de necessitats reals ni de
preferències, trobar-nos un local buit.
Atès que a la documentació figura el Sr. Figa com a arquitecte municipal, volem
saber si ho és o no ho és?
L’alcalde respon que es pretén un casal d’avis, que el centre de dia és una opció
de la que s’ha parlat depenent de la demana i un cop estigui en funcionament el
casal. No esta prevista cap quota. I l’horari serà de tardes. El personal serà el de
neteja per un costat i es pretén que s’organitzin la majoria de casals d’avis on els
propis avis s’organitzen i un serà el responsable del casal. La dinamitzadora per
part de l’ajuntament serà la Nuri juntament amb el consell comarcal de l’alt
Empordà.
E.- Sobre l’ adhesió al CILMA:
- Volem saber quines avantatges treu en concret el municipi de Garrigàs reclamant
allò que reivindica el CILMA. Per què és millor per Garrigàs el nou traçat de TGV,
AP7, A2...? Quin era el traçat plantejat i en quin sentit perjudicarà més?
L’alcalde respon que a través de CILMA es porta un projecte amb comú amb tots
el municipis veïns i afectats per totes aquestes infraestructures i que té mes força
davant les administracions titulars d’aquestes infraestructures
F.- Sobre funcionament:
- Demanem de nou a l’ alcalde que Entesa rebi puntualment les actes de les
Juntes de Govern i les propostes del que passi pel Ple. Demanem que se’ns ha
d’informar amb temps del que es vol fer (enquesta, butlletí, parc fotovoltaic,
projectes Pla d’ Obres i Serveis).
L’alcalde respon que un cop se’ls convoca per l’assistència al Ple tenen mínim 48
hores per anar a l’ajuntament a examinar les propostes de l’ordre de dia, que el fet
de que se’l porti a casa, així com amb les actes de la junta de govern, és una
cortesia de la Sra. Secretària.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 23.15 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present
acta de la qual, com a Secretària, en dono fe.

