ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2009.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:.05 hores del dia 10 de
setembre 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 9 de juliol de 2009.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 9 de juliol de 2009, és aprovada per unanimitat.
2.-Aprovar l’adhesió al conveni d’interoperabilitat
d’informació entre administracions publiques.

de

sistemes

Aquest servei del Consorci Administració oberta de Catalunya permet
l'intercanvi de dades i documentació entre administracions d’acord amb la
normativa de protecció de dades de caràcter personal; és una eina que estalvia
desplaçaments innecessaris als ciutadans, empreses i organitzacions quan
tramiten amb les administracions públiques ja que les administracions poden
consultar-se les dades de les que disposen
Vist el Conveni Marc de col·laboració entre el Departament de Governació i
Administracions Públiques, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
administracions catalanes.
Ja que mitjançant aquest acord, els departaments de la Generalitat de
Catalunya i els seus òrgans adherits posaran a disposició de les entitats locals
que s’hi adhereixin, les dades i certificats electrònics relatius als ciutadans, les
empreses i les organitzacions que puguin substituir als diferents documents en
suport paper.
Atès que els ens locals adherits al conveni podran realitzar intercanvis
telemàtics de dades i certificats amb el conjunt de les administracions públiques
i altres institucions, com col·legis professionals a través de la plataforma de
col·laboració interadministrativa de L’Administració Oberta de Catalunya, i els
ens locals podran actuar tant de proveïdors com de demandants de dades i de
certificats telemàtics d’altres administracions i/o institucions.
Vist que aquest conveni estableix la possibilitat d’adhesió dels ens locals de
Catalunya, s’acorda per unanimitat dels sis dels set membres del Ple:

Primer.- Adhesió al conveni marc de col·laboració entre el departament de
governació i administracions públiques, en nom de l’administració de la
generalitat de Catalunya, el consorci localret i l’ajuntament de Garrigàs i el
consorci administració oberta electrònica de Catalunya per a l’impuls i el
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació del els
administracions catalanes.
Segon.- Nomenar la sra. Olga Serrats Juanola, secretària interventora de
l’ajuntament de Garrigàs, amb DNI num 40437362G, com a interlocutora única
de l’entitat davant el consorci AOC.
3.- Aprovar la sol·licitud al consorci administració oberta electrònica de
Catalunya l’adhesió d’aquest ajuntament al projecte e-TRAM i el servei Via
Oberta.
Atès que el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya posa a
disposició dels ajuntaments catalans l'eina e-TRAM (mòdul de tramitació
telemàtica), que té com a objectiu oferir una solució tecnològica i la gestió per
facilitar la gestió per mitjans telemàtics d'un conjunt de tràmits i gestions
municipals realitzats pels ciutadans, amb garanties jurídiques i de seguretat, i el
servei VIA OBERTA (Intercanvi de dades amb altres administracions).
Atès que en data 4 de maig, la Comissió Executiva del Consorci AOC va
aprovar un pla d'actuació que estableix el procediment i els requisits que
constitueixen les bases reguladores per a la implantació de l'eina e-TRAM,
d'acord amb allò que preveu l'art. 90.3 d) del Decret legislatiu 3/2002, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Atès que en l'esmentat pla d'actuació, es preveu que el desplegament als
ajuntaments catalans de l'eina e-TRAM s'efectuï desprès que els ajuntaments
interessats en facin la sol·licitud; aquesta sol·licitud serà avaluada en funció
dels criteris definits al pla d'actuació i que s'aplicaran per establir la priorització
de la implantació del e-TRAM.
S’ACORDA per unanimitats dels sis dels set membres del Ple:
Primer.- SOL·LICITAR al Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya (AOC),l'adhesió d'aquest Ajuntament de Garrigàs al projecte eTRAM, i el servei Via Oberta.
Segon.- Comunicar que el responsable de l'Ajuntament d'aquest projecte, és
la Secretaria interventora, Sra. Olga Serrats Juanola.
Tercer.- Trametre aquest acord al Consorci AOC.
4.- Assenyalament de festes locals.
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 27 de setembre.
SEGON.- Notificar 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
5.- Aprovació dels Estatuts definitius del Consorci del Fluvià
Atès que, per Decret de l'Alcaldia de data 21 de juliol de 2008, s’ha instruït
l’expedient corresponent per a la integració en el Consorci del Fluvià, format en
l’actualitat pels ajuntaments de Argelaguer, Bàscara, Besalú, Cabanelles,
Crespià, Esponellà, Garrigàs, Maia de Montcal, Montagut, Oix, Navata, Palau
Sta Eulàlia, Pontós, Sant Ferriol, San Jaume de Llierca, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Mori, Serinyà, Torroella de Fluvià, Ventallo, Vilaür i Vilademuls per a la
gestió dels recursos naturals de la conca del Fluvià
Atesa la conveniència d’integrar-se en aquest Consorci per tal de gestionar els
dels recursos naturals de la conca del Fluvià
Vistos els estatuts que regeixen l’esmentat Consorci i trobats conformes.
Atès que per tal d’adherir-se en un Consorci cal l’acord de cadascun dels ens
consorciats, i que per assolir el d’aquest Ajuntament cal l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública i l’aprovació definitiva, tal com disposa l’article
313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny;
Atès que l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple municipal, i
es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, d’acord amb el que disposa l’article 114.3.d del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya;
Vist l'informe favorable de Secretaria-Intervenció.
L’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció, amb el vot favorable, com a
mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’adhesió d’aquest ajuntament en el consorci
denominat “Consorci del Fluvià” integrat pels ajuntaments de Argelaguer,

Bàscara, Besalú, Cabanelles, Crespià, Esponellà, Garrigàs, Maia de Montcal,
Montagut, Oix, Navata, Palau Sta Eulàlia, Pontós, Sant Ferriol, San Jaume de
Llierca, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Serinyà, Torroella de Fluvià, Ventallo,
Vilaür i Vilademuls així com els Estatuts que el regeixen, que s’adjunten.
Segon.- Autoritzar el crèdit de 1200 euros, revisable si varien les quanties que
s’estableixin definitivament, i l’inici de l’efectivitat del conveni, amb càrrec a la
partida 1/46700 del pressupost municipal vigent, per satisfer l’aportació que
correspon a aquest Ajuntament en favor del Consorci esmentat durant
l’anualitat de 2009.
Tercer.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació.
Quart.- Disposar que, transcorregut el termini d’exposició pública sense que
s’hagi presentat cap al·legació o reclamació, els acords i els estatuts
esdevindran aprovats amb caràcter definitiu sense necessitat d’adoptar cap nou
acord i es procedirà a la publicació d’un anunci en el BOP, en el DOGC i en el
tauler d’anuncis, indicant que l’acord ha esdevingut definitiu i que el text
definitiu dels estatuts serà el publicat pel Consorci del Fluvià
En cas que se’n presentin seran resoltes per la Corporació.
Cinquè.- Trametre certificació d’aquests acords, juntament amb els estatuts
diligenciats al Consorci del Fluvià i a la resta d’ajuntaments interessats per al
seu coneixement.
Sisè.- Disposar que un cop transcorregut el termini d’informació pública es
trameti al Consorci del Fluvià, una certificació del resultat de la informació
pública a l’efecte de procedir a la integració en el consorci.
Setè.- Nomenar membre del Consell Plenari del Consorci del Fluvià, en
representació d’aquest Ajuntament, l’alcalde Sr. Josep Masoliver Subirós.
Vuitè.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, el Sr. Alcalde
president per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la
signatura dels documents que siguin necessaris.”
Sotmesa a votació es aprovada per la majoria absoluta dels membres del Ple,
amb els vots favorables dels 5 membres de CIU i 1 de IpG.
6.- Aprovació de la quota anual com a membres del Consorci
S’acorda per unanimitat dels assistents deixar sense efectes aquest punt de la
convocatòria ates que queda inclòs en l’anterior acord.
7.- Aprovar la moció pel soterrament de la línea de molt alta tensió.

L’estat actual de tramitació i execució del projecte de línia de molt alta tensió
entre Sentmenat – Bescanó - Santa Llogaia - Baixàs, comporta que una part
estigui ja en construcció amb un traçat aeri fins Bescanó. Un acord polític entre
els Estats Espanyol i Francès, farà soterrar en corrent continu el tram
transfronterer, quedant pendent de definició el tram entre Bescanó i Santa
Llogaia i el ramal de Riudarenes, tramitant-se actualment el projecte que en
contempla un traçat aeri.
Que el concurs de tècnics independents és imprescindible per l’anàlisi dels
motius i circumstàncies que puguin justificar la construcció de la línia i de
l’avaluació de totes les alternatives possibles. Tan les tècniques com les de
definició del tipus i formes del traçat.
Que després d’un acord polític per soterrar el tram transfronterer, i degut a la
severa afectació de la MAT sobre l’activitat socioeconòmica i sobre el medi
natural, fan que l’opció del soterrament de la línia sigui la més justa i la que
suposa un menor impacte sobre el territori. I més, després que estudis tècnics
avalin la viabilitat tècnica i econòmica del soterrament.
Que l’opció del soterrament de la MAT en el tram Bescanó- Santa Llogaia i el
ramal de Riudarenes, és una opció tècnicament i econòmicament viable, tal
com demostra l’estudi elaborat pel CILMA sobre la “ viabilitat de soterrament en
corrent altern amb cable aïllat XLPE de la línia de molt alta tensió de 400 Kv
doble circuit a les comarques de Girona (Tram Sta. Llogaia d’Àlguema .
Bescanó i ramal de Riudarenes)”.
Per això, des dels grups municipals de
Municipal aprovi els acords següents:

CIU i IpG demanem que el Ple

1. L’Ajuntament de Garrigàs es posiciona públicament a favor del soterrament
de la MAT i demana la paralització immediata de la tramitació corresponent al
projecte de línia de molt alta tensió Bescanó - Santa Llogaia i ramal de
Riudarenes, mentre s’estigui debatent l’opció del soterrament.
2.- L’Ajuntament de Garrigàs demana al Govern de l’Estat Espanyol i de la
Generalitat,
l’ inici d’un procés d’anàlisi
conjuntament
amb les
Administracions Locals, per determinar si el projecte de soterrament de la línia
és viable i possible, doncs cap altra alternativa tècnica pot complir amb les
necessitats de protecció de l’activitat socioeconòmica i del medi natural dels
municipis afectats.
3. Trametre aquest acord al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l’empresa Red Eléctrica de España. I a l’AMMAT.

8.-Assumptes urgents.
8.1.-Aprovació definitiva de l’establiment del servei de casal d’estiu
Vist que mitjançant Resolució d'Alcaldia es va incoar expedient per a
l’establiment del servei de casal d’estiu
Vist que amb data 4 de maig de 2009 es va emetre informe d'Intervenció sobre
els aspectes econòmics de l'establiment del servei públic de casal d’estiu.
Vist que amb data 14 de maig de 2009, el Ple va acordar prendre en
consideració la Memòria justificativa i el projecte de Reglament del servei, així
com la seva submissió a informació pública durant el termini de trenta dies
naturals.
Vist que durant el període d'informació pública,no s'han presentat al legacions
Vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb el que disposa l'article 97.1.d)
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i en els articles 22.2.f)
de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, el Ple, adopta per
majoria absoluta el següent acord:
Primer.- Aprovar la Memòria justificativa de la prestació per l'Ajuntament del
servei públic de casal d’estiu, el Reglament del servei i la documentació
complementària annexa.
Segon. Aprovar l'establiment i la prestació per l'Ajuntament del servei públic de
casal d’estiu en règim de gestió directa, de conformitat amb el contingut de la
Memòria justificativa i el Reglament aprovats.
Tercer. Disposar que el servei establert es presti mitjançant la forma de gestió
directa.
Quart. Facultar a l'Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris
per a la consecució del present Acord.
9.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde ofereix el torn de paraula als srs. Regidors. La Sra. Cuéllar
demana la paraula que li es atorgada i diu:
1.- Que el dia 25 d’agost de 2009 van rebre les actes de la junta de govern de
l’abril endavant, com es? La secretaria pren la paraula, que li es concedida pel
sr. Alcalde i diu que efectivament es així, i que ha estat un descuit, i que creu
que no tornarà a passar.
2.- A l’acta de la junta de govern de 2 d’abril de 2009 en el punt 8.2. hi manca la
quantitat de diners sol·licitats per la subvenció de l’enllumenat públic
d’Ermadàs.

3.- Que l’acta de la junta de govern del mes de maig atorga llicencia per a la
construcció de l’habitatge de temporeres a Mas Paterra, té autorització de la
comissió d’urbanisme? L’alcalde respon que si, que es prèvia a l’atorgament de
la llicència.
4.- A l’acta del mes de juny, en el punt de la correspondència hi ha una
autorització per a la construcció del viaducte de la LAV, es refereix al tren d’alta
velocitat. L’alcalde respon que si.
5.- Com esta el tema de la construcció de la cruïlla d’accés a Garrigàs des de la
NII? L’alcalde explica que hi ha una gran rotonda i que l’autovia passa elevada i
que l’actual NII queda com a vial secundari, tot i que no ha vist el projecte
oficialment, sinó que ADIF li va ensenyar uns plànols, i que s’ha demanat al
nou cap de Foment a Girona una entrevista per tornar a demanar una solució a
l’encreuament.
6.- Es farà l’àrea de serveis que hi ha prevista a aquesta encreuament?l’alcalde
diu que el POUM preveu la seva construcció, però que no se sap res.
7.- SANDO té llicència d’obres? Han començat sense Llicència ? L’alcalde
explica que SANDO tenen llicència d’obres i ambiental, la d’obres concedida
per l’ajuntament previ la resolució favorable de la comissió d’urbanisme i
l’ambiental directament de la generalitat,ja que atesa la magnitud de l’activitat la
competència correspon a la generalitat, que amb l’acord d’atorgament de la
llicencia d’obres es va acordar que SANDO pavimentar Ermadàs i l’accés a
Vilajoan
8.- La Sra. Cuéllar pregunta per la subvenció rebuda per l’ajuntament relativa
al cinema solidari, el regidor sr. Ferrer respon que es te previst la projecció de
dues pel·lícules relacionades amb el tema d’Africà i una ponència a càrrec d’un
expert en el tema.
9.- La Sra Cuéllar diu que hi ha una veïna del poble que s’ha queixat per la
distribució del nou enllumenat públic de Garrigàs, ja que li han col·locat dues
faroles en la façana. El sr alcalde diu que l’ajuntament ja va atendre la petició
de la sra. que es queixa i que els tècnics ja li van dir per escrit que la seva
proposta, que era desplaçar la farola, encariria el pressupost i ates que es
tracta de la subvenció atorgada per l’estat no es podia fer cap extra però que si
volia podia finançar el cost del desplaçament, de totes manera la sra. ja ha
tingut sempre dues faroles a la façana però ara desprenen un color groc que
causa menys molèsties que les blanques. La Sra. Cuéllar diu que es podria
repartir d’una altra manera, l’alcalde respon que es molt difícil acontentar a
tothom.
10.- La sra Cuéllar diu que a la casa d’aquesta mateixa persona hi havia uns
contraforts a la façana que han desaparegut. L’alcalde respon que fa molts
anys i que l’ajuntament no te coneixement de qui els va fer retirar.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:55 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

