ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2010.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:.03 hores del dia 11 de
novembre 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 i 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 setembre de 2010.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 9 de setembre de 2010, és aprovada per unanimitat
2.- Aprovació del Pressupost de la Corporació per l’exercici 2011.
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2011
La secretaria interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables
que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos a Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per
la legislació vigent
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2010, el qual,
resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:
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PRESSUPOST 2011
DESPESES

RESUM PER CAPITOLS
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BENS CORRENTS I
SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
INVERSIONS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES...

66.525,00
174.745,00
700,00
11.100,00
109.843,88
362.913,88

CAPITOL I.-DESPESES DE PERSONAL
920/13100
230/16000

Personal laboral
Seguretat Social

47.025,00
19.500,00
TOTAL CAPITOL I,,,

66.525,00

CAPITOL II.- DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS
920/21000
920/21200
920/21201
920/21300
920/21600
920/22000
920/22001
920/22100
920/22103
920/22110
920/22200

Manteniment Infraestructures
Manteniment Dispensari
manteniment piscina
Reparacions maquinaria, instal. i utill.
Manteniment Informàtic
Material oficina
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Energia electrica
Combustible i carburants
Productes neteja
Telefoniques

25.000,00
1.000,00
15.000,00
1.200,00
5.200,00
4.500,00
3.500,00
22.475,00
4.000,00
400,00
5.000,00

920/22300
920/22400
920/22500
920/22601
337/22611
338/22609
920/22706
169/22709
162/22700
932/22708
920/22710
912/23000

Despeses de transports
Assegurances
Tributs
Atencions protocol. I represent.
Casal d'estiu
Festetjos Populars i culturals
Estudis i treballs tecnics
Tactament plagues urbanes
Neteja i agençament
Serveis de Recaptació
Taller de memoria
Dietes carrecs electius
TOTAL CAPITOL II,,,

100,00
3.000,00
100,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
25.000,00
4.500,00
29.070,00
3.200,00
500,00
12.000,00
174.745,00

CAPITOL III.- DESPESES FINANCERES
011/34900

Comissions bancaries

700,00
TOTAL CAPITOL III,,,

700,00

CAPITOL IV.-TRANSFERENCIES CORRENTS
313/46500
920/48900
920/48901
920/48902

Transf. Consell Comarcal
Altres subvencions
Subvencions per naixements i enterraments
Ajuts socials
TOTAL CAPITOL IV,,,

3.000,00
3.000,00
3.600,00
1.500,00
11.100,00

CAPITOL VI.- INVERSIONS
155/61007
312/62213
165/63701
151/63201
171/60901

Camins rurals
Dispensari/casal Fase 1 extres
millora enllumenat public Vilajoan
adequacio us edifici casa consistorial
adequacio terreny instal. Parc salut
TOTAL CAPITOL VI,,,
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10.000,00
11.894,00
54.649,88
30.000,00
3.300,00
109.843,88

PRESSUPOST 2011

INGRESSOS

RESUM PER CAPITOLS
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALINEACIO INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS,,,

78.700,00
25.000,00
44.650,00
163.679,17
1.700,00
49.184,71
362.913,88

CAPITOL I.- IMPOSTOS DIRECTES
11200
11300
11500
11600
13000

I.B.I. Rústega
I.B.I. urbana
Impost vehicles tracció mecànica
Impost increment valor dels terrenys
Impost activitats economiques
TOTAL CAPITOL I...

3.800,00
39.000,00
24.900,00
6.000,00
5.000,00
78.700,00

CAPITOL II.- IMPOSTOS INDIRECTES
29000

Impost sobre construccions
TOTAL CAPITOL II...

25.000,00
25.000,00

CAPITOL III.-TAXES I ALTRES INGRESSOS
30100
30200

Taxa de clavegueram i canals
Servei recollida escombraries

2.000,00
27.000,00

30900
32100
32101
32200
32500
32900
33200
39211
39300
39900

Taxa de Cementiris
Taxa llicències urbanístiques
Llicencia obertura establiments
llicències 1a.ocupació
Taxa expedicio documents
Llicències parcel.lació
Taxa ocupació sòl, subsòl i volada
Recàrrec apressament
Interessos de demora
Altres ingressos diversos
TOTAL CAPITOL III...

800,00
3.500,00
500,00
500,00
300,00
200,00
6.700,00
500,00
150,00
2.500,00
44.650,00

CAPITOL IV.- TRANSFERENCIES CORRENTS
42000
42090
45000
45080
46100
46101

Fons Nacional Cooperació municipis
Altres subvencions
Fons nacional Cooperació Catalunya
Subvencions Generalitat
Subvencions Consell Comarcal
Diputació Girona-Subvencions
TOTAL CAPITOL IV...

53.000,00
10.679,17
41.500,00
17.000,00
1.500,00
40.000,00
163.679,17

CAPITOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
52000

Interessos bancs

1.700,00
TOTAL CAPITOL V...

1.700,00

CAPITOL VII.-TRANSFERENCIES DE CAPITAL
75081

Puosc-millora enllumenat public Vilajoan
TOTAL CAPITOL VII...

49.184,71
49.184,71

2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze
dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 150 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
3.- Aprovació de l’acord relatiu a la distribució del fons de cooperació
local de Catalunya tram supramunicipal, any 2010.
L’Alcalde dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Vista la resolució GAP/730/2010, de 16 de març, de distribució als municipis
de Catalunya de la participació en els ingressos del a generalitat integrada en
els fons de cooperació local de Catalunya, any 2010.
Atès que d’acord amb la resolució del Conseller de Governació i
Administracions Públiques ha estat aprovada la distribució per municipis
corresponent a Garrigàs una dotació de 3.639,47 EUROS.
Atès que segons l’article 41 lletra b) de la Llei 11/2004, correspon al Ple de la
Corporació aprovar la distribució d’aquesta dotació entre mancomunitats de
municipis i consorcis, legalment constituïts i inscrites al registre d’ens locals de
Catalunya en les que aquest municipi participi i el Consell Comarcal, el, Ple de
la Corporació adopta el següent acord:
PRIMER. – APROVAR la distribució de 3639,47euros que correspon a aquest
Ajuntament com a participació en el Fons de Cooperació Local de Catalunya de
la següent forma:
-El 100% per a dotació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
SEGON. – TRASLLADAR el present acord a la Direcció General
d’Administració Local, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
4.- Assumptes urgents.
No n’hi ha
5.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde demana als regidors assistents si tenen preguntes o/i precs a
formular, la Sra. Cuellar manifesta que té unes preguntes a fer:

1.- Com quedarà el recorregut de la variant? El Sr. Alcalde li mostra el projecte
d’obra i explica el traçat de les obres i l’amplada de la via i afegeix que
actualment la diputació de la Girona esta fen els estudis de topografia per a la
redacció del projecte de la variant d’arenys d’Empordà.
La sra Cuellar demana quina data es te previst per la finalització de les obres,
el sr alcalde respon que el projecte preveu tres mesos
El Sr. Bosch demana la paraula que li es concedia pel sr alcalde i diu que cal
tenir em compte que cal preserva el rec dels rentadors, que es un escorro
natural i que quan plou molt el rec va ben ple, el sr alcalde respon que va
parlar amb el tècnics de la diputació i que diuen que aquests temes els tenen
ven estudiats fent les mitges dels últims 50 anys, però ell els va recalcar la
importància del rec.
La sra. Marga continua amb les preguntes i diu si la idea de construir una zona
d’esbarjo i parc pel municipi en aquest costat del poble on es fa la variant
continua. El sr. Alcalde respon que si, i que un cop acabades les obres veurem
com queda tot i si cal comprar alguna petita finca que hagi quedat entre el
poble i la varant i així ordenar una zona ben bonica.
La sra. Cuellar, demana si es col·locaran dos vadens a la Ctra de Vilamalla,
L’alcalde respon que esta demanat un vadem i la seva senyalització que un cop
posat veuran si cal posar-hi un altre.
Finalment la sra. Cuellar demana pel tema de l’accés a Garrigàs des de la NII,
el sr. Alcalde diu que el promotor privat de l ‘area que es pretenia construir s’ha
mort recentment i que per aquest costat, no te noticies, però creu que tot
quedarà parat, per la part de fomento, no enten com ara amb totes les obres
que s’estan fent a la NII i al Camí de Creixell no puguin atendre les peticions
del municipi de fer un carril d’accés, però que tots ja sabem quina es la postura
de Borrassa i la Fomento.
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.

