ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARÇ DE 2008.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:08hores del dia 13 de març
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,
Dolors Juanola Teixidor i Rafael Vilar Oller.
Excusa la seva assistència la Sra. Margarita Cuellar 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 les actes del Ple de data 10 de gener de 2008, 28 de
gener de 2008 i 12 de febrer de 2008.
Examinades les actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs,
celebrades els dies 10 de gener de 2008, 28 de gener de 2008 i 12 de febrer
de 2008, són aprovades per unanimitat.
2.- Aprovació provisional de l’ordenança reguladora de l’ impost sobre
despeses suntuàries. Vedats de Caça.
L’ impost sobre despeses suntuàries. Vedats de Caça és un tribut que grava
l’aprofitament de les àrees privades de caça i pesca qualsevol que sigui la seva
forma d’explotació. El tribut es merita el 31 de desembre de cada any i els que
han de satisfer-lo són aquells que siguin titulars d’aquest aprofitament. La seva
base imposable és l’anomenat valor d’aprofitament cinegètic o piscícola que
determina l’administració de l’Estat o de la comunitat autònoma amb
competències en la matèria. El tipus de gravamen és d’un 20 per cent i és un
tribut gestionat per l’ajuntament.
Vistes les facultats conferides per l’article 133.2 i l’article 142 de la Constitució,
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el disposat Disposició transitòria sisena de
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, el Ple de
l’Ajuntament acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança reguladora de l’
impost sobre despeses suntuàries. Vedats de Caça.
Segon.- Exposar al públic el present acord al tauler d’anuncis de l'ajuntament,
durant el termini de trenta dies comptats des del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el BOP de Girona. En aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions, publicar al BOP l'acord elevat a
definitiu i el text íntegre de l'ordenança fiscal aprovat, la que entraria en vigor

l'endemà de la seva publicació i regirà mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació.
3.- Aprovació provisional de l’ordenança reguladora de l’ús públic de la
piscina municipal descoberta.

Vista la minuta de l’ordenança preparada pels serveis jurídics-econòmics de
la corporació per tal de regular l’ús públic de la piscina municipal descoberta.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora de l’ús públic de la piscina
municipal descoberta, qual començarà a regir des de la publicació del text
íntegre l’ordenança al BOP de Girona i continuarà vigent mentre no se
n’acordi modificació o derogació expressa.
2. Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annex
s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant
el termini de 30dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició
pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes
de l’art. 18 de la Llei 39/1988, pot examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que consideri oportunes.
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional.
La proposta s’aprova per unanimitat
4.- Aprovació provisional de l’ordenança reguladora de la taxa per la
utilització de la piscina municipal.
Atès el cost de manteniment de la piscina municipal, aquest Ajuntament pretén
la regulació de la seva utilització.

Vist l’informe tècnic i econòmic que hi ha a l’expedient posa de manifest el
cost dels serveis i la possibilitat de cobrir-lo amb la recaptació de la taxa que
es proposa imposar i el valor del mercat en les taxes per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic.
Vist el que disposen els articles 140 de la Constitució espanyola i l'article 221
en relació amb el 63.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de règim local
de Catalunya i legislació concordant.

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització
de la piscina municipal descoberta, qual començarà a regir des de la

publicació del text íntegre l’ordenança al BOP de Girona i continuarà vigent
mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa.
2. Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annex
s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant
el termini de 30dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició
pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes
de l’art. 18 de la Llei 39/1988, pot examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que consideri oportunes.
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional.
La proposta s’aprova per unanimitat
5.- Acceptació de la cessió de vial públic del C/ Gran, 15.
L’Alcalde dona lectura a la proposta que diu:
Vista l’escriptura de cessió gratuïta atorgada per Josep Giró Joher a favor de
l’ajuntament de Garrigàs, en data 28 de desembre de 2008 i núm. de protocol
1996.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal que consta a l’expedient.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la cessió dels terrenys destinats a vials públics efectuada pel
Sr. Josep Giró Joher, situada a la Ctra. de Vilamalla, s/n amb les superfícies,
plànols i valoració que consten a l’expedient.
Segon.- Facultar l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret
sigui necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per
a la signatura de tots els documents que calguin.
Tercer.- Inscriure en el Registre de la Propietat la cessió dels terrenys
esmentats.
La proposta es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat del sis, dels
set membres de la Corporació.
6.- Adjudicació del servei de gestió de la piscina municipal.
Atesa la recent construcció de la piscina municipal de Garrigàs quina
inauguració es té prevista pel proper dia 21 de juny de 2008.
Atesa que la gestió del servei de la Piscina Municipal ha d’ incloure el control
de accés a la piscina, el servei de salvament i socorrisme, i el manteniment del
recinte de la piscina.
Atès que, de conformitat al Text Refós de la Llei d’ Organització Comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, en el seu

article 25 senyala com a competències de la Comarca, possibles, les que li
deleguen els Municipis. Estableix que les delegacions o encàrrecs de gestió
han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per
exercir-los.
Atès que l’ article 28 del mateix Text Refós, en el seu apartat B, al parlar de l’
assistència i cooperació de la Comarca als Municipis, en l’ apartat 28.1.b)
disposa que correspon a la Comarca cooperar econòmicament en la realització
dels serveis o activitats municipals. En l’ apartat d) l’ atribueix la funció de
cooperar amb els municipis en l’ establiment de nous serveis necessaris pel
desenvolupament del territori.
El ROAS aprovat pel Decret 169/1995 de 13 de junio, al regular els serveis
públics locals, en el seu article 166 estableix que la Comarca pot establir i
prestar serveis supramunicipals complementaris del municipi. Més
concretament, l’ article 167 disposa que la Comarca, de conformitat amb el que
estableix el programa de actuació, pot prestar serveis de competència
municipal, en virtut de delegació o conveni.
A la vista d’aquests, pot establir-se una delegació a favor de la Comarca, per a
la prestació del servei públic de piscina municipal. Pel que serà necessari l’
acceptació per part de la Comarca, de la delegació i la signatura d’ un conveni
on es concretaran els serveis que se transfereixen, les instal·lacions que es
cedeixen, i en definitiva, delegant en la Comarca el servei públic.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels sis membres del Ple :
Primer.- Delegar la competència del servei de piscina municipal, que inclou el
control de accés a la piscina, el servei de salvament i socorrisme, el
manteniment del recinte de la piscina, corresponent al període que va des de el
22 de juny al 11 de setembre 2008, a favor del Consell Esportiu del Consell
Comarcal de l’alt Empordà.
SEGON.- Notificar la present resolució al Consell Esportiu del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
7.- Assumptes urgents.
L’Alcalde diu que no hi ha assumptes urgents a tractar.
8.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde demana als regidors assistents si tenen preguntes o/i precs a
formular, el Sr. Vilar manifesta que té unes preguntes/precs a fer:
1.- El Sr. Vilar demana si l’equip de govern ha valorat la possibilitat de col·locar
bandes sonores als carrers del poble on els vehicles passant a una velocitat
excessiva. El Sr. Alcalde diu que ha parlat amb diferents veïns del poble i tot i
que estan d’acord en que en determinats punt del nucli els vehicles passen a
una velocitat excessiva no estant d’acord en la col·locació d’aquestes bandes
perquè diuen que fan soroll. De totes maneres, l’alcalde diu que en tot cas les

posaran en els carrers Ronda Bella Vista, Església i La Carrera i si hi ha moltes
queixes pel soroll es tornarà a plantejar la seva retirada.
2.- El Sr. Vilar diu que els contenidors que estan situats al camí d’Ermadàs,
estan molt lluny del nucli- El Sr. Alcalde diu que temps enrere era molt brut però
que ara es manté amb certa netedat i es va posar un rètol advertint als veïns
que la mala conducta serà penalitzada. A més, al Butlletí de l’ajuntament també
es reitera la necessitat de que els veïns contribueixin a mantenir neta la zona.
3.- El sr. Vilar diu que caldria retirat dels llocs públics les pintades contra la
MAT.
4.- El Sr. Vilar denúncia que es troben ovelles mortes abandonades als voltants
del poble i que caldria avisar als diferents pastors perquè no continuessin amb
aquesta mala conducta.
5.- El Sr. Vilar denúncia de nou el problema de l’existència massiva de coloms
que provoquen brutícia.
6.- El sr. Vilar denúncia l’existència de problemes amb el pas de vehicles
pesats al seu pas pel C/ La Costa o C/ Silvestre Santaló. El Sr. Alcalde diu que
ja s’ha escrit a la Diputació de Girona propietària de la carretera perquè
procedeixin a senyalitzar el carrer com a pas estret i perquè netegin la cuneta
d’accés a l’església de Garrigàs que esta tapada i amb les pluges de primavera
podria donar problemes.
El Sr. Vilar manifesta que caldria tenir mes net el poble perquè així agradaria
més.
7.- el sr. Vilar demana com està el tema de la cruïlla d’accés al municipi des de
la Nacional II, el Sr. Alcalde diu que no hi ha novetats.
8.- El sr. Vilar demana com esta el tema del parc fotovoltaic, el Sr. Alcalde
manifesta que s’està a l’espera de la resolució d’urbanisme i que hi ha una
nova sol·licitud de parc al nucli d’arenys d’Empordà, que es mes petit que el de
Garrigàs i el promou els propietaris del central elèctrica, però que de moment
nomes hi ha la sol·licitud i li falten tots els informes.
9.- El Sr. Vilar demana com està el tema de l’escola. El Sr. Alcalde manifesta
que es va tenir una reunió amb el delegat d’educació a Girona exposant la
situació i reclamen una ajuda per la inversió feta fins el moment. Que el
departament ja ha ingressat 10.000€ amb aquest concepte.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present
acta de la qual, com a Secretària, en dono fe.

