ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 14 DE GENER DE 2010.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:.03 hores del dia 14 de
gener 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, Margarita Cuéllar Grau.
Excusa l’assistència el Sr. Rafael Vilar Oller i 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.
1.- Aprovació de l’ acta de la sessió de data 12 de novembre de 2009.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 12 de novembre de 2009, és aprovada per la majoria, amb el vot
favorable dels quatre vot de CIU i l’abstenció d’un vot d’Entesa per Garrigàs.
2.- Aprovar el projecte d’inversió a finançar amb càrrec al Fons Estatal
d’Inversió i la tramesa de la corresponent sol·licitud i documentació
adient a la Subdelegació del Govern de Girona.
El Sr. Alcalde passa a donar lectura la següent proposta:
«Visto el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local; que en su artículo 1
regula el objeto y en los artículos 2 y 9 las obras financiables, junto con sus
artículos correlativos de la Resolución de 2 de noviembre de 2009.
Visto el artículo 3 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre que
establece los criterios de reparto del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, en relación con la tabla hecha pública por el Ministerio de
Política Territorial a través de la página www.mpt.es, al municipio de Garrigas
le corresponde una financiación máxima por importe de 42.703€.
Vista la Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaria de
Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo par la
presentación de solicitudes y las condiciones para la tramitación de los
recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local.

Visto todo lo anterior el Pleno, adopta por unanimitat de sus miembros
asistentes el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Solicitar, con los requisitos establecidos en el Real DecretoLey 13/2009, de 26 de octubre y la Resolución de 2 de noviembre de 2009, la
inclusión en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de la
siguiente obra:
— Proyecto de mejora de un tramo de la C/ Gran, cuyo importe asciende a
36,812,93€ [cantidad sin impuestos] y a 42.703€ [cantidad incluida impuestos]1.
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario2 para que
presenten las correspondientes solicitudes en los términos y con las
condiciones establecidas en el artículo 12.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de
26 de octubre, en relación con el Apartado Segundo de la Resolución de 2 de
noviembre de 2009».
Sotmès a votació, es aprovada la proposta per unanimitat dels membres
assistents del Ple.
3.- Aprovació inicial del projecte de millora dels serveis públics d’un tram
del C/ Gran.
Vist l'expedient tramitat per l'aprovació de millora dels serveis públics d’un tram
del C/ Gran i que té per finalitat l’ampliació de la xarxa existent d’aigua potable
i sanejament en un tram del C/ Gran de Garrigàs on no existia, ates que es
tracta del final del tram urbà del poble i que dona accés a la nova zona
d’equipaments municipals. També consisteix en la formació d’un nou paviment,
cuidant de manera especial la supressió de barreres arquitectòniques, i d'import
42.703€
Vist el que disposa l’article 219 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
regim local de Catalunya, i l’article 37 del decret 179/1995, Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
S’acorda per unanimitat dels sis dels set membres de la corporació:

Primer.- Aprovar inicialment de millora dels serveis públics d’un tram del C/
Gran.
Segon.- Exposar al públic pel termini de trenta dies mitjançant inserció al BOP,
al DOGC i al taulell de l’Ajuntament, per tal de que es presentin quantes
al.legacions es considerin pertinents.
4.- Assumptes urgents.
Abans de passar a la part de control, l’alcalde exposa que s’han de sotmetre a
la consideració del Ple, per raons d’urgència, dos assumptes no inclosos a
l’ordre del dia que acompanyava la convocatòria.
El primer assumpte consisteix en l’aprovació, si s’escau, de l’expedient de
modificació de crèdits num. 1/2009, que és urgent acordar per
tal que de procedir al tancament econòmic de l’exercici 2009, la segona,
manifestar el condol al Regidor Rafael Vilar Oller, per la mort del seu fill
Un cop justificada la urgència de la moció, el Ple vota per unanimitat sobre la
procedència del seu debat i es passa a tractar l’assumpte:
4.1.-.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits num. 1/09.
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 2009.
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 num
1/2009, 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 per unanimitat de tots els membres del Ple
assistents.

4.2.- Condol al regidor Sr. Rafael Vilar Oller
El Sr. Alcalde demana que consti en acta el condol de l’ajuntament de Garrigàs
pel recent traspàs del jove Nil Vilar del Pino, fill del regidor Sr. Rafael Vilar Oler.
El Ple per unanimitat dels presents acorda manifestar el condol de la corporació
als familiars del desaparegut.
5.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde ofereix el torn de paraula als srs. Regidors. La Sra. Cuellar
demana la paraula que li es atorgada i diu:
1.- Aporta un plànol de la futura via de tren que arribarà a l’estació intermodal
de Vilamalla i pregunta si el consistori en tenia coneixement. El sr. Alcalde
respon que si, que l’ajuntament te coneixement d’aquesta obra i que un primer
projecte preveia el pas d’aquesta nova via pel nucli de tonya, i que ara el que
sembla definitiu es aquest que ens mostra. La sra, cuellar diu que sembla que
l’afectació tindria l’amplada de vint vies i que si Vilamalla es beneficia de tenir
l’intermodal que caldria que suportes l’afectació. L’alcalde li respon que desprès
d’aquest projecte que exhibeix no s’ha tingut mes coneixement i que sols ens
han comunicat que adif pretén suprimir el pas a nivell de tonya i que l’afectació
serà aquesta perquè treballin, amb l’afectació de l’actual via de tren
convencional.
2.- Que se sap del tram definitiu de la Nacional II al pas per Garrigàs. El sr.
Alcalde respon que el tema de fer una illa esta descartat perquè l’ajuntament de
Borrassa no ha consentit. Ara be, la segona opció, es que ates que
l’ajuntament de Borrassa te una partida a Fomento per a fer una obra que ara
no es farà havent fer la macro rotonda de l’autopista, es va parlar, l’ajuntament
de Borrassa i el de Garrigàs amb el diputat sr. Xucla per veure si es podrien
destinar la partida a una solució immediata al trencant i la darrera opció es fer
la rotonda que ja estaria per quan fessin l’autovia definitiva però això comporta
que els propietaris dels terrenys, que son el que pretenen fer l’àrea de servei,
cedeixin anticipadament els terrenys però desprès es quedarien sense
superfície i suposo que voldrien que urbanisme els permetés fer l’àrea mes
enrere. La Sra. Cuellar pregunta si l’ajuntament també ha de donar el seu
consentiment i si es així, quina seria la resposta. L’alcalde respon que
l’ajuntament serà l’últim de decidir perquè primer s’han de posar d’acord tots els
altres organisme, com fomento, diputació i la generalitat. Però que nosaltres el
que hem de treballar es per trobar una solució per ara, perquè l’autovia va per
llarg.

3.- Com esta el tema dels parc eòlics o molins de vent. L’alcalde respon que
creu que va per llarg, que el consell comarcal esta fent un estudi sobre la
possible ubicació d’un únic parc a un municipi de la comarca.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:10 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

