ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 14 DE MAIG DE 2009.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 14 de maig
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 18 de març de 2009.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 18 de març de 2009, és aprovada per unanimitat
2.- Aprovació de l’establiment del servei de casal d’estiu.
Vista la Memòria justificativa i el projecte de Reglament de la prestació del
servei de casal d’estiu municipal, així com l'informe favorable d'Intervenció i
l'informe de Secretaria, de conformitat amb l'article 97.1.c) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i l'article 22.2.f) de la
Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
S’acorda per unanimitat del sis membres assistents al Ple:
PRIMER. Prendre en consideració la Memòria justificativa de la prestació del
servei de casal d’estiu municipal, juntament amb el projecte de Reglament, així
com la documentació complementària annexa.
SEGON. Considerar com a forma de gestió del servei públic la següent:directa.
TERCER. Sotmetre la Memòria i el projecte, així com la documentació
complementària, a informació pública per un termini de 30 dies naturals,
anunciant en Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d'edictes
d'aquest Ajuntament, a efectes de que per als particulars i entitats, puguin
formular les observacions que estimin pertinents
3.- Aprovació inicial de l’ordenança fiscal del servei de casal d’estiu
Ates que l’ajuntament de Garrigàs te previst realitzar el servei de casal d’estiu
de 2009 pels infants del municipi d’entre 3 i 12 anys.
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 Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple de l’Ajuntament acorda per
unanimitat dels assistents:

Vist l’estudi econòmic per a la prestació del servei, estimada la recaptació no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible de la prestació del servei,
segons el que preveu l’article 24.2 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes local.
Vist l’anterior, s’aprova per unanimitat dels sis, dels set membres del Ple:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança reguladora de la
prestació del servei de casal d’estiu municipal.
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
4.- Aprovació provisional de Modificació de l’ordenança fiscal de servei de
piscina municipal.
El Ple, per unanimitat dels seus membres, decideix deixar l’acord sobre la taula
ja que es mantindran els imports de l’any 2008.
5.- Aprovació de la cessió gratuïta i sense cap contraprestació del dret
d’ús de l’immoble de titularitat municipal, centre cívic El balco de
l’Empordà.
El Sr. Alcalde, diu que ell i la sra. Dolors Teixidor, un cop llegida la proposta
s’absentaran de la sala al ser membres de l’associació. L’alcalde procedeix a
llegir la proposta que diu:
Vista la sol·licitud formulada en data 12 de març de 2009, per l’associació el
Balco de l’Empordà, en virtut de la que sol·licita a l’ajuntament la cessió gratuïta
i sense cap contraprestació, del dret d’us de l’immoble de titularitat municipal,
centre cívic, situat al C/ Gran, 26 de Garrigàs, per a fins lúdics, socials i cívics
que redundi en benefici dels habitants del terme municipal.
Ates que l’esmentat immoble, constitueix de facto la seu de l’Associació.
Ates que l’equipament ha estat condicionat i moblat per l’Associació i per
l’Ajuntament per tal de servir a l’esmentada funció social.
Ates que, sens perjudici de l’anterior, la condició de facto de l’actual utilització
de l’equipament per part de l’associació i, en particular, la inexistència d’un dret
amb termini cert incideix en un doble impacte negatiu per a aquesta entitat,
obstaculitzant qualsevol planificació a mitjà termini, i en particular, impedint tota
possibilitat d’inversió o millora, present o futura, en les instal·lacions.

Alhora, l’actual situació impedeix a l’Associació de sol·licitar subvencions o
ajuts destinats a la millora d’instal·lacions, atesa la falta d’un títol jurídic de
possessió, circumstància que es constata en desavantatge tant per a
l’Associació com per a l’Ajuntament atesa la titularitat municipal del centre.
Vist el que disposa l’article 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de Catalunya ( L'ús privatiu que
no comporta transformació ni modificació del domini públic resta subjecte a
llicència.) i, en el mateix sentit, de l’article 57 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
La llicència d’ocupació temporal s’estableix per un període inicial de 25 anys, a
comptar des del present atorgament i aquest ús privatiu serà gratuït.
Vist l’informe del tècnic municipal que assevera que els béns no s'hagin
compresos en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació, no són necessaris per
l'Entitat Local ni previsible que ho siguin en els deu anys immediats.
Vist l’informe de la secretari interventora la Corporació en què consta que els
béns figuren a l'inventari aprovat per la Corporació i que no ha hi deute
pendent de liquidació amb càrrec al pressupost municipal
Vist l’anterior, s’acorda:
PRIMER: Cedir gratuïtament a l'Entitat Associació Balco de l’Empordà, l'ús de
l'immoble de titularitat municipal situat al C/ Gran, 26, a fi que el mateix continuï
destinat a centre cívic
SEGON: Aquesta cessió quedarà sotmesa a més a les condicions següents:
La llicència d’ocupació temporal s’estableix per un període inicial de 25 anys, a
comptar des del present atorgament i aquest ús privatiu serà gratuït.
TERCER.- Notificar l’anterior acord a l’Associació el Balco de l’Empordà.
Un cop llegida la proposta, la sra. Cuéllar diu que la proposta sembla
contradictòria ,per l’ajuntament vol construir un local nou amb despatxos per la
revista Garika. El Sr. Ferrer, respon en qualitat de primer tinent d’alcalde, que
en el local nou, subvencionat pel PUOSC, no preveu despatxos per les
associacions del poble, sinó un dispensari, que es el que es farà, i en una
segona fase, sense finançament encara, un local per a joves.
La sra. Cuéllar, continua dient, que si es una local municipal(referint-se al
centre cívic) no esta be que es cedeix l’ús a l’associació perquè en si en un
futur hi ha altres associacions que ho demana no podran gaudir del mateix.
Que un local pagat amb diners municipals no es pot lligar a l’us exclusiu d’una
associació. A mes es tracta d’una associació lligada a l’equip de govern i
caldria separar les coses. La cessió gratuïta i sens contraprestació es una
exageració i si en un moment l’associació ha aportat diners per a la construcció
del magatzem o per el manteniment del centre cívic, esta be que se li faci una
deferència, però no la cessió d’us exclusiva.

Sotmesa a votació s’aprova la proposta per majoria simple del membres del Ple
amb tres vots a favor de CIU i un en contra d’entesa per Garrigàs.
6.- Constitució de la comissió de delimitació
Ates que en data 22 de maig de 2008 l’ajuntament de Vilaür ens va comunicat
l’acord pres en Ple en sessió de data 8 d’abril de 2008, sol·licitant al
departament de governació i administració publiques, la realització dels treballs
de reconeixement de fites i línia de terme, i noment de la comissió municipal de
delimitació.
Ates que l’esmentat acord manifesta que han observat diverses discrepàncies a
la diferent documentació gràfica del terme municipal de Vilaür, resultant que no
coincideix la planimetria cadastral amb la de l’ICC o amb la de les diverses
figueres del planejament urbanístic, considerant l’ajuntament la necessitat
d’endegar els treballs per a la delimitació del terme municipal en tota la seva
extensió, començant pel límit amb el de Saus Camellera LLampaies, i
continuant es endavant amb la resta de termes municipals.
Ates que l’ajuntament de Garrigàs esta interessat en arribar a delimitar amb
exactitud els seus límits amb Vilaür i per tant caldria crear la comissió municipal
de delimitació
Vist el que disposen, entre altres, ela article 25, 52 i 114 del text refós de la llei
municipal i de regim local de Catalunya, l’article 28 i següent del decret
244/2007, de 6 de novembre pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitat de municipal,
S’acorda per unanimitat dels sis dels set membres del ple:
Primer.- Nomenar la comissió municipal de delimitació territorial, la qual esta
constituïda per :
- L’alcalde president de l’ajuntament de Garrigàs
- Tres Regidor, que s’anomenaran expressament
- Arquitecte municipal
- Secretària interventora municipal.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Vilaür i al Direcció general
d’administració local, del departament de governació i administracions
publiques de la generalitat de Catalunya.
7.- Aprovar els acords relatius a la distribució del Fons de Cooperació
Local de Catalunya tram supramunicipal any 2009.
L’Alcalde dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Vist el que estableix l’article 46 de la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 sobre la participació
en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local, i
més concretament la regulació que es fa del nou capítol per a la prestació
supramunicipal de serveis.

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 3.471,78 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 3.471,78 euros 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.
8.- Assumptes urgents.
8.1.- Aprovació de la certificació núm. 2 de l’obra de construcció d’una
captació i interconnexió dels abastaments de Garrigàs
Vista la certificació núm. 2 de l’obra de construcció d’una captació i
interconnexió dels abastaments de Garrigàs l’ens executor de les quals és
aquest Ajuntament, i que van ser adjudicades a l’empresa PRODAISA.
Vist el certificat del tècnic director acreditant les obres que han estat
executades.
Atès que segons l’informe d’Intervenció emès al respecte es pot atendre
l’abonament perquè hi ha consignació al pressupost vigent.
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
1. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra de construcció d’una captació i
interconnexió dels abastaments de Garrigàs per import de 127.946,55€ la qual
serà satisfeta quan les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. .- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 4/62701 del vigent pressupost
general.
3.Fer-ne tramesa per exemplar triplicat a l’Agencia catalana de l’aigua de la
Generalitat de Catalunya per tal de justificar la subvenció atorgada.
4. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i a Intervenció i
Tresoreria, a l’efecte corresponent.
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels 6 assistents.

8.2.- Atorgament de targeta d’aparcament per a minusvàlids
El sr. Alcalde exposa: Vista la sol·licitud de la Sr. Rafael Vilar Oller de targeta
d'aparcament individual per a persones amb disminució, formulada davant
d’aquesta alcaldia ,
Ates que el sr. Vilar esta tramitant l’obtenció del certificat per acreditar els
requisits necessaris per a ser beneficiari d'aquesta targeta.
Ates que aquesta targeta d’aparcament per a persones amb disminució és el
document acreditatiu del dret de les persones amb disminució que tenen
mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui
possible del punt d’accés o de destinació.
Ates que poden ser titulars de la targeta d’aparcament esmentada les persones
amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle
El Servei d’Orientació i Valoració de l’ICASS que correspongui és el competent
per valorar i qualificar el grau de disminució i la superació o no, per part de la
persona interessada, del barem de mobilitat acreditatiu de l’existència de
dificultats de mobilitat per utilitzar transports col·lectius a què el Decret 97/2002,
de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució En
el certificat que es lliurarà a les persones interessades hi constarà el grau de
disminució, si la persona interessada supera o no el barem de mobilitat, i el
termini per a la seva revisió en cas que les possibilitats de recuperació puguin
incidir en la valoració inicial.
Ates que correspon a l’ajuntament o a l’ens local competent en matèria
d’ordenació del trànsit la concessió de totes les modalitats de targetes
d’aparcament regulades per aquest Decret, la qual s’ha d’ajustar a les
disposicions de caràcter general que regulen el procediment administratiu, amb
les particularitats que es detallen en els apartats següents.
Els expedients s’iniciaran a instància de la persona física o jurídica
interessada, mitjançant imprès normalitzat facilitat pel Departament de
Benestar Social, conjuntament amb el qual el Departament de Benestar Social
també facilitarà un exemplar de la modalitat de targeta d’aparcament que el
sol·licitant vol obtenir.
Les sol·licituds s’han d’emplenar degudament, adjuntant els documents que
s’indiquin en l’imprès per acreditar els requisits exigits, i es presentaran a
l’ajuntament o a l’ens local competent en l’ordenació del trànsit del lloc on
resideixi la persona interessada, o tingui el seu domicili la persona jurídica
interessada, sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
La persona interessada que hagi d’acreditar que supera el barem de mobilitat o
que compleix el requisit a què es refereix l’article 3.3 haurà de presentar amb la
sol·licitud normalitzada el corresponent certificat del Servei de Valoració i
Orientació que acrediti la concurrència d’aquesta circumstància. En el cas que

no el presenti o el document presentat no acrediti suficientment el requisit
esmentat, l’ens local haurà de requerir la persona interessada perquè presenti
el certificat preceptiu en el termini màxim de deu dies, amb la indicació que si
no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva petició, amb els efectes que
disposa l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La resolució de concessió o denegació de totes les modalitats de targeta.
Vist l’informe desfavorable de la Secretaria.
Vist tot l’anterior, s’acorda per unanimitat dels sis dels set membres del Ple:
Primer.-Concedir a RAFAEL VILAR OLLER, la targeta d'aparcament per a
persones amb disminució núm. 1/2009, amb una data de vigència de 1.1.2009
al 1.1.2019.
Segon.. Notificar l'anterior acord a l' interessat i requerir-lo per que aporti la
documentació necessària per acreditar que supera el barem de mobilitat o que
compleix el requisit a què es refereix l’article 3.3 del el Decret 97/2002, de 5 de
març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució, i
presentar amb la sol·licitud normalitzada el corresponent certificat del Servei de
Valoració i Orientació que acrediti la concurrència d’aquesta circumstància. En
el cas que no el presenti o el document presentat no acrediti suficientment el
requisit esmentat, es considerarà que ha desistit de la seva petició, amb els
efectes que disposa l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
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.- Pregunta com estan el tràmits per solucionar l’accés a Garrigàs des de la
Nacional? El sr. Alcalde respon que ates que hi ha un nou cap a la delegació
de carreteres de l’estat a Girona, el sr. Verdú, s’ha tornat enviar una carta
posant-lo en antecedents i afegint el problema dels camions que fan les obres
de la LAV. La sra. Cuéllar continua preguntant si se sap quina serà l’opció
definitiva, el sr alcalde li respon que tot i que no han vist el projecte definitiu, els
avantprojecte dibuixen un traçat que passa entre Ermadàs i la fabrica,
transcorteguent pel costat de l’AP7 i cap a Vilafant
2.- De l’àrea de servei, què se’n sap?? El sr. Alcalde respon que no se sap res
ni de l’àrea ni de l’autovia, que tot esta parat a l’espera del projecte definitiu de
la LAV
El sra. Alcalde continua dient que el recurs d’alçada contra al POUM interposat
per l’empresa promotora de l’àrea ha estat denegat. La sra. Cuéllar afegeix que
l’empresa no fa l’àrea perquè val molts diners l’accés, i que l’ajuntament no ha
fet prou per pressionar als promotors perquè construís.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:38 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

