ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 15 DE GENER DE 2009.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:.10 hores del dia 15 de
gener 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 del Ple de data 13 de novembre de 2008.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 13 de novembre de 2008, la Sra. Cuéllar demana la paraula i diu que un
cop examinada l’acta, en el punt sisè relatiu a l’aprovació de l’ordenança
reguladora de les construccions en sol no urbanitzable, que caldria afegir que el
grup de EpG, va estar d’acord en deixar sobre la taula el tema perquè hi havia
un desajust erroni en la proposta i que en tot , cas, en la seva nou intent
d’aprovació ells volen que aquesta ordenança tingui un vigència provisional fina
a l’entra en vigor del PALS. I respecte el punt setè, relatiu a l’aprovació del
pressupost general de la corporació per l’exercici 2009, aclarir que el fet que el
grup EpG demani la seva participació en la redacció del butlletí municipal , es
un dret contemplat en el reglament.
2.- Aprovació provisional de l’ordenança reguladora de les construccions
en sol no urbanitzable.
Els ajuntaments, d'acord amb la legislació de règim local, poden aprovar
ordenances d'urbanització i d'edificació per a regular aspectes que no són
objecte de les normes dels plans d'ordenació urbanística.
L’article 37 del POUM de Garrigàs disposa , respecte aquest tipus
d’edificacions,
(....)
a)

Construccions auxiliars agrícoles:

S'admeten les construccions necessàries per al desenvolupament o millora de l'explotació
d’acord amb els següents paràmetres:
Sostre màxim:
Alçada màxima:
Nº. Màxim de plantes:
Separacions mínimes:

500 m2
5,00 m.
PB
10 m. a tots els límits de la finca (veïns, camins)
25 m a recs, rieres i cursos d’aigua
Condicions estètiques:
Coberta de teula ceràmica envellida, de planxa de coure o
planxa d’alumini de color fosc (marró, ...)
Façanes: arrebossades, pedra. (Es prohibeix deixar les
façanes
amb rajol vist)
Colors: terrossos i integrats a l’entorn
Es prohibeixen els colors blanc, negre, blau i vermell
Espai no edificat:
Es plantaran arbres entorn de les edificacions

La superació dels llindars relatius al sostre màxim edificable, alçada, separacions o condicions
de l’edificació fixats en aquest apartat comportarà la subjecció al procediment de l’article 48 de
la Llei d’urbanisme i al 57 del Reglament de la Lleis d’urbanisme.

(.....)
L'Ajuntament de Garrigàs creu necessari dotar-se d'una ordenança per a
regular la intervenció administrativa en els actes d'edificació en sòl no
urbanitzable, fixant els criteris per aplicar amb coherència els paràmetres
anteriors,quin text diu:
ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONSTRUCCIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE
DESTINES A USOS AGRÍCOLES I/O RAMADERES.
En sol urbanitzable es podran autoritzat , si s’escau, la construcció de les següents
edificacions:
CASETES D’EINES
PARAMETRES DE SUPERFICIES
Superfícies construïda màxima 10m2
CONDICIONS d’aquests tipus de construccions
Num. De plantes: planta baixa
Forma : rectangular
Relació ample/llarg : Entre 1:1 i 1:2
Coberta: teula aràbica, pendents màxima de 30%, una vesant en el sentit del menor constat
del l’edificació
Alçada. 2,50 ml màxim a la part mes baixa de la pendent de la coberta
Estètica : Els paràmetres exteriors de la construcció es revisaran i pintaran amb colors que
entonin amb el medi rural.
Ampliacions: Quan es pretengui l’ampliació d’un edifici existent fins els límits objecte
d’aquesta normativa, s’haurà d’efectuar necessàriament agrupada a la mateixa. En cas de no
poder agrupar caldrà enderrocar necessàriament l’edificació preexistent.

PROCEDIMENT PER L’OBTENCIÓ DE LA LLICENCIA URBANISTICA
1.- Instància sol·licitud de llicencia urbanística model normalitzat que facilitar l’ajuntament.
2. Fitxa cadastral.
3. Fotografies en el cas que hi hagi construcció preexistent.
4..- Croquis de planta i secció de la construcció .
5.- Amb aquesta documentació completa, l’òrgan competent de l’ajuntament, alcalde o junta de
govern, resoldrà sobre l’atorgament o no de la llicencia urbanística.
6.- També es podran efectuar peticions per construccions pel desenvolupament d’activitats
agrícoles, ramaders, explotacions de recursos natural a la zona no urbanitzable que superiors
els 500m2 de superfície, en aquest cas el promotor seguirà el procediment fixa en l’article 48 i
49 del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya (decret legislatiu 1/2005)
Garrigàs, 12 de gener de 2009.

La necessitat d'aquesta norma es justifica pel fet que en el terme de Garrigàs
existeixen moltes finques rustiques, els propietaris de les quals, necessiten
disposar d'un magatzem per a poder guardar les eines, maquinària, productes
utilitzats per al conreu i també emmagatzemar els fruïts.

Vist l’anterior, es proposar :
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança reguladora de
les construccions en sol no urbanitzable.
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.
Sotmès a votació l’anterior proposta es aprovada per unanimitat dels sis
membres presents, del set, que constitueixen el Ple.
3.- Aprovar els acords relatius a la distribució del Fons de Cooperació
Local de Catalunya tram supramunicipal, any 2007.
L’Alcalde dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Vist el que estableix l’article 39 de la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 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 3.459,84 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 3.459,84 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.
4.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2007.
Vist l’expedient que es tramita per l’aprovació del compte General del
pressupost d’aquesta corporació corresponent a l’exercici de 2007, el que ha

estat exposat al públic mitjançant anunci aparegut al BOP núm. 231 de 1.12.08,
sense que contra el mateix s’hagi presentat cap observació i/o suggeriment.
EL Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta
dels assistents ACORD
APROVAR l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2007.
5.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits num. 1/08.
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 2008.
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
1/2008, 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 pels Quatre membres de CIU assistents i amb
l’abstenció del dos membres de EpG.
6.- 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.
“Antecedentes y fundamentos:
En fecha 2 de diciembre de 2008, en el BOE núm. 290, salió publicado el Real
Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal
de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y la Ocupación.
Este Real Decreto Ley establece que se podrán financiar con cargo a este
Fondo los contratos de obras definidos en el artículo 6 de la Ley de Contratos
del Sector Público que reúnan les características señaladas en el artículo 3.1.
En concreto:
A) Los contratos han de tener por objeto obras de competencia municipal.
B) Las obras objeto de los contratos han de ser de nueva planificación y de
ejecución inmediata.
C) Los contratos han de tener un valor estimado, inferior a 5.000.000 de
euros.

Conforme al artículo 5, los ayuntamientos deberán presentar la solicitud de
financiación por vía electrónica adjuntando la siguiente documentación:
a) Modelo oficial de solicitud
b) Memoria explicativa del proyecto de inversión
c) Acuerdo del Pleno donde se apruebe el proyecto.
Conforme a los criterios de reparto, y según los datos publicados, al
Ayuntamiento de Garrigas le corresponde un importe de 62831 € de
financiación máxima.
El Ayuntamiento de Garrigas ya
pueden presentar.

dispone de proyectos aprobados que se

Examinados los requisitos del Real decreto ley, y atendiendo a los plazos
establecidos, el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros, ACUERDA:
Primero. Aprobar el proyecto de inversión a financiar con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local y que estará integrado por la siguiente obra:
a) Proyecto para la remodelación del alumbrado publico, con un presupuesto
total de ejecución por contrato de 62.831 €
Segundo. Facultar al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario para que presenten las
correspondientes solicitudes en los términos y con las condiciones establecidas
en el artículo 5 del Real Decreto- Ley, en relación con el artículo 3 de la
Resolución de 9 de diciembre de 2008
Tercero.- Remitir la correspondiente solicitud y documentación necesaria a la
Subdelegación del Gobierno de Girona.”
7.- Assumptes urgents.
7.-1 Aprovació de les bases del procediment de concessió d'ajuts socials i
el programa d'acció social, 2009 que inclou la concessió d'ajuts a les
despeses de sepultura i subvenció per naixements.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió plenària de 4 de desembre de 2003
va aprovar les Bases del procediment de concessió d'ajuts social i el Programa
d'acció social, 2004, que inclou la convocatòria de concessió d'ajuts per a les
despeses de sepultura i subvenció per naixements i que ha tingut una bona
acollida per part dels veïns del municipi, amb un resultat de dues subvencions
atorgades per sepultura i cinc per naixements.
Atès que les Bases del procediment de concessió d'ajuts social són la
normativa comú que s'aplicarà a les successives convocatòries dels programes
anual d'ajuts socials, de les que cal destacar que s'exigeix com a requisit dels
destinataris d dels ajuts o/i subvencions que estiguin empadronats al municipi
de Garrigàs amb una antiguitat de almenys un any.
Vist l’anterior, el Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- Aprovar la convocatòria de concessió d'ajuts per a les despeses de

sepultura i subvenció per naixements per l’exercici 2009, de la manera en que
venen redactades a l’ annex de les Bases.
Segon.- Autoritzar al SR. Alcalde per dictar tantes resolucions com calguin per
a l'execució del present acord.
Tercer.- Facilitar una còpia de les Bases i el Programa als veïns del poble
7.2.- Aprovació de la certificació núm. 1 de l’obra de construcció d’una
captació i interconnexió dels abastaments de Garrigàs
Vista la certificació núm. 1 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. 1 de l’obra de construcció d’una captació i
interconnexió dels abastaments de Garrigàs per import de 40.402,65€ 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- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde demana als regidors assistents si tenen preguntes o/i precs a
formular, la Sra. CuÉllar manifesta que té unes preguntes/precs a fer:
1.- Demana explicacions respecte l’apagada a Arenys d’Empordà, del dia
31.12.2008.
El sr. alcalde respon que personalment va anar a Arenys el dia 31.12.2008 i
que va estar allà, fins a les 23h, amb els operaris de Fecsa que van restablir
de nou el servei, i que ara s’està preparant una carta pel sr. Antonio Lopez,
director de la província de Girona de FECSA, queixant-nos que en el seu
moment FECSA va comunicar que el problema de les sobrecarregues
generades per els usos d’aires acondicionats, o el dia de la festa a Arenys que
es connecten les orquestres pel ball de nit, ja estava solucionat però com es
veu no ho està i es sol·licitarà que es procedeix a canviar el transforador.
2.- Que ha vist, en una de les actes de la junta que li fan arribar, que s’ha rebut
una comunicació notificant l’estudi informatiu de l’A.26 Afecta aquesta carretera
al terme municipal de Garrigàs?

L’alcalde respon que no, però que ho han enviat a tots el municipis, afectats o
no.
3.- Que ha vist, en una de les actes de la junta que li fan arribar, que es
sol·licita una subvenció per obres de millora de la piscina municipal, a què es
corresponent?
L’alcalde respon que son extres de les obres, que ja estan fetes i que es va
demanar a la diputació de Girona que en les subvencionés.
4.- Que ha vist, en una de les actes de la junta que li fan arribar, que s’ha rebut
un mobiliari urbà, on s’ha instal·lat?
L’alcalde respon que s’han instal·lat al costat de les escoles publiques entrant
perla rampa del centre cívic.
5.- Que ha vist, en una de les actes de la junta que li fan arribar, que el consell
comar ha pres un acord per lluitar contra la prostitució a la carretera, en que
consisteix?
L’alcalde respon que s’ha creat una comissió d’alcaldes que han tramitat una
petició al parlament de Catalunya per tal que regulin aquesta activitat.
6.- Com va anar la reunió amb el Ministerio de foment?
L’alcalde respon que li van explicar que el trencant de Garrigàs serà considerat
Figueres sud, ja que volen construir un gran trèvol que abraçarà la sortida de
l’autovia per fer un cinturo de la costa/A26/Figueres. De fet la proposta s’ajusta
la que fa el pla director de l’Empordà. L’alcalde explica sobre el plànol l’anterior.
L’alcalde afegeix que va insistir en fer un trencat provisional però Fomento diu
que l’accés a Creixell no permet fer-ho.
7.- Si es fa l’àrea de servei al trencat, quines contraprestacions hi hauran pel
municipi, ja que en el seu moment es va dir que l’empresa faria l’encreuament
però ara, si el fa fomento , que rebrà l’ajuntament?
L’alcalde respon que quan sigui el moment es parlar del tema. La sra Cuéllar
afegeix que si en el seu moment l’ajuntament hagués caducat l‘expedient, ara
no hi hauria area i fomento hagués fet igualment l’encreuament. L’alcalde
respon que l’àrea es una activitat que beneficiosa pel poble. La sra Cuéllar diu
que no es cert, que l’àrea esta al costat del poble i això el perjudica, l’alcalde
respon que no es cert i que entre l’àrea esta a 2 km del poble i en una ona que
serà malmès per totes les noves infraestructures que l’Estat pretén implantar, i
que aquestes si que seran un gran impacte que no aporten cap benefici al
municipi.
La sra Cuéllar diu que en principi la intenció de l’ajuntament era bona, però que
ara es una pressa de pel, ja que l’obra no s’ha executat i l’empresa va esperant
a veure i fomento paga l’accés i l’ajuntament no ha pressionat a l’empresa
perquè procedís a executar les obres, eixí l’empresa tindrà l’àrea però el
benefici no hi serà. L’alcalde diu que l’interessant serà l’ingrés de diners amb la
instal·lació de l’àrea, la sra Cuéllar respon que l’ajuntament no mes l’interessa
això, i no pensa en altres aspectes, per això tenim parc fotovoltaic , per diners.

L’alcalde respon que s’està parlant d’una zona que quedarà totalment trinxada
per les infraestructures noves , i la seva Cuéllar diu que son infraestructures pel
be de l’interès públic.
8.- Quin problema te L’ajuntament que necessiti diners? L’alcalde respon que
tot i la crisis , l’ajuntament te diners, però que s’hauran de pagar les
expropiacions de la nova variant de Garrigàs que construeix la diputació i l’any
2010 s’haurà de pagar el nou dispensari.
La sra. Cuéllar pregunta que quines despeses te l’ajuntament per a coses
estrictament necessàries i l’alcalde respon que el dispensari n’és una d’elles. I
que si pateix que si s’instal·laran molins al municipi que sàpiga que el consell
d’alcaldes proposa la redacció d’una agenda 21 per l’Empordà i que aquest
document assenyali una zona on es puguin instal·lar tots, sense impacte i
consensuats amb tots els municipis. I que cal tenir en compte que cada vegada
les subvencions que atorguen son menors , i que les despeses augmenten,
com ara per exemple els servei socials que aquesta any 2009 han augment un
50%, l’itinerària a partir del 2010 serà de manteniment municipal, el tema
sanitari també es reestructura i l’ajuntament també tindrà mes despeses.
La sra. Cuéllar demana la paraula que li es concedida i diu que l’extracció
d’àrids de Vilajoan s’ha permès prenen una posició derrotista. El sr. alcalde li
respon que el propi conseller, així de clar, que en traguéssim el que poguessin,
perquè ho farien igualment.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:32 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

