ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 18 DE MARÇ DE 2010.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:20 hores del dia 18 de març
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 14 de gener de 2010.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 14 de gener de 2010, és aprovada per unanimitat
2.- Aprovar el Compte de Recaptació, corresponent a l’exercici 2009,
presentat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Vist el Compte de Recaptació, corresponent a l’exercici 2009, presentat pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
EL Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta dels assistents ACORDA
APROVAR l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2009.
3.- Aprovació provisional de la modificació de l’article 10 c) de
l’ordenança fiscal núm. 9 relativa a l’ impost sobre bens immobles.
Atès que l’Ajuntament de Garrigàs s’està aplicant el impost de Béns Immobles
als béns Immobles de característiques especials amb un tipus diferenciat del
0,60%, i que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el seu
article 72 preveu que el tipus no pot ser inferior a 0,4% ni superior a 1,3%.
Atès que els béns immobles de característiques especials són una font de
recaptació molt important pel municipi, i un augment en el seu tipus de
gravamen implicaria una millora a l’hora d’obtenir diners per a invertir en el
propi municipi.
Vist que l’augment que es proposa és de 0,7; quedant el tipus de gravamen per
als BICES en 1,3 %, el màxim permès per la llei.
Atès el que disposen els articles 47.2 de la LBRL i 114 de la LMC, els acords
pels quals s’aprovi l’expedient, els haurà d’adoptar el Ple de l’Ajuntament amb
el vot favorable, com a mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, i atès l’article 17 del TRLHL.
L'Ajuntament en Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 10 c) de l’ordenança
fiscal núm. 9 relativa a l’ impost sobre bens immobles per a la seva vigència a
partir de l'1 de gener de 2011.

Segon.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació
del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província". En aquest
termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense
haver-se'n formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial
de la Província" els acords elevats a definitius i el text íntegre modificat de
l'ordenança fiscal aprovada, la qual entra en vigor el dia 1r. de gener de 2011 i
regirà mentre no se n'acordarà la modificació o derogació.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, per tal que en el cas de quedar definitivament
aprovada la primera modificació de l’ordenança fiscal, publiqui l’edicte amb el
text íntegre, i ho comuniqui a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat a Girona i al Delegació Provincial d’Hisenda i ho trameti a
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació
de Girona.
4.- Assumptes urgents.
L’alcalde diu que no hi ha assumptes urgents a tractar.
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 un prec a fer:
Prec:
Ates que el dia 15 de febrer de 2010, el grup municipal EpG va mantenir una
entrevista amb el SR. Verdú, responsable de Foment, respecte a la cruïlla de la
Nacional II amb l’accés a Garrigàs, prega que:
1.-Que s’acordi demanar al Sr. Verdu un croquis del mes exacte possible d’allò
que es faria a la cruïlla perquè aquest ajuntament pugui disposar d’una
informació clara per al seu estudi i per a la seva comunicació als veïns afectats
2.- Que s’acordi obrir un període d’informació publica als veïns dels dos
municipis afectats que inclogui converses amb l’ajuntament de Borrassa,
instant-lo a una sessió informativa i de participació ciutadana conjunta des
veïns de Creixell i de Garrigàs.
3.- Que la decisió que es prengui sigui a parir de la voluntat expressada pels
veïns afectats i desprès d’una reflexió en la qual el sentit comú, el be comú i la
prevenció d’accidentalitat en siguin el motor, deixant de banda els interessos
mes particulars.

El Sr. Alcalde explica que el problema es que amb la solució de Foment els
veïns de Creixell no tenen sortida a la nacional II, i per tant no la volen, has de
pensar que es com si a Garrigàs li diguessin que no pots sortir per la Nacional i
que cal anar per Vilamalla. La sra. Cuellar , diu que s’hauria d’informar als
veïns de Creixell i Garrigàs de la solució de Foment i escoltar la seva opinió. El
Sr. Alcalde diu que l’alcalde de Borrassa no es vol enfrentar amb els veïns de
Creixell. La sra Cuellar pregunta si les converses amb l’ajuntament de Borrassa
han estat oficials i per escrit, el sr. Alcalde respon que no. La sra cuellar
insisteix en que s’hauria d’informar a tots els veïns. El sr. Alcalde afegeix que
de totes maneres les obres no es farien immediatament perquè la partida
econòmica ja estat gastada, i afegeix que si el ple ho aprova, es farà per escrit
a l’ajuntament de Borrassa la petició de que s’aprovi la proposta de Foment.
Sotmesa a consideració dels membres del ple s’acorda que es demani per
escrit a l’ajuntament de Borrassa que aprovin la proposta d’accés a Garrigàs i
Creixell de la manera que proposa Foment.
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
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