ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
CELEBRADA EL DIA 18 DE MARÇ DE 2009.

DE L’AJUNTAMENT

A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:.05 hores del dia 18 de març
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 les actes de les sessions de dates 15 de gener de 2009 i 27
de gener de 2009.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 15 de gener de 2009, és aprovada per unanimitat
2.- Aprovació del mapa d’instal·lacions i equipament esportius municipals.
La Secretària de la Corporació procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès que el Consell Català de l'Esport, el mes de maig de 2005, va aprovar el
Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya, que defineix
en el seu apartat vuitè el Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del
municipi - MIEM.
Segons l'esmentat document el MIEM "és un instrument de planificació
municipal que concreta i situa les necessitats d'equipaments esportius en
l'àmbit municipal i les contrasta amb les determinacions del PIEC, de manera
que s'avaluï la seva dotació en comparació amb la resta de Catalunya". I més
concretament, la funció principal del MIEM és la "d'analitzar les necessitats de
tots els equipaments esportius del municipi, independentment del tipus de
xarxa a què pertanyin, i les ha de contrastar amb les establertes pel PIEC i els
estudis de localització per a la xarxa bàsica". Finalment, s'ha de tenir molt en
compte, tal i com diu el PIEC, que "en el cas que les conclusions del MIEM
s'ajustin als criteris del PIEC, s'incorporaran als estudis de localització".
Atesa la funcionalitat del MIEM per als municipis de Catalunya, l'Ajuntament de
Garrigàs considera que hi ha raons suficients que justifiquin la necessitat
d'elaboració d'un MIEM per al municipi que ordeni el desenvolupament
estratègic de l'oferta esportiva.
Atès que és necessari posar les bases per iniciar una nova etapa pel què fa als
equipaments esportius de la vila, preveient el futur del municipi, i també pal.liant
els dèficits actuals.

Atès que aquest document contempla una actuació global dels equipaments
esportius municipals actuals i futurs, segons els hàbits esportius de la població,
la previsió de creixement i les reserves de sòl del municipi s’arriba a la
conclusió que caldria incrementar les instal·lacions esportives existents de la
manera següent:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Piscina
Vestidors
Magatzem
Pistes de petanca
Camp de futbol i futbol 7
Circuit cardiovascular
Condicionar circuit de BTT

És per això, que es proposa al plenari municipal l'adopció dels següents A C O
R D S:
PRIMER.- APROVAR el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius
Municipals de Garrigàs – MIE
SEGON.- TRAMETRE aquest acord juntament amb un exemplar del MIEM al
Consell Català de l'Esport, a fi i efectes oportuns.
3.- Assumptes urgents.
L’alcalde diu que no hi ha assumptes urgents a tractar.
4.- 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.- La Sra. Cuéllar pregunta com esta l’expedient d’obres de la finca d’Arenys.
El sr. Alcalde diu que van portar un document de l’arquitecte que redacta el
projecte i varen demanar que si ens podíem esperar perquè no tenien diners.
La Sra Cuéllar, manifesta que li es una mica estrany que diguin això perquè si
que en devien tenir per fer les obres. El Sr. Alcalde diu que les obres les van fer
ells mateixos i no els devia constar gaires diners.
2.- La Sra. Cuéllar, demana com està el tema del coloms. El sr. Alcalde diu que
al municipi de Pont de Molins han contractat amb una empresa que es dedica a
tractar plagues i que mitjançant un sistema de gàbies han aconseguit reduir la
població a la meitat. Aquest any, l’ajuntament de Garrigàs demanarà una
subvenció a Dipsalut per procedir igualment.
3.- La sra. Cuéllar demana per l’expedient d’aprovació del projecte de la variant
de Garrigàs. El Sr. Alcalde, explica que hi ha hagut unes al·legacions per part
dels veïns afectats per la desaparició dels seus horts, i que aquestes
al·legacions les varen portar personalment a la diputació en senyal de suport al
veïns La diputació va dir que no podien modificar el traçat, perquè caldria
canviar tot el projecte i començar de nou, però varen oferir una solució, que es

que l’ajuntament aconsegueixi uns terrenys i la diputació els habilitarà per
horts. I que ara s’està estudiant aquesta oferta.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:30 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

