ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 5 DE JULIOL DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 5 de juliol
de 2012, 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,
Dolors Juanola Teixidor i Dolors Quer Puntil.
Excusa l’assistència el Sr. Jose Carlos Vaello Ordis.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora 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 7 de juny de 2012.
Examinada l’acta de la sessió de data 7 de juny de 2012, és aprovada per
unanimitat dels membres assistents.
2.- Correspondència oficial
Seguidament es dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la
darrera sessió de la Junta fins a la data, i que a continuació s’indiquen
2.1- Escrit del SR. Carlos Vaello Ordis, manifestant que com a propietari de la
finca afectada per la recent modificació del POUM a Arenys d’Empordà, no ha
efectuat cap cessió ni ha autoritzat de cap mena d’obra a la finca afectada
desprès de la modificació com a sistema viari.
2.2.- Escrit del banc de sang i teixits relatiu a la pròxima campanya de donació
de sang a Garrigàs.
2.3.-Escrit de PRODAISA comunicant que facturarà
trimestralment a
l’ajuntament el cost del nou del cànon d’aigua al consum municipal.
2.4.- Escrit del Consell Comarcal comunicant la signatura d’un conveni de
col·laboració amb Endesa Energia SAU que inclou l’aclariment de dubtes tècnic
i altres qüestions platejades al voltant del mercat lliure energètic, l’estufi de
mesures d’estalvi energètic, l’organització de jornades, conferencies i trobades
informatives, etc.
3.- Aprovació de despeses.
2.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’
import de 11.090.29€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.

2.2.- Vista la relació de despeses pagades per la Caixa Corporació des de la
darrera sessió, que ascendeix 1.271,36€ s’acorda la seva aprovació per
unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1 Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal relatiu a la taxa
d’utilització de l’abocador comarcal corresponent al mes de maig de 2012,
s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Ministeri d’economia i hisenda relatiu a
les nomines de la distribució de quotes provincials i nacionals de l’IAE dels
ajuntaments, corresponent al període compres entre 1.6.11 i 30.11.11 i les
notificacions de distribució del primer trimestre de 2012 i la liquidació dels 201
de telefònica, s’acorda donar-li conformitat.
5.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la
corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia, que s’han adoptat des del dia
2 de febrer al 3 de març de 2012 (ambdós inclosos), les quals han estat a
disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en
l’ordre del dia.
Decret d’Alcaldia núm. 52/2012, de 12 de juny de 2012, relatiu a la declaració
de conclosa i exhaurida la llicencia d’obres concedia a l’expedient 29/11.
Decret d’Alcaldia num.53/12, de 14 de juny de 2012, relatiu a la pressa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient
20/12.
Decret d’Alcaldia num 54/2012, de 12 de juny de 2012, relatiu a la pressa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient
21/12.
Decret d’alcaldia num 55/2012, d5 de juliol de 2012, relatiu a l’atorgament de
bonificació del 100% en el pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica a la Sra. M Teresa Campdelacreu Isern, per antiguitat del vehicle
JEEP VIASA , matricula GI9942L.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació de les certificacions Num. 1 I 2 reforma i millora de l’
Enllumenat públic del veïnat de Vilajoan.
Vistes les certificacions núm. 1 i 2 de l’obra de reforma i millora de l’ Enllumenat
públic del veïnat de Vilajoan, 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.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus membres acorda:
1. Aprovar les certificacions núm. 1 i 2 de l’obra de reforma i millora de l’
Enllumenat públic del veïnat de Vilajoan per import de 6407,19€ I 48.092,81€
respectivament, la qual serà satisfeta quan les disponibilitats de Tresoreria ho
permetin.
2.- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 165/63701 del pressupost general
de l’exercici 2011.
3.Fer-ne tramesa per exemplar quadruplicat a la Generalitat de Catalunya,
departament de Governació, 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
7.-Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
8.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o
preguntes, manifestants el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:50 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
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