ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 7 DE MARÇ DE 2013.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:10 hores del dia 7 de març
de 2013, 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: Pere Bosch Camps, Joaquim Pastoret Lladó, Jose Carlos Vaello
Ordis i Dolors Juanola Teixidor.
Excusa l’assistència el Sr. Josep Ferrer Serra i la Sra. Dolors Quer Puntil
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats 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 febrer de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió de data 7 de febrer de 2013, és aprovada per
unanimitat dels membres assistents
2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la
darrera sessió fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Escrit de l’oficina del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1
de gener de 2013.
2.2.- Escrit del consell comarcal de l’alt Emporda relatiu als premis Emporda.
2.3.- Escrit de Xaloc relatiu al tipus aplicable al padró de l’IBI per l’exercici 2013
2.4.- Escrit del Consell comarcal traslladant una fitxa del serveis de l’àrea de
medi ambient.
2.5.- Escrit de agència de protecció de la salut relatiu a les activitats que es
portaran a terme durant l’any 2013 al municipi.
2.6.- Escrit de l’agencia de protecció de la salut traslladant memòria 2012 de
les activitats portades a terme al municipi de Garrigàs
2.7.- Escrit de la diputació de Girona relatiu a l’estimació de les al·legacions
presentada per l’ajuntament de Garrigàs a l’aprovació del pla de carreretes
locals de les comarques gironines.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’
import de 12.710,57€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la
darrera sessió, que ascendeix a 463,57€ s’acorda la seva aprovació per
unanimitat.

4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Emporda,
relativa a la taxa de l’abocador comarca corresponent al mes de gener de
2012, 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. 6/2013, de 22 de febrer de 2013, acceptant cessió de
nínxol num 42.3 del cementiri municipal de Garrigàs.
Decret d’Alcaldia, num 7/2013, de 26 de febrer de 2013, aprovant liquidació de
plusvàlua num 3/2013.
Decreta d’alcaldia num 8/2013, de 28 de febrer de 2013, prenent coneixement
de la comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 3/13.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació inicial del Projecte basic i executiu de reforma, consolidació
i millora del cementiri municipal d’arenys d’Empordà.
Vist l'expedient tramitat per l'aprovació del Projecte basic i executiu de
reforma, consolidació i millora del cementiri municipal d’Arenys d’Empordà i que
té per finalitat substituir els murs perimetrals per un problema de fonamentació
d'import 57.453,82€
Vist el que disposa l’article 219 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
regim local de Catalunya, i l’article 37 del decret 179/1995, Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
S’acorda per unanimitat dels set membres de la Junta:
Primer.- Aprovar inicialment Projecte basic i executiu de reforma, consolidació
i millora del cementiri municipal d’Arenys d’Empordà
Segon.- Exposar al públic pel termini de trenta dies mitjançant inserció al BOP,
al DOGC i al taulell de l’Ajuntament, per tal de que es presentin quantes
al.legacions es considerin pertinents.

7.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal NÚM. 20
Taxa per a la realització d’activitats jurídic administratives de
competència local
Atès que és necessari procedir a la modificació de les ordenances fiscals que
tot seguit es relacionen per tal de solventar la confusió en la redacció de l’actual
ordenança que fixa el preu de les diligències de confrontació de documents en
3€ sense especificar si es pel total de la documentació o per cada pagina es
proposa fixar 0,30€ per pagina compulsada.
D’acord amb el que estableix l’article 15 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, el Ple acord per unanimitat dels assistents el següent acord:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 2d) de l’ ordenança
fiscal NÚM. 20 relativa a la Taxa per a la realització d’activitats jurídic
administratives de competència local, amb el redactat que es transcriu
(,,)La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs
següents:
(..)2d)La diligència de confrontació de documents..............0,30

Euros/pagina.

Segon.- Aquests acords provisionals i els textos modificats de les ordenances
descrites, que s’hi annexen, s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis
d’aquest ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual
els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, l’acord d’aprovació
provisional quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adopció de cap altre
acord. El text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província, moment en què entraran en vigor.
8.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
9.- 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 22:00 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

