AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2013.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 7 de novembre
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: Jose Carlos
Vaello Ordis, Joaquim Pastoret Lladó, Josep Ferrer Serra, Pere Bosch Camps,
Dolors Quer Puntil i Dolors Juanola Teixidor.
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 9 d’octubre de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió de data 9 d’octubre de 2013, és
unanimitat dels membres assistents

aprovada per

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.- Ofici del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de setembre de 2013.
2.2.- Ofici de la delegació territorial del govern relatiu a les celebracions de les
quines.
2.3.- Ofici de la Diputació de Girona relatiu al servei local d’orientació familiar.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
58.629,84€ 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 3.021,11€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement
relatiu a la participació municipal en els tributs de l’estat corresponent al mes de
setembre i octubre de 2013, s’acorda donar-li conformitat
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Emporda, relatiu a
les taxes de l’abocador comarcal corresponent al mes de setembre de 2013,
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
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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 de l’ultima sessió
plenària, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta
d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
Decret d’alcaldia num 82/2013, relatiu a l’aprovació de l’expedient d’aprovació i
liquidació de plusvalua num 21/2013.
Decret d’alcaldia num 83/2013, declarant l’arxiu de l’expedient de llicencia d’obres
que es segueix amb el num 83/2013
Decret d’alcaldia num 84/2013 declarant l’arxiu de l’expedient de llicencia d’obres
que es segueix amb el num 84/2013
Decret d’alcaldia num 85/2013 relatiu a l’aprovació de l’expedient d’aprovació i
liquidació de pluscalua num 85,2013.
Decret d’alcaldia num 86/2013, ordenant la devolució de la fiança dipositada per
l’expedient d’obres num 20/2013.
Decret d’alcaldia num 87/2013 declarant l’arxiu de l’expedient de llicencia d’obres
que es segueix amb el num 16/2011 i 34/2011
Decret d’alcaldia num 88/2013 ordenant la devolució de la fiança dipositada per
l’expedient d’obres num 23/2013.
Decret d’alcaldia num 89/2013, prenent coneixement de la comunico prèvia d’obres
sota el numero d’expedient 33/2013.
Decret d’alcaldia num 91/2013 ordenant la devolució de la fiança dipositada per
l’expedient d’obres num 29/2013.
Decret d’alcaldia num 93/2013 declarant l’arxiu de l’expedient de llicencia d’obres
que es segueix amb el num 3/2013
Decret d’alcaldia num 94/2013 declarant l’arxiu de l’expedient de llicencia d’obres
que es segueix amb el num 05/2013
Decret d’alcaldia num 95/2013 declarant l’arxiu de l’expedient de llicencia d’obres
que es segueix amb el num 06/2013
Decret d’alcaldia num 96/2013 declarant l’arxiu de l’expedient de llicencia d’obres
que es segueix amb el num 07/2013
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Decret d’alcaldia num 97/2013 declarant l’arxiu de l’expedient de llicencia d’obres
que es segueix amb el num 19/2013
Decret d’alcaldia num 98/2013 declarant l’arxiu de l’expedient de llicencia d’obres
que es segueix amb el num 24/2006
Decret d’alcaldia num 99/2013 ordenant la devolució de la fiança dipositada per
l’expedient d’obres num 19/2013.
Decret d’alcaldia num 100/2013 assabentats de la comunicació prèvia de primera
ocupació de l’habitatge situat al C/ Doctor Silvestre Santalo, 14 de Garrigàs.
El Ple es dona per assabentat
6.- Aprovació dels expedients de modificació Ordenances Fiscals.
6.1.- Modificació de l’article 4 de l’ordenança Fiscal del aigua
En virtut de la Providència d’Alcaldia amb data 5 de novembre de 2013, l’estudi
tècnico-econòmic, el text íntegre de la modificació de l’ Ordenança Fiscal num. 22
de subministrament d’aigua potable per l’exercici 2014, en quan als preus per la
prestació del servei d’aigua potable, i l’informe de Secretaria, d’acord amb l’article
54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d’abril, el Ple de l’Ajuntament prèvia
deliberació i per unanimitat dels membres de la Corporació, ACORDA
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ Ordenança Fiscal
num. 22 de subministrament d’aigua potable per l’exercici 2014, en quan als preus
per la prestació del servei d’aigua potable.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en
compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte.
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7.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT
AL 1R. TRIMESTRE DE 2013.
En aplicació del que es disposa a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials,modificada per la llei 15/2010 de 5 de juliol, es dona compte de que per
part del Secretari-Interventor municipal s’ha procedit a emetre l’informe de
Tresoreria establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 abans esmentada,
corresponent al 3r.trimestre d'aquest any 2013
El detall de l’ informe emes es el següent:
Pagaments realitzats durant el trimestre
dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini legal a la data de
tancament del trimestre natural
Període mitjà de pagament (dies)
Període mitjà de pagament excedit

Nombre

Import

71
25
96

48837,20
6382,99
55220,19

16

10835,60

%
88,44%
11,56%
100,00%

25,31
127,31

Del seu contingut els regidors en queden assabentats.
7.- Ajuts socials.
7.1.- Vist l’escrit de Josep M Lloret Fernández, comunicant el naixement del seu fill
BIEL LLORET RUBIO nascut a Garrigàs el dia 28 d’octubre de 2013 i inscrita al
Registre civil de Garrigàs Tom 21 foli 19.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 8 de novembre de 2012
va aprovar la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de
sepultura i subvenció per naixements, per l’exercici 2013.
Atès que el sol.licitant és veí de Garrigàs empadronat al municipi amb una
antiguitat d'almenys un any des de la sol·licitud.
Vista la documentació aportada: certificat de naixement expedit pel Registre Civil
de Garrigàs, certificat d'empadronament del pare/mare/tutor amb una antiguitat de més

d'un any de residència al municipi de Garrigàs, còpia de l'escriptura de propietat o del
contracte de lloguer de l'immoble on resideix la família o document anàleg, còpia del
DNI del sol.licitant.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a Josep M Lloret Fernández una subvenció de 600€ pel naixement
del seu fill BIEL LLORET RUBIO al Registre civil de Garrigàs Tom 21 Foli 19.
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Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la
Corporació per l’exercici 2013.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
7.2.- Vist l’escrit de la Sra. CONSUELO PUJOL COSTA comunicant la defunció del
seu germà Pedro Pujol Costa el dia 20 d’octubre de 2013.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 8 de novembre de 2013 va
aprovar la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de
sepultura i subvenció per naixements.
Atès que el Sr. Pedro Pujol Costa era veí de Garrigàs i estava empadronat al
municipi amb una antiguitat d’ almenys un any des de la sol·licitud.
Vista la documentació aportada consistent en: el certificat d'empadronament del difunt
amb una antiguitat d'un any o més al municipi de Garrigàs, justificants de la despesa i
còpia del DNI del sol·licitant.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a la Sra. Consuelo Pujol Costa una subvenció de 600€ per la
defunció del Sr. Pedro Pujol Costa.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida
Corporació per l’exercici 2013.

del Pressuposat general de la

8.- Assumpte urgents.
No hi ha assumptes urgents a tractar.
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 22:40 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present
acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

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

