ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 9 DE MAIG DE 2013.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:10 hores del dia 9 de maig 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: Joaquim Pastoret
Lladó,Josep Ferrer Serra, Pere Bosch Camps, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello
Ordis 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 4 d’abril de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió de data 4 d’abril 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.- Ofici de l’INE comunicant numero d’electors a 1.3.13.
2.2.- Ofici de l’ACM comunicant la baixa de preu de la llum.
2.3.- Ofici del Departament de cultura relatiu a la intervenció arqueològica preventiva
de prospecció a la línea 400KV.
2.4.- Ofici de Red elèctrica comunicant l’inici de les obres de la MAT durant el mes de
maig de 2013.
2.5.- Escrit de DIPSALUT relatiu a l’acceptació de la sol·licitud d’avaluació higiènica i
sanitària de les piscines d’us púbic.
2.6.- Escrit de DIPSALUT relatiu a l’acceptació de la sol·licitud de suport a la gestió
del risc derivat de les piscines d’us públic i de titularitat i gestió municipal.
2.7.- Ofici del departament de territori i sostenibilitat relatiu al pla director urbanístic
de delimitació per a la implantació d’una terminal logística intermodal a l’Empordà i
modificació del pla director urbanístic del sistema urbà de figueres.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
10.797,02€ 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 1724,36€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.

4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Emporda, relativa als
serveis socials bàsics i prestacions d’urgència social 2013 i la taxa de l’abocador
comarca corresponent al mes de març de 2013, s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia, relatiu a la participació
en els tributs de l’estat corresponent al mes de març 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
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 num. 25/2013, de 11 d’abril de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 11/13
Decret d’Alcaldia num. 26/2013, de 12 d’abril de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 10/13
Decret d’Alcaldia num. 27/2013, de 16 d’abril de 2013, de conclòs i exhaurida la
llicencia d’obres concedida a l’expedient 26/12.
Decret d’Alcaldia num. 28/2013, de 16 d’abril de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 32/13
Decret d’Alcaldia num. 29/2013, de 26 d’abril de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 08/13
Decret d’Alcaldia num. 30/2013, de 26 d’abril de 2013, aprovant definitivament el
projecte de reforma, consolidació i millora del cementiri d’Arenys d’Empordà.

El Ple es dona per assabentat
6.- Ajuts socials.
Vist l’escrit de Angel Ossés Nadal, comunicant el naixement de la seva filla NINA
OSSES FALGAS nascuda a Garrigàs el dia 3 d’abril de 2013 i inscrita al Registre civil
de Garrigàs Tom 21 foli 17.
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 Angel Ossés Nadals una subvenció de 600€ pel naixement de la
seva filla NINA OSSES FALGAS al Registre civil de Garrigàs Tom 21 Foli 17.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida
Corporació per l’exercici 2013.

del Pressuposat general de la

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
7.- Aprovació conveni entre el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i l’Ajuntament
de Garrigàs per a l’organització del casal esportiu municipal d’estiu 2013.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs vol portar a terme el casal esportiu municipal d’estiu
pels nens i nenes del municipi i Consell Esportiu en col·laboració amb el consell
comarcal de l’Alt Empordà com a òrgans que tenen atribució per llei per a foment i
promoció de l’esport.
Atès l’establert a l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i a l’article 57 de la llei de bases
de regim local.
La prestació d’aquest servei serà del 1 al 31 de juliol de 2013.
El Ple, per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni per la organització del Casal esportiu municipal d’estiu
2013 entre el consell comarcal i l’ajuntament entre de Garrigàs.
Segon.- Aprovar la despesa de 3.985€, amb càrrec a la partida pressupostària
337/22611 del pressupost de l’exercici 2013.
Tercer.- Facultar a l’alcalde de la corporació tan àmpliament com a dret sigui possible
per a l’execució del present acord.
Quart.- Comunicar els precedents acords al Consell Comarcal.
8.- Aprovació conveni entre el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i l’Ajuntament
de Garrigàs per a la coordinació i vigilància de la piscina descoberta municipal
de Garrigàs, estiu 2012.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs disposa d’una piscina municipal descoberta de
20mx10m, degudament legalitzada, per la que la normativa marca l’obligació de
disposar de personal amb titulació de primers auxilis durant l’horari d’obertura de la
instal·lació.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs no disposa de personal qualificat per oferir aquest
servei convé amb el Consell Esportiu l’alt Empordà com a òrgan que té atribucions,

juntament amb els ajuntament i els consells comarcals, per al foment i promoció de
l’esport en edat escolar i les activitats esportives de lleure la prestació d’aquest servei
que s’iniciarà el dia 21 de juny de 2013 i finalitzarà el dia 8 de setembre de 2013, amb
l’horari de:
Dimarts a divendres de 11,00 a 14,00h i 16,00 a 20,00h.
Dilluns tancat per festa setmana.
Dissabte de 11,00 a 21,00 h
Diumenge de 11,00 a 20,00h.
Atès l’establert a l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i a l’article 57 de la llei de bases
de regim local.
El Ple, per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni per la organització del Casal esportiu municipal d’estiu
2013 entre el consell comarcal i l’ajuntament entre de Garrigàs.
Segon.- Aprovar la despesa de 6.750€, amb càrrec a la partida pressupostaria
920/21201 del pressupost de l’exercici 2013.
Tercer.- Facultar a l’alcalde de la corporació tan àmpliament com a dret sigui possible
per a l’execució del present acord.
Quart.- Comunicar els precedents acords al Consell Comarcal.
9.- Aprovar inicialment l’adhesió del municipi de Garrigàs al Consorci local
Localret.
El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi
econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d'un acord marc
d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del
mercat, (veu, mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les
xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els
següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
El Consell Comarcal de l’Alt Emporda ha signat am el Consorci de Localret un conveni
de col·laboració per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació
(veu, mòbil i dades)
Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals els Consells
comarcals del Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà,
La Selva i l'Alt Empordà, i pels municipis de les esmentades comarques que vulguin
adherir-s'hi i el Consorci Localret portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), mitjançant la contractació centralitzada,
conforme a l’acord marc d'homologació realitzat pel Consorci Localret, i conjuntament
amb tots aquells ens locals que s'hi adhereixen a fi d'obtenir un benefici tant tècnic i de
gestió de procediments com econòmic

Vist l'interès de l’Ajuntament de Garrigàs d’adherir-se al citat conveni i al Consorci
LOCALRET.
Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
En virtut de tot això, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Aprovar inicialment l’adhesió del municipi de Garrigàs al Consorci local
Localret, constituït pels municipis catalans inclosos a les demarcacions formades
segons allò que preveu la Llei 42/1995, de 22 de desembre de les Telecomunicacions
per Cable, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, així com aprovar, també, els Estatuts pels quals es regeix el Consorci.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte
de presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament. De no presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels presents acords.
Quart, Notificar els presents acords al Consorci local Localret, als efectes previstos a
l’article 3 dels Estatuts del Consorci, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.
10.- Donar compte del Decret d’alcaldia num. 31/2013, en virtut del que es
sol·licita a Xaloc que no es practiquin liquidacions complementaries
conseqüència de l’ augment de valor cadastral o alta de vivendes.
“Decret d’alcaldia num. 31/2013, en virtut del que es sol·licita a Xaloc que no es
practiquin liquidacions complementaries conseqüència de l’ augment de valor
cadastral o alta de vivendes.
En data 4 de novembre de 2010 l’ajuntament de Garrigàs va sol·licitar una ponència
parcial per a la inclusió del nou POUM de Garrigàs a la base de dades cadastre,
alhora que es va procedir, des del serveis tècnics municipals, a donar d’alta totes
aquelles construccions que no havien seguit el procediment d’alta al cadastre per tal
que en l’exercici 2013 el padró resultant de l’IBI resultes adaptat a la realitat sense
cap finalitat recaptatòria. Aquest treballs de la Ponència es varen iniciar l’any 2011,
presentant-la davant l’ajuntament per a emissió d’informe municipal en data 8 de mag

de 2012, manifestant l’ajuntament, en data 15 de maig de 2012, la seva conformitat a
la ponència de valors de caràcter parcial i a la delimitació del sòl proposada.
Vist l’informe de secretaria de data 2 de maig de 2013 en virtut del que en base al
principi d'indisponibilitat del crèdit tributari, així com el principi de reserva de llei en
matèria tributària, així com el que preveu l'article 75 de la LGT pel qual, deutes
tributaris només es poden condonar en virtut de llei, en la quantia i amb els requisits
que en la mateixa es determinen. Davant la voluntat de l’equip de Govern, de no
practicar liquidacions complementaries conseqüència de l’ augment de valor cadastral
o alta de vivendes enten, que es obligatori liquidar els exercicis no prescrits afectats,
bé per un augment dels valors cadastrals, bé com a conseqüència de les altes
produïdes, amb advertiment exprés de l'obligatorietat de practicar aquestes
liquidacions, podent-se ser constitutiu de responsabilitat comptable el deixar de liquidar
deutes tributaris ja que pot generar un perjudici a les arques municipals.
RESOLC:
PRIMER.- Sol·licitar a Xaloc Girona, que no procedeix a practicar les liquidacions
complementaria de l’IBI derivades de l’activitat actual d’actualització de dades
cadastral ates que no es persegueix un fi econòmic sinó l’adaptació a la realitat del
padró d’IBI.

SEGON.- Notificar aquest acord a Xaloc Girona.
Així ho mana i ho signa el Sr. Alcalde, JOSEP MASOLIVER SUBIROS , a
Garrigàs, a 9 de maig de 2013; la Secretaria, en dóna fe.
Davant meu,

L’Alcalde,

la Secretaria
OLGA SERRATS JUANOLA”

El Ple es dona per assabentat.
11. Adjudicació del contracte de gestió del servei públic, mitjançant la modalitat
de concessió, que consisteix en l’abastament d’aigua potable, per procediment
obert
Atès que en data 1 de febrer de 2013 l’Alcalde va assenyalar i informar la
necessitat de realitzar la contractació de la gestió del servei públic d’ abastament
d’aigua potable mitjançant la modalitat de concessió ja que el proper dia 21 de març de

2013 finalitza l’actual concessió del servei tot sol·licitant a la secretaria interventora
que emeti els corresponents informes.
Atès que en data 5 de febrer de 2013 es va emetre informe de secretaria
’Intervenció sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent
per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que en data 4 d’abril de 2013, mitjançant acord del Ple de la Corporació es
va aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de la
gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable mitjançant la modalitat de
concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació.
Atès que en data 17 d’abril de 2013 es va publicar anunci de licitació per termini
de 20 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província, en el Perfil de contractant de
l’òrgan de contractació i al taulell d’anuncis municipals, perquè els interessats
presentin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Atès que en data 9 de maig de 2013 es va constituir la Mesa de contractació,
òrgan competent per a la valoració de les proposicions, i es va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de PRODAISA
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple
PRIMER. Adjudicar a l’empresa PRODAISA el contracte de gestió del servei
públic, mitjançant la modalitat de concessió, que consisteix en l’abastament d’aigua
potable, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació.
SEGON.- Notificar al legal representant de l’empresa PRODAISA, adjudicatari
del contracte, aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte.
TERCER. Publicar l’adjudicació del contracte de gestió de servei públic
d’abastament d’aigua potable en el Perfil de Contractant i publicar anunci en el Butlletí
Oficial de la Província en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de
la present Resolució.

12.- Aprovació provisional de l’article 3 de l’ordenança Fiscal de la taxa d’us de
la piscina coberta municipal.
Ates que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa l’ús públic de la piscina municipal
descoberta no te previst una tarifa per a grups, pel que el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 3 de l’ordenança reguladora
de l’ús públic de la piscina municipal descoberta.
Article 3. Quantia.
La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança seran les següents:
(....)
GRUP DE MES DE 10 PERSONES

Fins a 5 anys
A partir de 5 anys

Gratuït
2 € empadronat i 3€ no empadronats

Segon.- Exposar al públic el present acord al tauler d’anuncis de l'ajuntament, durant
el termini de trenta dies comptats des del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el BOP de Girona. En aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions, publicar al BOP l'acord elevat a
definitiu i el text íntegre de l'ordenança fiscal aprovat, la que entraria en vigor l'endemà
de la seva publicació i regirà mentre no se n'acordi la seva modificació o derogació.
13. Nomenament i cessament del càrrec de secretaria del Registre Civil de
Garrigàs
VISTA l’Ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment d’aprovació
dels nomenaments de secretaris de jutjats de pau de municipis de menys de 7.000
habitants,que disposa el següent:
- En compliment de l’article 50.3 de la Llei de demarcació i planta judicial, els
ajuntaments de municipis de menys de 7.000 habitants hauran de nomenar a la
persona que creguin idònia com a secretari del jutjat de pau o de l’agrupació de
secretaris, sempre que la secretaria del jutjat de pau o de l’agrupació no hagi estat
encarregada a un oficial al servei de l’Administració de Justícia.
-

El nomenament del secretari de jutjat de pau es realitzarà per acord del Ple de
la Corporació municipal i, en el cas d’agrupacions de secretaries de jutjats de
pau, el nomenament haurà de ser acordat per cada corporació.

- Acordat el nomenament, l’ajuntament o els ajuntaments hauran de trametre al
Departament de Justícia certificació del secretari de l’Ajuntament, amb el vist-i-plau de
l’Alcalde, de l’acord pres pel Ple municipal; el nom i les dades personals del secretari

nomenat, com també qualsevol informació que hagi fonamentat l’acord. En la primera
comunicació del nomenament de secretari d’ençà de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordre, també s’haurà de comunicar el nom i les dades personals de l’anterior secretari
del jutjat de pau.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Proposar el nomenament de la Sra. Helena Guillot Rocas, SecretàriaInterventora del municipi de Garrigàs, com a Secretària del Registre Civil de Garrigas,
amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2013.
Segon.- Notificar el present acord a la Subdirecció General de Suport Judicial de la
Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia de la Generalitat de
Catalunya (c/ Aragó, 332, 2a planta, 08009 – Barcelona).
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents.
14.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a la reforma,
consolidació i millora del cementiri Arenys d’Empordà.
Vist a la resolució del vicepresident segon, de data 29 de gener de 2013, en virtut de la
que s’acorda concedir a l’ajuntament de Garrigàs una subvenció amb càrrec al
pressupost 2013 per a la reforma, consolidació i millora del cementiri Arenys
d’Empordà d’import 12.000€, s’acorda per unamimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 12.000€ per a la reforma, consolidació i millora del
cementiri Arenys d’Empordà.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
15.-Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
16.- 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 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

