ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 10 DE MARÇDE 2011.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:12 hores del dia 10 de març
de 2011, 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,
Margarita Cuéllar Grau i Dolors Juanola Teixidor
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 data 20 de gener de 2011.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 20 de gener de 2011, és aprovada per unanimitat
2.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal.
Atès que en data 15 de febrer de 2011 l’Alcaldia va iniciar expedient per
portar a terme la modificació de la plantilla municipal aprovada per Acord del
Ple de data 11 de novembre de 2010.
Atès que en data 15 de febrer de 2011 la Intervenció va emetre informe
sobre la despesa que, si escau, implica la modificació de la plantilla.
Atès l’Informe de Secretaria de data 15 de febrer de 2011 i de
conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local
Ates que l’ ajuntament de Garrigàs no disposa de personal funcionari tot
i que el personal laboral exerceixi funciones reservades a aquests personal, per
quan participa directa o indirecta en l’exercici de les potestats publiques o en la
salvaguarda dels interessos generals de l’ Administració Pública que art. 9.2
LEBEP atribueix exclusivament al personal funcionari. És d'interès d'aquest
Ajuntament funcionaritzar la plaça de la tècnica en administració general
contractada laboralment i per això cal que prèviament a l'inici de l'expedient de
funcionarització s'hagi de modificar la plantilla de personal de la Corporació i
aprovar la relació de Llocs de Treball que ha de seguir els mateixos tràmits que
per a l'aprovació dels pressupostos de la Corporació, ja que de conformitat amb
l'article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de les Disposicions vigents en matèria de règim local: "La
modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell".
Vist l’ article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, de

conformitat amb el qual la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’
aprovació del pressupost durant l’ any de la seva vigència, per respondre a l’
establiment de nous serveis, per a l’ ampliació, supressió o millora dels
existents que no admetin demora per a l’ exercici següent, com també si respon
a criteris d’ organització administrativa interna. Vist l’ article 28.2 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals de Catalunya, el qual estableix que la modificació de la
plantilla no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la de l’
abast concret de la modificació esmentada.
De conformitat amb l’article 15.1.d) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
Mesures per la Reforma de la Funció Publica, s’assenyala que la creació de
llocs de treball es realitzarà a traves de les relacions de llocs de treball.
I vista la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l’article
20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local,
segons redacció donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre,
de mesures per la modernització del govern local.
S’acorda per majoria absoluta dels membres del Ple (5 vots a favor i una
abstenció de EpG) dels membres del Ple
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per
objecte la creació i la supressió de les places següents:
SUPRESSIO
1. Denominació: Personal interí
Adscripció:Secretaria Intervenció.
Grup: A2
Titulació acadèmica requerida: Llicenciat en dret.
Forma de provisió del lloc: Concurs oposició.
Complement de destí 23
CREACIO
2. Denominació: Tècnic d’administració General (TAG)
Regim: Funcionari
Adscripció: Secretaria Intervenció.
Subgrup: A1
Titulació acadèmica requerida: Llicenciat en dret
Forma de provisió del lloc: plaça afectada per la Disposició Transitòria
Segona de LEBEP i per la Disposició transitòria 15e de la llei 30/1984,de
2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Publica.
Complement de destí 26

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de
quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant
aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
al·legacions i reclamacions que considerin convenients. Transcorregut aquest
termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest
acord d’aprovació inicial. En cas contrari, el Ple tindre un termini d’un mes per
resoldre les al·legacions i procedir en el seu cas a l’aprovació definitiva. Cas

d’aprovació definitiva, trametre còpia al Departament de Governació de la
generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies i publicar-lo integrament al
BOP i DOGC.
3.- Aprovació de la relació de llocs de treball
Atès que de conformitat amb la Provisió d’Alcaldia de data 15 de febrer
de 2011, en data 15 de febrer de 2011 es va emetre Informe de Secretaria
referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el procediment
d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball.
Atès que en l’Informe d’Intervenció de data 15 de febrer de 2011
s’acredita que en el Pressupost municipal vigent existeix consignació suficient i
adequada per atendre les obligacions econòmiques que es deriven de la
Relació de Llocs de Treball.
Atès l’Informe de la Secretaria de data 15 de febrer de 2011 i de
conformitat amb allò que disposen els articles 32 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals, i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’acorda per majoria
absoluta (5 vots a favor i una abstenció de EpG) dels membres del Ple
el següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball d’aquest
Ajuntament, amb el text que figura en l’expedient.
SEGON. Exposar al públic l’esmentada relació, durant el termini de
quinze dies a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran
examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La relació se considerarà
definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a
resoldre-les.
TERCER. Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de
Treball es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’enviaran còpies a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta
dies.
4.- Aprovació del Pla de residus municipals.
ATÈS que, en data 29 d’agost de 2005, l’Agència de Residus de Catalunya, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà van signar
un Conveni de col·laboració per establir el model de gestió dels residus
municipals a la comarca, definit al Programa de Gestió de Residus Municipals
de Catalunya (PROGREMIC), a la comarca de l’Alt Empordà.
ATÈS que l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha
redactat el Pla Estratègic de gestió de residus global de la comarca que ofereix
un model de gestió de residus que inclou les estratègies de recollida i transport,

prevenció, selecció, etc. en funció de les futures infraestructures de gestió de
residus.
Atès que el municipi de Garrigàs ha sol·licitat la redacció del pla de gestió de
residus municipals a l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha elaborat el Pla i n’ha lliurat
una còpia en format digital i una còpia en format paper a l’ajuntament de
Garrigàs
Fonaments de dret
•

•
•
•
•
•
•

Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà, de
29 d’agost de 2005, per establir el model de gestió dels residus
municipals a la comarca de l’Alt Empordà.
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL)
Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC), modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Articles 37 i 38.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). Article 235.
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora dels residus (TRLRR).
Vist tot l’anterior el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat,

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de gestió de residus municipals de Garrigàs
que consta dels següents documents:
- Introducció
- Diagnosi
- Línies estratègiques de recollida de residus
- Línies estratègiques de comunicació: Pla de prevenció de
residus i Pla d'ambientalització de festes i actes públics
- Pla d’acció
- Temporalització i pressupost
- Annexes: Plànols de les ubicacions dels contenidors.

Segon.- Sotmetre el Pla municipal de gestió de residus a informació pública,
amb publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona i al tauler
d’anuncis, per tal que, en el termini de trenta dies, pugui ser consultat a la

secretaria de l’Ajuntament i es puguin formular les al·legacions pertinents,
d’acord amb el que estableixen l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i els articles 36 a 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al seu coneixement i als efectes
adients.
Quart.- Facultar l’Alcalde per a la realització de tants actes i gestions com
calgui per a l’execució del present acord.
5.- Aprovació de la certificació num 6 de les obres de construcció d’un
edifici sociocultural , fase I.
Vista la certificació núm. 6 de l’obra de construcció d’un edifici sociocultural
Fase I l’ens executor de les quals és aquest Ajuntament, i que van ser
adjudicades a l’empresa JEÑUS SL
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.
La Junta de Govern per unanimitat dels seus membres acorda:
1. Aprovar la certificació núm. 6 de l’obra de construcció d’un edifici
sociocultural Fase I per import de 32.660,71€, respectivament, la qual serà
satisfeta quan les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. .- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 4/62213 del vigent pressupost
general.
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.
6.- Assumptes urgents.
Abans de passar a la part de control, l’alcalde exposa que s’han de sotmetre a
la consideració del Ple, per raons d’urgència, dos assumptes no inclosos a
l’ordre del dia que acompanyava la convocatòria.
El primer assumpte consisteix en l’aprovació, si s’escau, de l’expedient de
modificació de crèdits num. 1/2011, que és urgent acordar per
tal que de procedir al tancament econòmic de l’exercici 2010, la segona,
L’aprovació de la certificació num 7 de les obres de construcció d’un edifici
sociocultural , fase I,per tal de fer-ne tramesa a la Generalitat de Catalunya,
departament de Governació, per tal de justificar la subvenció atorgada

Un cop justificada la urgència de la moció, el Ple vota per unanimitat sobre la
procedència del seu debat i es passa a tractar l’assumpte:

6.1.- Aprovació de la certificació num 7 de les obres de construcció d’un
edifici sociocultural , fase I.
Vista la certificació núm. 7 de l’obra de construcció d’un edifici sociocultural
Fase I l’ens executor de les quals és aquest Ajuntament, i que van ser
adjudicades a l’empresa JEÑUS SL
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.
La Junta de Govern per unanimitat dels seus membres acorda:
1. Aprovar la certificació núm. 7 de l’obra de construcció d’un edifici
sociocultural Fase I per import de 30.604,74€, respectivament, la qual serà
satisfeta quan les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. .- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 4/62213 del vigent pressupost
general.
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.

6.2.-.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits num. 1/11.
L’alcalde procedeix a la lectura de la següent proposta:
“Vist l’expedient de modificació de crèdits instruït per a poder fer front a
aquelles despeses que no poden ajornar-se a l’exercici 2011.
Vist els articles 150, 151 i 151 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa al Ple de la Corporació acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el present expedient de modificació de crèdits num
1/2011, de la forma que ve redactada.
Segon.- Exposar al públic per termini de quinze dies, l’expedient
i
documentació que l’integra l’esmentada documentació, als efectes de
presentació d’al.legacions.
Tercer.- Considerar elevat a definitiu el present pressupost, de no presentar-se
al.legacions en l’expressat termini.

Quart. Facultar al Sr. Alcalde per l’adopció de quants actes i gestions siguin
precisos per a l’execució de tot l’anterior.”
Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat de tots els membres del Ple
assistents.
7.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde demana als regidors assistents si tenen preguntes o/i precs a
formular, la Sra. Cuellar manifesta que té una pregunta a fer:
Com esta el problema de l’encreuament a la NII?? El sr. alcalde respon que va
assistir a una reunió al Ministeri de Fomento per presentar una opció que
s’havia parlat amb la Diputació de Girona però sorprenentment el Ministeri ara,
suposa que com que les obres de l’autovia s’han paralitzat per la crisis
econòmica del país, estan disposats a fer un pas subterrani amb dues
rotondes,una a Garrigàs i una Creixell, per tal de facilitar els accessos a tots
dos municipis, pel que l’ajuntament els ha fet arribar una copia del primer
projecte promogut per l’ajuntament on es plantejava aquesta solució per tal que
n’aprofitessin les dades tècniques i així agilitzar la solució, també s’ha parlat
amb Borrassa i Palau Sta. Eulàlia que s’han compromès a enviar una acord de
Ple donant suport a la iniciativa
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

