ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 10 DE GENER DE 2013.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 10 de gener
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: Josep Ferrer Serra, Joaquim Pastoret Lladó, 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 13 de desembre de 2012.
Examinada l’ acta de la sessió de data 13 de desembre de 2012, 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 del Consell Comarcal relatiu a la tramesa el Protocol d’actuació en
cas de perill de nevades 2012-13.
2.2.- Escrit de Xaloc relatiu a la modificació de l’article 94 de l’ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic delegats
a xaloc.
2.3.- Escrit de la Diputació de Girona relatiu a la convocatòria del PUOSC
2013-16.
2.4.- Escrit de l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1.11.12.
2.5.- Escrit del Consell Comarcal relatiu als tallers de memòria i de gimnàstica
adaptada a la gent gran.
2.6.- Escrit de la diputació de Girona adjuntant informe del servei local de
teleassistencia 2012.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’
import de 6.734,64€ 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 982,79€ 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 en els tributs de l’estat corresponent al mes de
desembre de 2012, s’acorda donar-li conformitat.

4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal relatiu a la taxa de
l0avbocador comarcal corresponent al mes de novembre 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. 121/2012, de 18 de desembre de 2012, atorgant una
subvenció per naixement d’infant a Garrigàs.
Decret d’Alcaldia núm. 122/2012, de 15 d’octubre de 2012, iniciant expedient
de suplement de crèdits i/o de crèdits extraordinaris.
Decret d’Alcaldia núm. 123/2012, de 31 d’agost de 2012, sotmetent el
pressupost general de la corporació per a l’exercici 2013 a informe d’intervenció
i al Ple de la corporació.
Decret d’Alcaldia núm. 1/2013, de 8 de gener de 2013, relatiu a la declaració
de conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el numero 17/12
Decret d’Alcaldia núm. 2/2013, de 8 de gener de 2013, relatiu a la declaració
de conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el numero 14/12
Decret d’Alcaldia núm. 3/2013, de 10 de gener de 2013, atorgant llicència
d’obertura i funcionament per a l’exercici de l’activitat de estació base de
telefoni mòbil a la parcel·la 99 del polígon 6.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la redacció del
PAES.
Ates que el Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 18 de desembre de
2012, va aprovar les bases de la campanya “Del Pla a l’acció”, dirigida als
ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pactes d’Alcaldes, entre
altres.
Ates que el Ple de l’ajuntament en sessió ordinària del Ple de la corporació
celebrada el dia 13 de desembre de 2012 va acordar l’adhesió al Pactes
d’Alcaldes.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels assistents:

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a la redacció del
Pla d’acció d’energia sostenible(PAES) com a municipi signant del Pacte
d’alcaldes per a l’eficàcia energètica i la lluita contra el canvi climàtic.
Segon.-Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
7.- Acord de renuncia de l’actuació titulada Adaptació d’un edifici
municipal com a arxiu condicionada a la inclusió de la nova actuació
titulada reforma consolidació i millora del cementiri municipal.
Ates que l’ajuntament de Garrigàs te inclosa en el PUOSC 2012 l’obra titulada
Adaptació d’un edifici municipal com a arxiu, amb el numero d’actuació
2012/55, amb un pressupost de 87.655,40€ i una subvenció de 60.000€.
Ates que el cementeri municipal d’arenys d’Empordà presenta grues problemes
estructurals que posen en perill al visitant i la integritat del propi edifici, causant
un ràpid deteriorament i envelliment del recinte, essent necessari una
intervenció a nivell de solidesa, consolidació i millora dels murs perimetrals així
com de les edificacions interiors del recinte, substitució de cobertes, actuant,
alhora, en l’estat general del cementiri amb una repavimentacio del recinte i un
enjardinat de les zones principals.
Vist doncs que aquesta Corporació Municipal es veu obligada a atendre
situacions imprevistes i de caràcter prioritari com és el cas exposat del
Cementiri municipal d’Arenys d’Empordà, l’arquitecte Sr. David Codinach Sala
ha redactar el projecte “Reforma, consolidació i millora del Cementiri Municipal”
amb un pressupost per contracte de 49.782,65-€. (IVA inclòs).
Vist l’anterior i el que disposa el DECRET 101/2008, de 6 de maig, pel qual
s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per
al període 2008-2012 i el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria
per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008-201,
s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- RENUNCIAR a l’actuació número 2012/55 titulada “Adaptació d’un
edifici municipal com a arxiu”, inclosa en el PUOSC per a l’anualitat 2012, amb
un pressupost de 87.655,40€, i amb una subvenció PUOSC-MN de 60.000.-€,
CONDICIONADA a la inclusió de la nova actuació que es proposa, titulada
“Reforma, consolidació i millora del Cementiri Municipal ”.
Segon.- SOL·LICITAR la inclusió de l’actuació “Reforma, consolidació i millora
del Cementiri Municipal ” al PUOSC per a l’anualitat 2012, amb un finançament
previst de :
Pressupost de l’obra: 57.453,82.-€ (IVA inclòs)
Aportació corporació local: 2.872,69.-€
Subvenció: 54.581,12.-€

Tercer.- NOTIFICAR el present Acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de
Girona.

Quart.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui menester al Sr. Alcalde
per a l’execució del present acord.
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 22:20 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

