ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 11
d’octubre de 2012, 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. Helena Guillot Rocas
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 setembre de 2012.
Examinada l’ acta de la sessió de data 13 de setembre 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 Sr. Ignasi Vila Surribas, sol·licitant que en el moment que
l’ajuntament li sigui possible realitzar una modificació del POUM, inclogui la
modificació la qualificació de part la la seva finca que el POUM contempla com
a publica i es privada.
2.2.- Escrit de la Diputació de Girona comunicant que no s’atorga el servei local
d’orientació familiar opero que les famílies que han fet la sol·licitud podran
assistir al grup del municipi de Vilamalla.
2.3- Escrit del Departament d’empresa i ocupació, relatiu a la sol·licitud de
modificació de l’autorització administrativa , aprovació del projecte executiu i
declaració d ‘utilitat publica de la línea area de transport d’energia elèctrica a
400kv Bescano-Ramis-Santa Llogaia i compactació amb les línees existents de
Vic-Juia i Juia –Figueres 132kv, presentada per Red Electrica de España , SA.
2.4.- Escrit del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi
natural relatiu a l’aprovació del Pla triennal de tala, poda i estassada de
vegetació pel manteniment de línees elèctriques aèries presentat per ENDESA.
2.5.- Escrit de l’oficina del Cens electoral comunicant el numero d’electors a 1
d’agost de 2012.
2.6.- Escrit de DIPSALUT entregant les actes de resultats analítics i els
informes de valoració corresponent al mostreig realitzat a les instal·lacions
municipals.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’
import de 26.291,10€ 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 2998,10€ s’acorda la seva aprovació per
unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal relatiu a la taxa del
abocador comarcal corresponent al mes de juliol i agost 2012,s’acorda donar-li
conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement
relatiu a l’abonament de la subvenció corresponent al Jutjat de Pau, s’acorda
donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement
relatiu a la participació en els tribut de l’Estat corresponent al mes d’ agost
2012,s’acorda donar-li conformitat.
4.4.- Vista la liquidació efectuada pel Ministerio de Hacienda i administraciones
publicas relatiu a la liquidació definitiva de l’any 2010 de la participació en el
tributs de l’Estat i a la distribució de les quotes nacional de l’IAE del període
1.12.11 al 31.5.12, 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. 81/2012, de 18 de setembre de 2012, declarant
conclosa i exhaurida la llicencia d’obres concedida amb el normeu d’expedient
9/12.
Decret d’Alcaldia núm. 82/2012, de 18 de setembre de 2012, declarant
conclosa i exhaurida la llicencia d’obres concedida amb el normeu d’expedient
6/12.
Decret d’Alcaldia núm. 83/2012, de 18 de setembre de 2012, declarant
conclosa i exhaurida la llicencia d’obres concedida amb el normeu d’expedient
10/12.
Decret d’Alcaldia núm. 84/2012, de 18 de setembre de 2012, declarant
conclosa i exhaurida la llicencia d’obres concedida amb el normeu d’expedient
16/12.

Decret d’Alcaldia núm. 85/2012, de 18 de setembre de 2012, declarant
conclosa i exhaurida la llicencia d’obres concedida amb el normeu d’expedient
31/11.
Decret d’Alcaldia núm. 86/2012, de 18 de setembre de 2012, prenent
coneixement de la comunicació prèvia d¡obres que es segueix amb el numero
d’expedient 31/12.
Decret d’Alcaldia núm. 87/2012, de 20 de setembre de 2012, autoritzant l’ús de
la seva del centre civic El Balco de l’Empordà per a la celebració d’una
exposició.
Decret d’Alcaldia núm. 88/2012, de 20 de setembre de 2012, atorgant la
bonificació del 100% en el pagament de la quota anual de l’IVTM del vehicles
marca RENAULT 6 TL , matricula GI9117-F.
Decret d’Alcaldia núm. 89/2012, de 21 de setembre de 2012, atorgant la
bonificació del 100% en el pagament de la quota anual de l’IVTM del vehicles
marca PEUGOT 309GL , matricula B1517HS.
Decret d’Alcaldia núm. 90/2012, de 20 de setembre de 2012, atorgant la
bonificació del 100% en el pagament de la quota anual de l’IVTM del vehicles
marca RENAULT 21 TXE , matricula GI 1632 X
Decret d’Alcaldia núm. 91/2012, de 21 de setembre de 2012, prenent
coneixement de la comunicació prèvia d¡obres que es segueix amb el numero
d’expedient 28/12.
Decret d’Alcaldia núm. 92/2012, de 25 de setembre de 2012, ordenant la
devolució de la fiança dipositada per la Sra. Pilar Bosch Bech per tal de
respondre per la correcta gestió de residus de l’obra que es segueix amb
l’expedient d’obra numero 9/12.
Decret d’Alcaldia núm. 93/2012, de 25 de setembre de 2012, ordenant la
devolució de la fiança dipositada per la Sra. Pilar Bosch Bech per tal de
respondre per la correcta gestió de residus de l’obra que es segueix amb
l’expedient d’obra numero 16/12.
Decret d’Alcaldia núm. 94/2012, de 25 de setembre de 2012, ordenant la
devolució de la fiança dipositada per la Sra. Pilar Bosch Bech per tal de
respondre per la correcta gestió de residus de l’obra que es segueix amb
l’expedient d’obra numero 10/12.
Decret d’Alcaldia núm. 92/2012, de 25 de setembre de 2012, ordenant la
devolució de la fiança dipositada per la Sra. Pilar Bosch Bech per tal de
respondre per la correcta gestió de residus de l’obra que es segueix amb
l’expedient d’obra numero 9/12.

Decret d’Alcaldia núm. 96/2012, de 5 d’octubre de 2012, delegació de funcions
pròpies de secretaria en favor de la administrativa d’aquest ajuntament sra.
Helena Guillot Rocas , durant la baixa per malaltia de la titular.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Llicència municipal per a una activitat de fabricació artesanal de
fusells de pesca esportiva subaquàtica, en un local en planta baixa (22,5
m2) ubicat a la plaça Doctor Oliva, número 2, de Garrigàs, i sol·licitada pel
Sr. Antonio Rodríguez Fernández, en representació pròpia.
En data de 28 de setembre de 2012 es presenta en aquest Ajuntament, la
comunicació d’una activitat de fabricació artesanal de fusells de pesca
esportiva subaquàtica, en un local en planta baixa de 22,5 m2, ubicat a la Plaça
Doctor Oliva, número 2, de Garrigàs.
Els tècnics municipals han informat favorablement el projecte.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels assistents,
1. APROVAR la comunicació del Sr. Antonio Rodríguez Fernandez, en
representació pròpia, per a exercir l’activitat de fabricació artesanal de
fusells de pesca esportiva subaquàtica al local de 22,50 m2 ubicat als
baixos de la Plaça Doctor Oliva, número 2, de Garrigàs.
2. Aprovar les taxes administratives per a la tramitació del present expedient
que estan fixades en cent vint euros (120,00 €).
3. Comunicar el present Acord al Sr. Antonio Rodríguez Fernández.

1. Establir els sistemes de control, els valors límits d’emissió i les mesures
preventives següents:

Altres Condicions
L’establiment, així mateix, s’haurà d’ajustar a les condicions indicades a la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud i que no han estat
específicament fixades en algun punt d’aquesta proposta.
Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat (i en especial els que fan
referència a la capacitat productiva i a la disponibilitat de base territorial)

haurà de ser comunicat a aquest Ajuntament. Aquesta comunicació haurà
d’anar acompanyada de la valoració de la naturalesa del canvi esmentat.
Prescripcions Tècniques
Protecció contra incendis
L’establiment on es desenvolupi l’activitat es sectoritzarà, d’acord amb la
normativa vigent, de la resta de les instal·lacions (particulars).
S’instal·laran extintors d’incendis d’eficàcia mínima 21A-113B a menys
de 15 metres de recorregut.
També s’instal·laran llums d’emergència sobre les portes de sortida i es
distribuiran de manera que com a mínim donin 1 lux a nivell de terra en
els recorreguts d’evacuació i de 5 lux en els punts on es trobin equips
contra incendis o quadres elèctrics.
Residus
La gestió dels residus produïts en l’establiment es realitzarà segons
normativa vigent, mitjançant gestors autoritzats o bé, per a la seva
recollida, es podran utilitzar els serveis municipals (només en el cas dels
residus assimilables a municipals). Es tindran en compte les següents
condicions:
o L’emmagatzematge d’aquests residus s’efectuarà en recipients
tancats, i a l’interior de les instal·lacions.
o Els residus no especials i assimilables a municipals generats
per l’activitat seran recollits selectivament (d’acord amb el
sistema de recollida selectiva d’aquest municipi).
o Qualsevol residu especial i/o industrial que es generi en
l’activitat serà gestionat d’acord amb el Decret 93/1999, de 6
d’abril, sobre procediments de gestió de residus (o normativa
que el substitueixi o modifiqui).
Gestió de les aigües residuals
S’autoritza l’abocament de les aigües residuals de l’establiment
(assimilables a domèstiques) a la xarxa municipal de clavegueram.
Es prohibeix, de forma expressa, abocar residus través de la xarxa de
clavegueram. Aquests s’hauran de gestionar com a residus, a través
d’un Gestor Autoritzat de Residus per l’Agència de Residus de
Catalunya.

En qualsevol cas, l’abocament de les aigües residuals haurà de complir
els límits de qualitat fixats per les ordenances municipals del municipi
(quan s’escaigui).
Integració paisatgística
Els edificis i les instal·lacions de l’establiment hauran de respectar allò
que disposin les ordenances municipal. En tot cas, i en la mesura que
sigui possible, respectaran la seva integració en el paisatge.
Les instal·lacions de l’activitat i el seu entorn es mantindran ordenats i en
perfecte estat de conservació. En aquest sentit s’evitaran els
emmagatzematges a l’intempèrie d’estris o de residus als efectes de la
conservació paisatgística de l’entorn de l’explotació.
Revisió de la llicència
Caldrà revisar la llicència atorgada a l’establiment, i modificar-la (si s’escau) en
els supòsits següents:
a) Si la contaminació produïda per l’activitat fa convenient revisar els valors
límit d’emissió fixats en l’autorització o la llicència, o incloure’n de nous.
b) En cas de canvis substancials en les instal·lacions.
c) Si la seguretat de funcionament de l’activitat fa necessari utilitzar altres
tècniques.
d) Si així ho exigeix la normativa ambiental aplicable.
Transferibilitat de la llicència ambiental
La llicència és transferible amb la comunicació, dirigida a l’Ajuntament, en què
s’acrediti subrogar els titulars nous en els drets i els deures derivats de la
llicència.
Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels
titulars antics són assumides pels titulars nous.
Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant
els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d’una manera solidària
a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de la llicència.
Cessament d’activitats
El cessament definitiu o temporal de les activitats s’ha de comunicar a
l’Ajuntament, llevat que el reguli la legislació sectorial.

En la comunicació, la persona titular de l’activitat ha d’acreditar que ha pres les
mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació i que la
incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat
reduïda al mínim.
7.- Aprovació de l’expedient de declaració d’un crèdit com no disponible.
Pel Decret de l’Alcaldia de data 11 d’octubre de 2012 s’inicia l’expedient de
declaració d’un crèdit com no disponible.
Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza la totalitat del saldo
del crèdit de la partida pressupostària 920/1300, per import de 1426,49 euros,
amb el següent detall:
Partida
920/13000

Descripció
Despeses personal

Euros
1426,49

La Secretaria interventora han emès informe favorable.
Vist el que disposen els article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora
de les Hisendes Local i els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei
2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2012 s’ ACORDA per
unanimitat dels assistents:
1. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de la
partida 920/13000 per import de 1426,49 euros, quedant els ingressos
afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col.lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i
abast que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos.
2. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a
portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
8.- ACORD DE PLE DE L’AJUNTAMENT PER COMPLEMENTAR LES
PRESTACIONS A PERCEBRE EN SITUACIONS D’INCAPACITAT
TEMPORAL
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia
següent, l’art. 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques.

Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves
respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, cosa que haurà de
fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la Disposicions
transitòries 15a de la mateixa norma.
En data18 de setembre de 2012 la secretaria interventora municipal ha emès
informe jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal
que l’Ajuntament complementi les prestacions a percebre tant el personal
funcionari inclòs al règim general de la seguretat social com el personal laboral
en situacions d’incapacitat temporal.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
que fou el dia 15 de juliol 2012, la normativa reguladora de la incapacitat
temporal dels funcionaris de les Corporacions locals preveia que el subsidi que
han de percebre en concepte d’incapacitat temporal és, durant els primers 3
mesos, el corresponent a la totalitat de les retribucions bàsiques i de les
retribucions complementàries del funcionari en la mateixa quantia a les quals li
correspondria a cada moment en el seu lloc de treball si no es trobés en
aquesta situació d'incapacitat temporal, i a partit del 4rt mes, el 75% de la base
reguladora del mes anterior a la baixa.
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions
locals s’havia d’estar al que preveu en aquest sentit el Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la
Seguretat Social, que estableix que per a la situació d’incapacitat temporal per
contingències comunes, el subsidi pels 3 primers dies és a càrrec del
treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de l’ajuntament, i a partir del 16è
endavant, correspon a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 60% de la
base reguladora des del 4rt dia i fins el 20è, i el 75% de la base reguladora des
del dia 21 endavant, quanties totes elles que es podien complementar per
l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les
parts.
I per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia
professional, el subsidi del dia de l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre
que a partir del 1er dia de baixa, corresponia a l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a
percebre és el 75% de la base reguladora des del dia que es produeixi el
naixement del dret, quantia aquesta que es podia complementar per
l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les
parts.

2.2. A partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, aquest
panorama ha canviat, i ara el seu art. 9 diu, un cop feta la correcció d’errors,
publicada al BOE de 19 de juliol de 2012, que:
-

“La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al
servei de les Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà
pel disposat en aquest article”. Per tant, ja no fa distinció entre els
funcionaris i el personal laboral.

-

“Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives
competències, podrà complementar les prestacions que percebi el personal
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, d'acord amb
els següents límits:
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes,
durant els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu
fins a arribar a com a màxim el 50% de les retribucions que es vengen
percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia
4rt fins al 20è, ambdós inclusivament, el complement que es pugui
sumar a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social
haurà de ser tal que, en cap cas, sumades ambdues quantitats, se
superi el 75% de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia
21è, inclusivament, podrà reconèixer-se una prestació equivalent al
100% de les retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior
al de causar-se la incapacitat.
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències
professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser
complementada, des del primer dia, fins a arribar a com a màxim al
100% de les retribucions que vinguessin corresponent a dita personal en
el mes anterior al de causar-se la incapacitat”.

-

“Cada Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els
supòsits que amb caràcter excepcional i degudament justificats es pugui
establir un complement fins a arribar a, com a màxim, el 100% de les
retribucions que vinguessin gaudint a cada moment. A aquests efectes, es
consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i
intervenció quirúrgica”.

Mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions
contingudes en l'article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Púbiques
acollit al Règim General de la Seguretat Social seran desenvolupades per cada
Administració Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació d'aquest
Reial decret llei, termini a partir del que assortirà efectes en tot cas”.

Per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la
situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament
pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en
el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un
màxim del 50% els 3 primers dies, un màxim del 15% sobre el 60% de la base
reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un màxim del 25%
sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora,
mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en
endavant.
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals,
l’ajuntament pot complementar les prestacions que percebi el personal
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral
al seu servei un màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que
perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa.
I quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei es trobi en les següents situacions:
-

hospitalització
intervenció quirúrgica
i totes les enumerades com a malalties greus a que fa referència l’annex del
Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament,
en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de
menors afectats per càncer o altra malaltia greu, així com altres situacions
com les de risc durant l’embaràs i de violència de gènere

l’ajuntament pot complementar, des del primer dia de baixa, les percepcions de
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),
fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el
mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
2.3. S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial decret
llei 20/2012 estableix que el disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als
empleats públics que a la seva entrada en vigor, es trobin en la situació
d'incapacitat temporal.
I per altra banda, l’art. 9.7 diu que se suspenen els Acords, Pactes i Convenis
vigents que contradiguin el disposat en aquest article. En el mateix sentit es
pronuncia l’art. 16 del mateix Reial decret llei, quan diu que se suspenen i
queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al personal del sector
públic definit en l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
generals de l'Estat, subscrits per les Administracions públiques i els seus
organismes i entitats que continguin clàusules que s'oposin al disposat en el
present títol.

2.4. Quan l’art. 9 del Reial decret llei 20/2012 diu que cada Administració
Pública podrà complementar les prestacions, hem d’estar al que disposen els
arts. 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim
local i 52.1.j) 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, que estableixen que la
competència recau en el Ple de l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i 114.1 de
les mateixes normes, respectivament, que estableixen que el quòrum exigible
per aprovar-ho serà la majoria simple del nombre de membres presents.
2.5. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són
suficients per fer front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions
per situacions d'incapacitat temporal, en els termes i amb les limitacions
establerts.
Vist l’anterior, el Ple, per majoria absoluta del nombre de membres presents,
en els termes del que estableix el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
ACORDA:
PRIMER.-. Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu
servei:
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un
complement retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la
percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25 % sobre la percepció de
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències
professionals, un complement retributiu del 25% sobre la percepció de
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa.
c) Quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el
personal laboral al seu servei es trobi en les següents situacions:
Hospitalització, intervenció quirúrgica i totes les incloses a l’annexe del
l’enumeració de malalties greus a que fa referència el Reial Decret 1148/2011,
de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la
Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per
càncer o altra malaltia greu, així com altres situacions com les de risc durant
l’embaràs i de violència de gènere.
un complement, des del primer dia de baixa, de les percepcions de l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), fins al

cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes
anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en
vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de
juliol 2012, es trobin en la situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls
aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta data.
SEGON.- Suspendre i deixar sense efecte els Acords, Pactes i Convenis
vigents que contradiguin el disposat en el seu article 9.
TERCER.- Que es notifiqui aquesta resolució, o bé als òrgan de representació
dels treballadors de l’Ajuntament, en cas que n’hi hagi, o be als mateixos
treballadors, si no n’hi ha, amb efectes merament informatius.

9.- Aprovació de Padrons fiscals 2012.
Atès que per part dels serveis de recaptació municipals ha estat elaborat el
Padró Fiscal de IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, TAXA
SOBRE VIVENDES, TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL, corresponent a l’exercici
de 2012.
Atès que correspon la seva aprovació per portar a terme posteriorment la
recaptació de les liquidacions que conté;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el Padró Fiscal corresponent a :
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Núm. Rebuts 531 Import padró 26.833,18€
TAXA SOBRE VIVENDES
Núm. rebuts 33 Import padró 3.375,40€
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
Núm. rebuts 160 Import 694,77€
Segon: Sotmetre’l a exposició pública per un termini de quinze dies i, si un cop
acabat el mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

10.- Acceptació subvencions.
10.1.- Acceptació de subvenció atorgada per la diputació de Girona per a
donar suport a programes d’esports.
Ates que la Junta de Govern del Diputació de Girona en data 17 de juliol de
2012 va acordar entre altres, atorgar a l ’ajuntament de Garrigàs una subvenció
de 900€ per a les activitats esportives per a la gent gran durant l’estiu 2012,
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 900€ per a les activitats esportives per a la gent
gran durant l’estiu 2012.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
10.2.- Acceptar la cessió de l’exposició Cuida’t les dents.
Ates que el gerent de l’organisme autònom de Salut Publica de la Diputació de
Girona va acordar en data 7 de setembre de 2012, cedit l’exposició Cuida’t les
dents a l’ajuntament de Garrigàs.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar la cessió de l’exposició Cuida’t les dents a l’ajuntament de
Garrigàs.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la DIPSALUT.
11.- Prendre en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la
memòria ambiental i la resolució ambiental de Plans i Programes emesos
en referència al Pla de gestió de residus municipals de Garrigàs i
incorporar-los a l’acord de l’aprovació definitiva de l’esmentat pla al
efectes de complementar el mateix.
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 va
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 Garrigas va sol·licitar 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 va elaborar el Pla i en va lliurar
una còpia en format digital i una còpia en format paper a l’Ajuntament de Llers.
Atès que l’Ajuntament de Garrigas va aprovar inicialment el Pla de gestió de
residus municipals de Llers.
Atès que el Pla es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci al BOP
de Girona núm. 58 de data 24 de març de 2011 i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i que no s’han presentat al.legacions.
Atès que el Pla de gestió de residus municipals de Garrigas va quesar
definitivament aprovat quedant exposat al BOP num.92 de 13 de maig de 2011
així com al tauler d’anuncis de la Corporació.
Atès que de l’acord d’aprovació definitiva se’n va donar trasllat a l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC) i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al seu
coneixements i als efectes oportuns.
Atès que en data 28 d’agost de 2012 (núm. RE 354) l’Ajuntament rep escrit del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el qual exposen: 1) que han redactat 62
Plans municipal de gestió de residus, entre els quals hi ha el del municipi de
Llers, i posteriorment han elaborat l’Informe de sostenibilitat i la memòria
ambiental, 2) que el 24 de juliol de 2012 el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha emès resolució favorable de la valoració de la memòria
ambiental i 3) que en aquesta resolució es recorda que en l’acord d’aprovació
del Pla s’ha de fer constar una declaració específica sobre la presa en
consideració de l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria ambiental i la
resolució d’avaluació ambiental de plans i programes.
Fonaments de dret
 Conve ni de col· la bora ció e ntre 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.
 Lle i e s ta ta l 7/1985, de 2 d’
a bril, re guladora de les bases del règim local
(LRBRL)
 Lle i e s ta ta l 30/1992, de 26 de nove m bre , de rè gim jurídic de le s
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC),
modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
 De cre t 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.
 De cre t le gis la tiu 2/2003, de 28 d’
a bril, pe l qua l s ’
a prova e l Te xt re fós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). Article 235.
 De cre t le gis la tiu 4/2003, de 4 de nove mbre , pe l qua l s ’
a prova e l Te xt re fós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
 De cre t le gis la tiu 1/2009, de 21 de juliol, pe l qua l s 'a prova e l Te xt re fós de la
Llei reguladora dels residus (TRLRR).
 Lle i 6/2009, de 28 d’
a bril , d’
a va lua ció a m bie nta l de pla ns i progra m e s .
Vist tot l’anterior es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORD

Primer.- Prendre en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la
memòria ambiental i la resolució d’avaluació ambiental de plans i programes
emès en referència al Pla de gestió de residus municipals de Garrigas.
Segon.- .- Incorporar els documents anteriorment esmentats a l’acord
d’aprovació definitiva del Pla de gestió de residus municipals de Garrigas, als
efectes de complementar el mateix.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la realització de tants actes i gestions com
calgui per a l’execució del present acord”.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada
l’anterior proposta per unanimitat dels presents.
12.-Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
13.- 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 21:50 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE
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el
dia…………….......
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Num.............................................
Dona fe.
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