ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 11 DE JULIOL DE 2013.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:10 hores del dia 11 de
juliol 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 6 de juny de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió de data 6 de juny 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 del departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i
medi ambient relatiu a l’autorització d’aprofitament forestal.
2.2.- Ofici de l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de
maig de 2013.
2.3.- Ofici del departament de cultura relatiu a l’autorització d’intervenció
arqueològica preventiva de control i excavació a la línea 400kv.
2.4.- Ofici de INECO SA, relatiu a l’estudi informatiu a de la variant de
Bascara.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’
import de 25.522,89€ 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 2.752.70€ 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 juny de 2013, s’acorda donar-li conformitat.

4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Emporda
corresponent a la liquidació de la taxa de l’abocador comarcal del mes de
maig 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 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 50/2013, relatiu a l’atorgament d’una bonificació en
l’IVTM per antiguitat.
Decret d’alcaldia num 51/2013, relatiu a la sol·licitud d’una subvenció per a
la tercera fira de la botifarra de perol i productes de la terra de Garrigàs.
Decret d’alcaldia num 52/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació del
contracte de gestió de serveis d’abastament d’aigua potable i devolució de
la garantia definitiva dipositada.
Decret d’alcaldia num 53/2013, relatiu a la presa de coneixement de la
comunicació d’obres que es segueix amb le numero d’expedient 22/13.
Decret d’alcaldia num 54/13, relatiu a atorgament d’autorització de llicencia
d’obres sota el numero d’expedient 20/13.
Decret d’alcaldia num 55/2013, relatiu a la llicencia d’agrupació dels solars i
divisió horitzontal de la finca situada al C/ Migdia , 7 .
Decret d’alcaldia num,. 56/2013, relatiu a l’atorgament d’una subvenció a
l’ADF Fluviam.
Decret d’alcaldia num. 57/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació del
impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que
es segueix amb l’expedient num 10/2013.
El Ple es dona per assabentat

6.- Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Garrigàs i
Càritas Figueres per donar servei a la població més desafavorida i/o en
situació de risc i/o d’exclusió social del seu municipi
Que l’Ajuntament, per atendre el conjunt de la població més desafavorida del
municipi, exclosos socialment o en risc de marginació social, vol reforçar amb
la suma dels mitjans de la seva pròpia administració i la d’una entitat sense
afany de lucre que habitualment treballa amb professionals i voluntariat, perquè

complementin i/o sumin els serveis i programes a favor d’aquests col·lectius de
persones i famílies que han tingut menys oportunitats.
Que l’entitat Càritas Interparroquial de Figueres, d’ara en endavant anomenada
Càritas Figueres – Alt Empordà, és una entitat sense afany de lucre que
treballa des de l’any 1971 en el camp dels serveis socials i el socioeducatiu,
amb l’objectiu d’impulsar la promoció i la dignificació de totes les persones que
pateixen qualsevol forma de marginalitat, tasques en les quals ha demostrat
sobradament durant tots aquests anys la seva solvència i eficàcia, amb l’equip
de voluntariat i de professionals que hi treballa dia a dia, desenvolupant
multitud de projectes i programes.
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 dels set membres , ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Garrigàs i
Càritas Figueres per donar servei a la població més desafavorida i/o en
situació de risc i/o d’exclusió social del seu municipi.
Segon.- Aprovar la despesa excepcional de 600€, amb càrrec a la partida
pressupostària 920/48902 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 a Càritas Figueres
7.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2012
Vist l’expedient que es tramita per l’aprovació del compte General del
pressupost d’aquesta corporació corresponent a l’exercici de 2012, el que ha
estat exposat al públic mitjançant anunci aparegut al BOP núm. 98 de 22.5.13,
sense que contra el mateix s’hagi presentat cap observació i/o suggeriment.
Atès que no s’han presentat al·legacions als Comptes Generals i de
conformitat amb allò que disposa l’article 212.4 del RDL 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el
Compte General Municipal de l’any 2012, acompanyat dels informes de la
Comissió Especial de Comptes, es sotmetrà al Ple de la Corporació per a que,
si s’escau, pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre
D’acord amb l’article 223.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, s’haurà de trametre
a la Sindicatura de Comptes (com a òrgan de control extern dels ens locals)
abans del dia 15 d’octubre, aquest Compte General Municipal un cop estigui
degudament aprovat pel Ple municipal

El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta dels assistents ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de
2012.
SEGON.- Retre el l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de
2012 a la Sindicatura de Comptes.
8.- Aprovació conveni entre el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Garrigàs per a l’organització de taller de memòria , 2013.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs vol portar a terme el taller de memòria per a
la gent gran amb l’objectiu de promoure un envelliment saludable i exitós.
La prestació d’aquest servei serà durant la primavera del 2013.
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 entre el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Garrigàs per a l’organització de taller de memòria , 2013.
Segon.- Aprovar la despesa de 400€, amb càrrec a la partida pressupostària
920/22710 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.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a
les activitats per a la gent gran, estiu 2013.
Vist a la resolució de la Junta de Govern de data 2 de juliol de 2013, en
virtut de la que s’acorda concedir a l’ajuntament de Garrigàs una subvenció
pel foment i la pràctica de l’esport d’import 1015€, s’acorda per unamimitat
dels set membres del Ple:

Primer.- Acceptar l’ import de 1015€ per a les activitats per a la gent gran,
estiu 2013.

Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.

10.-Assumpte urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
11.- 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
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