ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 12 DE MAIG DE 2011.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:12 hores del dia 12 de maig
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 10 de març i 4 i 27
d’abril de 2011.
Examinada l’ acta de la sessió de data 10 de març de 2011, es aprovada per
unanimitat dels membres assistents.
Examinades les actes de les sessions de dates 4 i 27 d’abril de 2011, son
aprovades amb el vots favorables dels cinc membres de CIU i l’abstenció
d’Entesa per Garrigàs.
2.- Aprovació certificació núm. 8 relativa a l’obra de construcció d’un
edifici sociocultural fase I.
Vista la certificació núm. 8 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. 8 de l’obra de construcció d’un edifici
sociocultural Fase I per import de 47.802,32€, 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.
3.- Aprovació inicial de la modificació de l’art.2 de la ordenança fiscal
reguladora del impost sobre instal·lacions, construccions i obres.
El canvi fonamental que es proposa, conseqüència de la Directiva de serveis
2006/123/CE i de la Llei 17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de serveis,

és l’ampliació del fet imposable de la ordenança, el qual a partir d’ara també
inclourà els supòsits de comunicació prèvia.
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat de tots els membres de
la corporació, l’adopció de acord següent:
PRIMER.-Aprovar provisionalment la modificació de l’art.2 de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, que quedarà
redactat de la forma següent:
Article 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de l'impost, la realització dins el terme
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra, per a les quals
sigui preceptiva l'obtenció de la corresponent llicència d’obra o
urbanística o s’hagi de realitzar la comunicació prèvia/declaració
responsable, s’hagi obtingut/comunicat o no, sempre que la seva
expedició correspongui a l'Ajuntament.
2. Les construccions, instal·lacions i obres a què fa referència l'apartat
anterior, podran consistir en:
a) Les obres de nova planta i d’ampliació d'edificacions, així com la
implantació, ampliació, modificació o reforma d'instal·lacions de
tota classe.
b) Les obres d'enderroc o demolició, totals o parcials.
c) Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura o
l'aspecte exterior o la disposició interior dels edificis o que
incideixin en qualsevol classe d'instal·lació.
d) Les alienacions i rasants.
e) Les obres de fontaneria
f) L'obertura de rases en via pública i les obres d'instal·lació,
modificació i ampliació de serveis públics.
g) Els moviments de terres, com ara desmunts, explanacions,
excavacions i terraplenada.
h) Les obres de tancament de solars o dels terrenys i de les tanques
i bastides
i) La publicitat o propaganda visible des de la via pública
j) Les instal·lacions subterrànies dedicades a tot tipus d'activitat, als
serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
k) Les obres i instal·lacions provisionals a què es refereix l'article 58
de la Llei del Sòl.
l) La realització de qualsevol altra construcció, instal·lació o obra,
que estigui subjecte a llicència municipal.
SEGON.- Exposar al públic l’anterior acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament, publicant-se al BOP el text íntegre

de les ordenances fiscals aprovades, les qual entraran en vigor el dia següent a
la seva publicació i regiran mentre no se n’acordarà la seva modificació o
derogació.
4.- Aprovació inicial de la modificació de l’art.2 i 6 ordenança fiscal
reguladora de les llicencies urbanístiques.
El Sr. Alcalde es remet a allò explicat en el punt anterior però que en aquest
supòsit el que es fa és ampliar el fet imposable de la taxa.
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat de tots els membres de
la corporació, l’adopció de acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicial de la modificació dels art.2 de l’ordenança fiscal
reguladora de les llicencies urbanístiques, el qual queda redactat de la forma
següent:
Article 2.- Fet imposable.
Article 2n. Fet imposable.
El constitueix l'activitat tècnica i administrativa municipal,
desenvolupada amb motiu dels actes subjectes a llicència urbanístiques
o els supòsits de comunicació prèvia (declaració responsable) que
s'hagin de realitzar en el terme municipal, per tal de verificar si s'ajusten
al planejament vigent i a les normes d'edificació i policia que siguin
d'aplicació, a fi i efecte d'atorgar, denegar o prorrogar la llicència
urbanístiques o els supòsits de comunicació prèvia (declaració
responsable) corresponent.
Article 6è. Quota.
La quota d’aquesta taxa s’obtindrà aplicant a la base imposable el tipus de
gravamen del 3% per a les obres i el 2% de les obres sotmeses a regim de
comunicació prèvia (declaració responsable)
SEGON.- Exposar al públic l’anterior acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament, publicant-se al BOP el text íntegre
de les ordenances fiscals aprovades, les qual entraran en vigor el dia següent a
la seva publicació i regiran mentre no se n’acordarà la seva modificació o
derogació.
5.- Aprovar inicialment l’establiment de la ordenança reguladora de la
comunicació prèvia d’obres.
El Sr. Alcalde explica que amb aquesta ordenança el que es vindrà a regular
són tots els diferents supòsits de obres que es subjecten a comunicació prèvia,
aquelles que es mantenen subjectes al règim de llicència i els documents a
aportar en cada cas, així com el model normalitzat de comunicació prèvia.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres del ple,
l’adopció de acord següent:

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança reguladora de
la comunicació prèvia d’obres.
SEGON.- -Exposar al públic l’acord precedent al taulell d’edictes de
l’Ajuntament, durant trenta dies, comptats a partir del següent al de la
publicació del corresponent anunci en el B.O.P. En aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat
cap, els acords adoptats s’entendran adoptats definitivament.
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, un assumpte no inclòs a l’ordre
del dia que acompanyava la convocatòria.
L’assumpte consisteix en l’aprovació del model de document necessari per a la
realització de la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre
qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics,
així com el model per a efectuar la declaració de béns patrimonials i de la
participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats
participades per aquestes i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, el
patrimoni i, si s’escau, de societats, que s’insereixen a continuació i l’aprovar la
creació dels corresponents registres d’activitats i béns patrimonials per tal de
ser utilitzats en la nova constitució de la Corporació.
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:
Els representants locals han de formular una declaració sobre les causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics; així mateix han de formular una declaració
dels seus béns patrimonials i de la participació de societats de tots tipus, amb
informació de les societats participades per aquestes i de les liquidacions dels
impostos sobre la renda, el patrimoni i, si s’escau, de societats.
Les declaracions abans esmentades s’efectuaran en els models aprovats per
ple i abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del
mandat, així també quan se modifiquin les circumstàncies de fet, i s’inscriuran
en els registres d’interessos creats al efecte, que tindran caràcter públic
El registre d’interessos es constituirà en la secretaria de la corporació, la seva
custòdia i direcció correspon al secretari (art. 2.j RD 1174/1987, de 18 de
setembre).
El registre de causes de possible incompatibilitat i d’activitats tindrà caràcter
públic.
Quan la declaració es formuli en format normalitzat pel ple de la corporació,
serà signada per l’interessat i pel secretari, en la seva qualitat de fedatari públic
municipal.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres del ple,
l’adopció de acord següent:
PRIMER.- Aprovar el model de document necessari per a la realització de la
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat
que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com el model
per a efectuar la declaració de béns patrimonials i de la participació en
societats de tot tipus, amb informació de les societats participades per aquestes
i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, el patrimoni i, si s’escau, de
societats, que s’insereixen a continuació.
SEGON.- Aprovar la creació dels corresponents registres d’activitats i béns
patrimonials.
TERCER.- Comunicar als representants locals que han de formular declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració
de béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus amb informació
de les societats participades per aquestes i de les liquidacions dels impostos
sobre la renda, el patrimoni i, si s’escau, de societats, segons el model
normalitzat.
7.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde demana als regidors assistents si tenen preguntes o/i precs a
formular, la Sra. Cuellar diu que ates que es tracta de l’últim Ple de la
legislatura i que el seu equip no es torna a presentar a les eleccions d’aquest
any, vol acomiadar-se i desitjar sort a l’equip de govern i explica que Entesa
per Garrigàs neix arrel del polèmic encreuament la nacional II i prega perquè
durant la pròxima legislatura es continuí lluitant per aconseguir un accés segur
a Garrigàs com es el del projecte de la construcció de dues rotondes amb un
accés soterrani i que es mantingui el polígon industrial que es pot construir a
l’indret tal com es, i que no es permeti una ampliació tal com pretenia
l’empresa, perquè recorda que tota aquesta polèmica va mobilitzar mols veïns.
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

