ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 13 DE SETEMBRE DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 13 de setembre 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. 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 l’ acta de la sessió de data 16 d’agost de 2012.
Examinada l’ acta de la sessió de data 16 d’agost de 2012, és
unanimitat dels membres assistents

aprovada per

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 de CatSalut relatiu al nou horari del CAP de Bàscara.
2.2.- Escrit de Diputació de Girona relati a la nova edició del Servei Local d0orietacio
Familiar.
2.3.- Ofici de DIPSALUT relatiu a la tramesa dels resultats del programa d’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines d’us públic.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
6.842,26€ 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 731,09€ 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 d’agost 2012,s’acorda donar-li conformitat.
5.- Sol·licitud de participació en l’edició del Servei Local d’orientació familiar per
al curs 2012-2013.
En el marc de les polítiques d’atenció a les persones de la secció d’Acció Social i
Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Girona i atenent a un dels seus
objectius d’atenció a les famílies, us presentem el Servei Local d’Orientació Familiar.
Es tracta d’un servei preventiu i universal que s’adreça a totes les famílies del municipi
per tal d’orientar i assessorar pares i mares, i alhora crear un espai de debat i reflexió
entorn de l’educació i els nous reptes. El Servei consta de tres espais d’atenció:
per la DiEscola de Mares i Pares: S’oferirà informació i suport en un espai on es
podran expressar dubtes o mantenir debats sobre les qüestions educatives que
preocupen especialment les mares i pares. Es realitzarà un grup per municipi, que es
trobarà durant 16 sessions de treball, quinzenalment, al llarg del curs 2012-2013
(exceptuant els períodes de vacances escolars). L’horari s’establirà en funció de les

necessitats de les famílies, i la durada serà d’una hora i trenta minuts. S’entregarà el
material adient al contingut del programa i/o a la demanda de les necessitats de les
famílies.
Espai d’Atenció Individualitzada: En què es donarà suport a les famílies.
S’atendran consultes i s’oferiran eines educatives per tal de resoldre les situacions de
relació o afrontar els reptes amb què els pares i mares es trobin. Es realitzarà de
manera quinzenal, durant una hora i mitja, en horaris que s’adequaran a la
compatibilitat de les famílies (dels quals es farà difusió).
Servei d’Atenció i Orientació Educativa Telefònica durant les 24 hores del
dia: Aquest servei s’adreçarà a totes les famílies del municipi amb infants entre 0 i 18
anys que necessitin un suport educatiu. Els casos en què es detectin situacions de risc
o vulnerabilitat es derivaran als serveis corresponents. Aquest servei es mantindrà des
del setembre de 2011 fins al 30 de juny de 2012 de manera ininterrompuda
Ates que l’ajuntament de Garrigàs esta interessat en la participació en l’edició del
Servei Local d’orientació familiar per al curs 2011-2012, s’acorda per unanimitat dels
assistents al Ple:
Primer.- Sol·licitar la participació de l’ajuntament de Garrigàs a l’edició del Servei Local
d’orientació familiar per al curs 2012-2013.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona, area de cultura i acció
social.

6.-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. 75/2012, de 21 d’agost de 2012, relatiu a la sol·licitud
de subvenció per la II Fira de la Botifarra de Perol.
Decret d’Alcaldia núm. 76/2012, de 12 d’agost de 2012, relatiu a la declaració
de conclosa i exhaurida la llicència d’obres que es segueix amb l’expedient
núm. 20/12.
Decret d’Alcaldia núm. 77/2012, de 23 d’agost de 2012, relatiu a l’autorització
de llicencia d‘obres que es segueix amb el numero d’expedient 26/12.
Decret d’Alcaldia núm. 78/2012, de 22 d’agost de 2012, relatiu a la pressa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obra sota el numero d’expedient
27/12.
Decret d’Alcaldia núm. 79/2012, de 23 d’agost de 2012, relatiu a la devolució
de la fiança diposita en la tramitació de l’expedient d’obres num. 20/12.

Decret d’Alcaldia núm. 80/2012, de
l’anul.lacio d’un rebut d’IVTM.

13 de setembre de 2012, relatiu a

El Ple es dóna per assabentat.
7.-Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
8.- 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.
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