ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:15 hores del dia 13 de
desembre 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 acctal. 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 8 de novembre de 2012.
Examinada l’ acta de la sessió de data 8 de novembre 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 de l’INE relatiu a les xifres de població resultants de la revisió del
Padró municipal referides a 1 de gener de 2012,
2,2,. Escrit de DIPSALUT relatiu als anàlisis de la sorrera de la zona
d’equipaments municipals,
2,3,. Escrit de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva relatiu a la moció que
exigeix l’acabament de les obres d desdoblaments de la NII.
2.4.- Escrit de la Direccio General de Qualitat ambiental relatiu a unes guies de
bones practiques per a minimitzar el soroll.
2.5.- Escrit del Consell Comarcal relatiu a la convocatòria del Programa
d’assistència tècnica , 2013.
2.6.-Escrit de l’INE relatiu al cens d’electors a 1.10.12
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’
import de 20.761,44€€ 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 1168,26€ 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 als mesos de
setembre, octubre i novembre de 2012, s’acorda donar-li conformitat.

4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i Coneixement
relatiu a la bestreta de les despeses per les eleccions al Parlament de
Catalunya 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. 111/2012, de 9 de novembre de 2012, prenent
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient
37/12.
Decret d’Alcaldia núm. 112/2012, de 13 de novembre de 2012, relatiu a la
declaració de conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el
numero 11/12.
Decret d’Alcaldia núm. 113/2012, de 13 d’octubre de 2012, relatiu a la
concessió de targeta d’aparcament per a persones amb disminució num.
17081201223277H.
Decret d’Alcaldia núm. 114/2012, de 13 de novembre de 2012, relatiu a
l’exempció de l’IVTM.
Decret d’Alcaldia núm. 115/2012, de 13 de novembre de 2012, relatiu a la
declaració de conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el
numero 12/12.
Decret d’Alcaldia núm. 116/2012, de 16 de novembre de 2012, relatiu a la
devolució de l’aval bancari per les obres que es segueixen amb el num
d’expedient 39/04.
Decret d’Alcaldia núm. 117/2012, de 20 de novembre de 2012, relatiu a la
declaració de conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el
numero 33/11.
Decret d’Alcaldia núm. 118/2012, de 20 de novembre de 2012, autoritzant
llicencia d’obres sota el numero d’expedient 39/12.
Decret d’Alcaldia núm. 119/2012, de 5 de desembre de 2012, ordenant a xaloc
la baixa del rebut numero 177729.
Decret d’Alcaldia núm. 120/2012, de 13 de desembre de 2012, modificant el
termini d’execució del contracte derivat de l‘acord marc d’electricitat destinats
als ens locals de Catalunya adjudicat a l’empresa Union Fenosa Comercial SL.
El Ple es dóna per assabentat.

6.- Proposta d’acord de Ple d’adhesió al pacte d’Alcaldes.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El
pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats
europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la
ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços.
L'Ajuntament de Garrigàs té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de
polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el
transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un
20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir
que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Garrigàs fa seus els objectius de la Unió Europea per
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu
territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans
d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Garrigàs es compromet a elaborar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per
part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una
estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per
aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del
Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Garrigàs es compromet també a elaborar un informe
biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de

l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes per
l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde/alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al
Pacte.
7.- Aprovació , si s’escau, de la moció en defensa del model d’escola
catalana
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als
consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert,
atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials,
i que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues
llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de
gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del
País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de
Catalunya, garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en
assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al
finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït
de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposat, l’Ajuntament de Garrigàs aprova la següent moció,
adoptant els següents
ACORDS:
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri
d’Educació.
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i
en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el
model lingüístic de la nostra escola.
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se
separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement
del català i del castellà.
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.

8.- Nomenament d’advocat i procurador en la demanda per reclamació de
danys elèctrics als motors de la Piscina publica.
Ates que en data 7 de juliol de 2012, a conseqüència de la tempesta i caiguda
de llamps al cim del nucli de Garrigàs va provocar, una sobretensió a la línea
elèctrica que subministra llum a les instal·lacions esportives municipals que va
malmetre els motors de la piscina municipal de Garrigàs.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer. Nomenar l’advocat Tomas Martinez Lozano i al Procuradors del
Tribunals Pere Ferrer Ferrer, per tal que es personi i comparegui, en
representació d’aquest ajuntament, en la demanada a presentar contra UNION
FENOSA i/o HIDROELECTRICA DE L’EMPORDA pels danys ocasionats per
la tempesta del passat dia 5 de juliol de 2012 en les instal·lacions elèctriques
de la Piscina municipal de Garrigàs.
Segon.- Notificar el present acord a l’advocat Sr. Tomas Martinez Lozano i al
Procurador del Tribunals, Sr. Pere Ferrer Ferrer.
9.- Aprovació provisional de la modificació de l’article 3 de l’ordenança
fiscal relativa al taxa pel subministrament d’aigua potable.
Vist l’estudi elaborat per l’empresa concessionària del servei de
subministrament d’aigua potable, PRODAISA, quin objectiu es l’augment dels
preus per a la prestació del servei d’aigua potable que regiran durant l’any 2013
i que consten com annexa a l’expedient, per tal d’anivellar la previsió
d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2013.
Vist l’anterior, s'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ Ordenança Fiscal num. 22
de subministrament d’aigua potable per l’exercici 2013, en quan als preus per
a la prestació del servei d’aigua potable que regiran durant l’any 2013 i que
consten com annexa a l’expedient .
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, els qual entraran en vigor l’endemà
de la seva publicació al BOP i regiran mentre no se n’acordi la seva modificació
o derogació
10.- Assumptes 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 22:20 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 de la Junta de
Govern celebrada el dia……………....... ha quedat
estesa als folis
Núm.............................................
Dona fe.
LA SECRETÀRIA

