ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 22 D’AGOST DE 2013.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:10 hores del dia 22
d’agost 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:Josep Ferrer Serra, Pere Bosch Camps, Dolors Quer
Puntil i Dolors Juanola Teixidor.
Excusen l’assistència Jose Carlos Vaello Ordis i Joaquim Pastoret Lladó
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 11 de juliol de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió de data 11 de juliol 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.- Escrit del Departament de territori i sostenibilitat
director urbanístic logis intermodal Emporda.

relatiu al Pla

2.2.- Escrit de l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de
juny de 2013.
2.3- Escrit del departament de justícia relatiu al nomenament de secretaria
del registre civil de Garrigàs
2.4.- Escrit del departament de governació relatiu a l’adhesió al mecanisme
extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors.
2.5.- Escrit del departament d’agricultura relatiu al permisos per fer foc.
2.6.- Escrit d’agraïment a l’associació de donants de sang de Garrigàs.
2.7.- Escrit de Ministeri de foment, relatiu a l’exposició publica del projecte
de reordenació dels accessos a Garrigàs i Pontós.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’
import de 20.455€ 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 1.457,13€ 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 juliol de 2013 i la liquidació definitiva del 2011,
s’acorda donar-li conformitat
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Emporda,
relatiu a les taxes de l’abocador comarcal corresponent al mes de juny i
juliol de 2013, s’acorda donar-li conformitat
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Emporda,
relatiu a la taxa derivada de l’adhesió al Pla d’assistència i suport en la
protecció civil, corresponent al període de 6 mesos de l’any 2013, s’acorda
donar-li conformitat.
4.4.- Vista la liquidació efectuada pel Ministri d’hisenda i administració
publiques, relatiu a la liquidació de les quotes de l’IAE del període 1.12.12 a
31.5.13 i distribució telefònica segon trimestre 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. 58/2013, 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 14/2013.
Decret d’alcaldia num. 59/2013, 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 11/2013.
Decret d’alcaldia num. 60/2013, relatiu a l’atorgament de llicencia per
exercici d’activitat recreativa a Mas Gironí.

Decret d’alcaldia num 61/2013, relatiu a la presa de coneixement de la
comunicació d’obres que es segueix amb el numero d’expedient 25/13.
Decret d’alcaldia num 62/2013, relatiu a la presa de coneixement de la
comunicació prèvia de la primera ocupació que es segueix amb el numero
d’expedient 15/06.
Decret d’alcaldia num 63/2013, relatiu a l’atorgament d’una bonificació
sobre l’IBI 2013 com a titular de família nombrosa.
Decret d’alcaldia num 64/2013, 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 16/2013.
Decret d’alcaldia num 65/2013, relatiu a la presa de coneixement de la
comunicació d’obres que es segueix amb el numero d’expedient 23/13.
Decret d’alcaldia num 66/2013, relatiu a la presa de coneixement de la
comunicació d’obres que es segueix amb el numero d’expedient 23/13.
Decret d’alcaldia num. 67/2013, relatiu a l’atorgament de llicencia per
exercici d’activitat recreativa a Mas Gironí.
Decret d’alcaldia num 68/2013, 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 07/2013.
Decret d’alcaldia num 69/2013, 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 11/2013.
Decret d’alcaldia num 70/2013, 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 14/2013.
Decret d’alcaldia num 71/2013, relatiu a la presa de coneixement de la
comunicació d’obres que es segueix amb el numero d’expedient 26/13.

Decret d’alcaldia num 72/2013, relatiu a la presa de coneixement de la
comunicació prèvia de la primera ocupació que es segueix amb el numero
d’expedient 15/06.
Decret d’alcaldia num 73/2013, relatiu a l’atorgament de llicencia de
segregació del C/Ronda bella Vista., 1-3.
El Ple es dona per assabentat
6.- Ajuts socials
Vist l’escrit de la Sra. Montserrat Gironell Vilalta, comunicant la defunció del
seu marit Benvingut Amiel Torres, el dia 8 de juliol de 2013..
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 8 de novembre
de 2012 va aprovar la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les
despeses de sepultura i subvenció per naixements, per l’exercici 2013.
Atès que el Sr. Benvingut Amiel Torres era veí de Garrigàs i estava
empadronat al municipi amb una antiguitat d’ almenys un any des de la
sol·licitud.
Vista la documentació aportada consistent en:
el certificat
d'empadronament del difunt amb una antiguitat d'un any o més al municipi
de Garrigàs, justificants de la despesa i còpia del DNI del sol·licitant.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a la Sra. Montserrat Gironell Vilalta una subvenció de
600€ per la defunció del Sr. Benvingut Amiel Torres
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de
la Corporació per l’exercici 2013.
7.- Sol·licitar subvenció a Diputació de Girona per a despeses de
construcció, reparació, conservació i manteniment.
Vista la Convocatòria oberta per al Diputació de Girona, en règim de
concurrència competitiva, i convocatòria única de l’any 2013, per a
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de menys de 500 habitants
per a despeses de construcció, reparació, conservació i manteniment i
d’acord que amb les bases, es podran finançar les despeses corrents o
d’inversió per a la construcció, reparació, conservació i manteniment en vies
públiques, edificis, instal·lacions i equipaments en general dins l’àmbit de
les competències municipals.
Ates que anualment el manteniment de les vies i espai públics dels cinc
nuclis urbans de Garrigàs, importa la quantitat suficient per a ser

subvencionada i inclosa en aquesta convocatòria, s’acorda per unanimitat
dels assistents:
Primer.- Sol·licitar a la diputació de Girona l’atorgament d’una subvenció
d’import 4151,93€ per a finançar les despeses corrents per a la conservació
i manteniment en vies públiques.
Segon.- Notificar en present acord a la Diputació de Girona,
8.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT
AL 1R. TRIMESTRE DE 2013.
En aplicació del que es disposa a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials,modificada per la llei 15/2010 de 5 de juliol, es dona compte de
que per part del Secretari-Interventor municipal s’ha procedit a emetre
l’informe de Tresoreria establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 abans
esmentada, corresponent al 1r.trimestre d'aquest any 2013
El detall de l’ informe emes es el següent:
Pagaments realitzats durant el trimestre
dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural
Període mitjà de pagament (dies)
Període mitjà de pagament excedit

Nombre

Import

62
42
104

16813,83
16228,89
33042,72

16

12896,10

%
50,89%
49,11%
100,00%

43,13
24,70

Del seu contingut els regidors en queden assabentats.
9.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT
AL 2n. TRIMESTRE DE 2013.
En aplicació del que es disposa a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials,modificada per la llei 15/2010 de 5 de juliol, es dona compte de
que per part del Secretari-Interventor municipal s’ha procedit a emetre
l’informe de Tresoreria establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 abans
esmentada, corresponent al 2n. trimestre d'aquest any 2013
El detall de l’ informe emes es el següent:

Nombre
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

53
44
97
20

Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Període mitjà de pagament (dies)
Període mitjà de pagament excedit

Import

%

19180,76
12702,38
31883,14
13331,60

40,99
46,69

Del seu contingut els regidors en queden assabentats.

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

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió de la Junta de Govern
celebrada
el
dia…………….......
ha
quedat
estesa
als
folis
Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

60,16%
39,84%
100,00%

