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El Butlletí Informatiu que avui presentem i
que esperem posar a la vostra disposició
periòdicament, pretén informarvos de les
iniciatives municipals, les activitats que es
duen a terme al nostre municipi, els
projectes municipals que està previst
posar en marxa i, en general, tot allò que
forma part de la vida municipal. Des de
l’Ajuntament
esperem
que
aquesta
publicació tingui una bona acollida i que,
sobretot, serveixi per obrir un nou canal
de comunicació entre els veïns i
l’Ajuntament, i faciliti la participació de
tots en la construcció del present i del
futur del nostre municipi.
Josep Masoliver
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ACORDS DEL PLE

P le ordinari del dia 14 de novembre de 2005
Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Català de la
Salut per un import de 1.379,87€, corresponent al 65%
del total, a l’Ajuntament de Garrigàs per l’adquisició de
material mèdic pel seu consultori local.
Aprovació provisional de la modificació de l’ Ordenança
Fiscal núm. 4 de recollida d’escombraries.
TARIFA
Concepte
Habitatges de caràcter familiar........................... 75,00 €
Botigues, bars, cafeteries i similars................... 127,71 €
Hotels, fondes i residències, etc....................... 240,40 €
Locals industrials........................................... 127,71 €
Locals comercials........................................... 127,71 €

P le ordinari del dia 22 de desembre de 2005
Aprovació del Pressupost General de la Corporació per
l’exercici 2006.
Aprovació de les bases del procediment de concessió
d'ajuts socials i el programa d'acció social 2006, que
inclou la concessió d'ajuts per les despeses de
sepultura i subvenció per naixements.
Sol·licitud
de
subvenció
extraordinària
al
Departament de Cooperació Municipal de la Diputació
de Girona pel canvi de les obertures de l’Escola pública
de Garrigàs, actualment de fusta, per l’exercici 2006.

P le ordinari del dia 23 de gener de 2006
Adjudicar a EXCAVACIONS MALE I HURTOS, SL la
pavimentació del camí de Garrigàs a Palau de Sta.
Eulàlia per import de 58.135,27 €, IVA inclòs, atès
que és l’empresa que ha ofert el preu econòmicament
més avantatjós.
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança
Fiscal núm. 22 de subministrament d’aigua potable
per l’exercici 2006, pel que fa als preus del m3 de
l’aigua potable.
BLOC I 06M3/ABONAT/MES....................0,3626€/M3
BLOC II 612M3/ABONAT/MES..................0,4347€/M3
BLOC III 12M3/ABONAT/MES.....................0,4968€/M3
QUOTA DE SERVEI........................4,6500/MES/ABONAT
CONSERVACIÓ DE COMPTADOR........0,62€/MES/ABONAT

ACORDS DEL PLE

P le ordinari de 23 de febrer 2006
Autoritzar la interposició d’un recurs contenciós
administratiu contra la desestimació de la petició
requeriment, presentada davant de l'Administració de
l'Estat en data 23 de juny de 2005, en la que es
sol·licitava la creació d'una comissió de seguiment del
TGV amb presència de representants de les entitats
locals gironines, la incorporació al traçat del TGV i als
Projectes d'execució de les mesures correctores
proposades pel Cilma i el conjunt d'Ajuntaments
afectats, i es reivindicava destinar l'1% cultural en els
municipis afectats pel pas d'aquesta infrastructura.
Atorgar una subvenció de 600€ per l'any 2006 per la
redacció semestral de la revista Gàrika, amb càrrec a
la partida núm. 1/22001 del Pressupost General any
2006.
Sol·licitar
una
subvenció
extraordinària
al
Departament de Cooperació Municipal de la Diputació
de Girona per l’exercici 2006, per a finançar l’obra de
l’arranjament del camí de Garrigàs a Palau de Santa
Eulàlia amb un pressupost de 59.367,14€.
Al·legacions al Projecte de Pla d’Infrastructures del

Transport de Catalunya (PITC).
Aprovació de l’expedient de contractació i licitació de
les obres de construcció d’una piscina municipal, fase I

P le ordinari del dia 30 de març de 2 006
Aprovació de l’atorgament d’ajuts socials a jubilats i
pensionistes per l’ús gratuït del transport públic que
realitza l’empresa Estarriol de Garrigàs a Figueres i de
Figueres a Garrigàs. Els beneficiaris d’aquests ajuts
s’hauran de personar a les oficines municipals a recollir
els corresponents tiquets a partir del mes de maig de
2006.

En aquesta secció volem oferirvos un extracte dels punts que
han estat aprovats pel Ple de l’Ajuntament.
No es tracta, en cap cas, de la reproducció total de les ordres del
dia.
Les actes de les sessions plenàries són publiques, podeu
consultarles a l’Ajuntament i, properament, a la web municipal.

INFORMACIONS GENERALS
Ordenances fiscals per l’exercici 2006
Ordenança Fiscal de llicències urbanístiques:
 Obres menors..............................................................
 Obres majors fins a 18.000 €.........................................
 Obres majors de més de 18.000 €..................................

30,05 €
60,10 €
120,20 €

Ordenança Fiscal de llicència d’obertura d’establiments:
 Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental........
 Activitats sotmeses a llicència ambiental.........................
 Activitats sotmeses al règim de comunicació....................

240,40 €
210,35 €
120,20 €

Ordenança Fiscal de recollida d’escombraries:
 Habitatge familiar.........................................................
 Botigues, cafès, locals...................................................
 Hotels, residències, fondes i similars...............................

75,00 €
127,71 €
240,40 €

Ordenança Fiscal de clavegueram:
 Habitatge....................................................................
 Connexió a la xarxa de sanejament................................

3,19 €
450,00 €

Ordenança Fiscal de cementiris:
 Boca de nínxol a Garrigàs............... 226,10 € (nous) / 150,25 € (vells)
 Boca de nínxol a Arenys d’Empordà..............................
150,25 €
 Taxa de conservació de nínxols a Garrigàs.....................
3,00 €
 Taxa de conservació de nínxols a Arenys d’Empordà.......
2,40 €
Ordenança Fiscal de l’I mpost sobre Béns I mmobles:
 Tipus de gravamen per sòl urbà......................................
 Tipus de gravamen per sòl rústic.....................................
 Tipus de gravamen per sòl de característiques especials.....

0,4 %
0,3 %
0,6 %

Ordenança Fiscal de l’I mpost sobre Activitats Econòmiques:
 Coeficient...................................................................

1,1 %

Ordenança Fiscal de l’I mpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:
 Turismes de menys de 8 cavalls fiscals...........................
13,50 €
 Turismes de 8 a 11,9 cavalls fiscals................................
36,06 €
 Turismes de 12 a 15,9 cavalls fiscals..............................
82,28 €
 Turismes de 16 a 19,9 cavalls fiscals..............................
94,21 €
 Turismes de més de 20 cavalls fiscals............................. 112,00 €
 Autobusos de menys de 21 places..................................
87,93 €

INFORMACIONS GENERALS


















Autobusos de 21 a 50 places......................................... 125,61 €
Autobusos de més de 50 places..................................... 157,01 €
Camions de menys de 1000 kg de càrrega útil.................
44,60 €
Camions de 1000 a 2999 kg de càrrega útil.....................
87,93 €
Camions de 3000 a 9999 kg de càrrega útil..................... 125,61 €
Camions de més de 9999 kg de càrrega útil..................... 157,01 €
Tractors de menys de 16 cavalls fiscals...........................
18,84 €
Tractors de 16 a 25 cavalls fiscals..................................
29,51 €
Tractors de més de 25 cavalls fiscals..............................
83,30 €
Remolc i semirremolc arrossegat per vehicles de tracció mecànica
de menys de 1000 kg de càrrega útil........................
18,84 €
de 1000 a 2999 kg de càrrega útil............................
29,51 €
de més de 2999 kg de càrrega útil...........................
83,30 €
Ciclomotors................................................................
4,72 €
Motocicletes fins a 125 cc.............................................
4,72 €
Motocicletes de 125 a 250 cc........................................
8,17 €
Motocicletes de 250 a 500 cc........................................
16,33 €
Motocicletes de 500 a 1000 cc......................................
32,03 €
Motocicletes de més de 1000 cc....................................
64,06 €

Ordenança Fiscal de l’I mpost de Construccions:
 Tipus 2 % sobre el cost de l’obra o instal·lació.
Ordenança Fiscal de l’I mpost sobre l’I ncrement del Valor del Terreny
(plusvàlua):
Percentatge que incrementa en funció del nombre d’anys durant els quals
s’ha generat l’increment.
percentatge
increment
 de 1 a 5 anys................... 2,4................... 16 %
 fins a 10 anys.................. 2,1................... 16 %
 fins a 15 anys.................. 2,1................... 20 %
 fins a 20 anys.................. 2,2................... 25 %
*Bonificació: Es bonificarà en un 55 % de la quota de l’impost, en les
transmissions de terrenys o constitució de drets reals de gaudiment limitat
del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptats.

INFORMACIONS GENERALS
Ordenança Fiscal de l’ocupació de la via pública i terrenys públics
(mercaderies de tota mena, runes, enderrocs, materials de construcció,
contenidors, bastides, tanques, puntals, cavallets, estelles i similars):
 A Garrigàs............................................................
1,08 € x m2 x dia
 A Arenys d’Empordà, Tonyà, Vilajoan i Ermadàs........
0,65 € x m2 x dia

Ordenança Fiscal dels preus públics per ocupació de via pública o terrenys
públics (taules, cadires, parasols, quiosc, barraques...):
 En tot el municipi..................................................
1,08 € x m2 x dia

Ordenança Fiscal d’entrada de vehicles per les voreres i reserva per
aparcaments exclusius (guals):
 En tot el municipi..................................................
3,00 € anuals
Ordenança Fiscal de serveis funeraris:
 Despeses de paleta, neteja i condicionament de nínxol.....

72,12 €

Ordenança Fiscal de subministrament d’aigua:







Bloc I (0 a 6 m3/abonat/mes).................................
0,3626 €/m3
Bloc II (6 a 12 m3/abonat/mes)..............................
0,4347 €/m3
Bloc III (a partir de 12 m3/abonat/mes)...................
0,4968 €/m3
Quota de servei.............................................4,6500 €/abonat/mes
Conservació de comptador..................................0,62 €/abonat/mes
Connexió a la xarxa d’aigua....................................
350,00 €

Ordenança Fiscal del preu públic pel desguàs de canaleres i altres
instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús públic:
 Per cada canalera.................................................... 3,00 € anuals
Ordenança Fiscal del preu públic per fotocòpies:
 D4........................................................................ 0,06 €
 D3........................................................................ 0,18 €

INFORMACIONS GENERALS

P eríode de cobrament d’impostos i taxes municipals
L’IBI urbana i rústica i l’IAE es cobrarà del 1 de juny al 31 de juliol a les oficines
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o per domiciliació bancària.
La taxa de subministrament d’aigua potable, escombraries, clavegueram i canaleres
es cobra trimestralment per l’empresa concessionària PRODAISA.
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa de cementiri i la taxa de
recollida d’escombraries dels masos o habitatges que no estan connectats a la
xarxa publica, es cobraran a l’ajuntament els mesos d’octubre i novembre.

Liquidació del pressupost general de la corporació de l’exercici
2005, aprovada en la sessió plenària del dia 30 de març de
2006.
ROMANENT DE TRESORERI A
(+)DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINALS D’EXERCICI..
13.048,72 €
() CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINALS D’EXERCICI 113.692,04 €
(+)FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS D’EXERCICI..
117.067,85 €
ROMANENT DE TRESORERI A TOTAL.........................
16.424,53 €

INFORMACIONS GENERALS
P ressupost general de la corporació per l’exercici 2006
aprovat el dia 22 de desembre de 2005
DESP ESES
RESUM P ER CAP I TOLS
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
INVERSIONS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL P RESSUP OST DE DESP ESES...

27.000,00
92.275,00
700,00
17.200,00
212.542,71



349.717,71

I N GRESSOS
RESUM P ER CAP I TOLS
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALINEACIO INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL P RESSUP OST D'I NGRESSOS...

55.185,41
35.000,00
22.075,00
94.600,00
1.000,00

141.857,30


349.717,71

Ens EXP LI QUEM ..........................................
P rojecte d’implantació d’una àrea de servei al P la del Regatim
L’ajuntament de Garrigàs s’ha dirigit en reiterades ocasions al Ministeri de
Foment, propietari de la Carretera nacional II, per a manifestarli la preocupació
dels veïns respecte el perillós accés al municipi des d’aquesta carretera, on s’han
produït nombrosos accidents, amb resultat mortal alguns d’ells.
Donada la passivitat del Ministeri davant la
reclamació municipal,
l’ajuntament va acollir amb bons ulls la sol·licitud de llicència d’obres, presentada
l’any 1998, per la construcció d’una estació de serveis al marge dret de la Ctra.
Nacional II i que es va condicionar a la construcció d’un enllaç que resolgués
aquest encreuament. Notícia de la que se’n va fer ressò la premsa en aquell
mateix moment i que s’ha tornat a publicar en diverses ocasions.
L’equip de govern de l’ajuntament considera que l’obra aporta una solució
molt anhelada per tots els veïns que diàriament posem en risc la nostra vida al
accedir al municipi i que, atès que la zona on s’implantarà l’estació de servei serà
àmpliament castigada per projectes supramunicipals, com la construcció del
traçat del TGV, el desdoblament de la nacional, el desdoblament de l’autopista, la
implantació d’una subestació elèctrica de 132.000 V conseqüència de la nova
línia SerinyàGarrigàs, el pas de la línia de 400.000 V (coneguda com MAT);
l’ajuntament creu fermament que de tot això en quedarà una solució finançada
per l’empresa privada, que serà l’única de les infrastructures que no ens hauran
imposat, sinó que lliurement haurem acceptat perquè considerem que després de
totes les destrosses al nostre terme municipal, sols ens beneficiarem directament
de l’estació de servei, com a centre de treball i accés sense riscos.
L’oposició d’un 13% dels veïns de Garrigàs a aquest projecte és un signe
de vitalitat del poble que contribueix a la vida democràtica del municipi i que serà
tinguda en compte al moment de l’aprovació provisional del nou Planejament
Urbanístic Municipal.

Construcció de 34 nous habitatges al nucli de Garrigàs
Durant l’any passat i el present, l’ajuntament ha atorgat llicències d’obres per la
construcció de 34 habitatges unifamiliars als carrers Ronda Bella Vista, de la Font
i de la Costa.
Aquests habitatges s’estan construint en sòl urbà, qualificat així per les Normes
Subsidiàries de planejament aprovades definitivament per la Comissió
d’urbanisme de Girona en data de 25 febrer de 1987.
Així doncs, fa divuit anys que els propietaris d’aquests terrenys gaudeixen del
dret d’edificar les seves finques, i un conjunt de circumstàncies, entre elles,
probablement, l’increment actual del preu del sòl, han fet que ara es donés
aquest allau de sol·licituds de llicències d’obres majors.

HORARI S
Ajuntament
Dilluns i dijous de 18.00 h. a 20.00 h., i dimarts de 10.00 h. a 13.00 h.

Dispensari mèdic municipal
M etgessa: Dilluns i dijous a les 13.00 h.
I nfermer: Dimarts de 9.00 h. a 13.30 h. i divendres de 11.30 h. a 13.30 h.

Correus
De dilluns a divendres de 8.30 h. a 9.30 h. a l’Oficina de les Escoles

Recollida d’estris
8 de maig, 10 de juliol, 18 de setembre i 13 de novembre
(Tel. SERSALL, S.L. 972.15.87.42)

✆TELÈFONS D'I NTERÈS
A juntament tel/ fax 972 568083
Jutjat de P au (Vilafant) 972 546020
CA P Bàscara (Urgències) 972 560627
Dispensari municipal 972 568277
A ssistent social 972 503088
Companyia elèctrica EN HER 900 770077
Companyia d’aigües
potables P RODA I SA 972 202078
CEI P Garrigàs 972 547465
Rectoria 972 560259

✆TELÈFONS
D’URGÈNCI A
M ossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Urgències mèdiques 061
Telèfon d’emergència 112
Hospital de Figueres 972 501400

RECOM ANA CI ON S
ESCOMBRARI ES
Us recordem que el cost de la recollida d’escombraries que es dipositen dins del contenidor
de deixalles és superior al de la recollida de deixalles que es dipositen a dins dels
contenidors selectius o els espais reservats: vidre, cartró, paper, plàstic, restes de poda
(fulles, herba...), trastos vells...
Per tant, recomanem a tots els usuaris que facin aquesta tria i dipositin les deixalles,
prèviament seleccionades, en els contenidors corresponents per poder estalviar i tenir cura
del medi ambient
VIDRE................................... contenidor verd
PAPER I CARTRÓ.................... contenidor blau
PLÀSTIC................................ contenidor groc
PODA (fulles, herba...)............ contenidor vermell
TRASTOS VELLS..................... en els contenidors normals els dies establerts
per la recollida o a l’espai destinat en el Centre Cívic

ANI MALS DE COMP ANY I A
Recordem a tots els propietaris d’animals de companyia la seva responsabilitat de tenirne
cura.
 Cal que estiguin degudament registrats a l’Ajuntament.
 Mantenirne el control sanitari.
 Passejarlos lligats.
 Recollirne les defecacions a la via pública.
 Controlarne les miccions a la via pública.
Davant de qualsevol dubte truqueu a les oficines municipals (972 568083).
Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.

