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Editorial
Fa justament uns dies estàvem celebrant la Festa Major de
Sant Miquel, una diada que ens fa vibrar a tots, petits i
grans. És la festa que ens recorda que tornem a encarar un
nou curs escolar, que toca reprendre l’activitat després d’un
parèntesi. Com acostuma a passar la tornada a les aules
ve acompanyada d’alguns canvis que s’han produït durant
els mesos d’estiu, quan s’aprofita per arranjar espais,
pintar, instal·lar jocs… En definitiva, millores que fan
créixer la qualitat dels equipaments educatius.
Concretament en matèria educativa, aquest curs ha
començat una nova mestre, la Clara, a la qual des de
l’ajuntament li volem donar la benvinguda.
La temporada d’estiu amb la nova piscina municipal va ser
tot un èxit. Van ser més de setanta els abonats que en van
gaudir i des de l’ajuntament volem agrair el bon ús que se
n’han fet de les instal·lacions.

TONYÀ
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ACORDS DEL PLE

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIOL DE
2008.
Assenyalament de dues festes locals per l’any 2009.
Fixar com a Festes Locals,
Al nucli de Garrigàs, els dies 29 de juny i 29 de setembre.
Al nucli d'Arenys d'Empordà, els dies 29 de juny i 30 de
novembre.
Al nucli de Tonyà, els dies 29 de juny i 14 de desembre.
Al nucli de Vilajoan, els dies 29 de juny i 22 de juliol.
Al nucli d'Ermadàs, els dies 29 de juny i 26 de setembre
Nomenament d’un nou carrer, entre el C/ La Carrera i el C/
Gran.
DENOMINAR “El Balcó de l’Empordà” al carrer que es troba
entre l’encreuament del C/ La Carrera amb la Carretera de
Vilamalla i el C/ Gran amb l’actual Carretera de Vilamalla,
endavant C/ El Balcó de l’Empordà.
Aprovar inicialment l’adhesió al Pacte de salut signat en data 3
de desembre de 2004 entre el departament de salut,
l’ajuntament de Figueres i el consell comarcal de l’Alt Empordà,
el qual s’adjunta com annex I al present expedient, on es preveu
la creació del consorci del govern territorial de salut alt Empordà.
Aprovar inicialment la creació del consorci del govern territorial
de salut Alt Empordà i els seus estatuts.
Atorgar llicencia d’obres i instal·lacions a l’empresa
PRODUCTHERM SL per la instal·lació d’una planta solar
fotovoltaica de 1MWp al Polígon 2 parcel·les 63 i 64 de
Garrigàs, de 10 plantes de 90KV/PT i 1 planta de 10KV/PT.
Aprovar l’acord econòmic presentat per l’empresa
PRODUCTHERM SL, consistent en l’ingrés de 87.500€ a
l’atorgament de la llicència d’obres i instal·lacions.

Aprovar la sol·licitud al Ministerio de Fomento per al
tractament integral de l’accés a Garrigàs des de la
Nacional II, que hauria de consistir en la construcció d’una
rotonda que faciliti i garanteixi un accés segur o
subsidiàriament, en una illeta central que faciliti aquest
accés i redueixi la sinistralitat i garanteixi la seguretat.

ACTES JUNTES DE GOVERN

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIOL DE 2008.
Acceptar la subvenció del Programa d’assistència tècnica 2008.
Acceptar la inclusió en el programa d’assistència tècnica 2008 del
projecte de vorera a la carretera GIV6227 de Garrigàs a Vilamalla.
Acceptar de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona relativa al
butlletí municipal.
Acceptar la subvenció d’import 470€ per la redacció del Butlletí
municipal.
Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona relativa
al Programa Fons de Subvenció 2008.
Acceptar l’import 18.000€ per subvencionar les obres d’adaptació d’un
edifici municipal situat a Arenys d’Empordà com a arxiu documental de
l‘ajuntament, dins del programa de Fons de Subvenció.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 7 D’AGOST DE 2008.
Acceptació d’una subvenció atorgada per la Diputació de Girona per
obres de reparació, conservació i manteniment del cementiri d’Arenys
d’Empordà.
Acceptar una subvenció de 10.000€ per finançar les obres de
reparació, conservació i manteniment del cementiri d’Arenys
d’Empordà.
Ajuts socials
Atorgar a la Sra. DOLORS PRADA AYATS una subvenció de 600€ per
la defunció deI seu marit JOSEP GIRO VERGES.
Atorgar al Sr. ALBERT PORTAS VELAZ una subvenció de 1200€ pel
naixement de la seva filla RUTH PORTAS BUSQUETS inscrit al
Registre civil de Garrigàs Tom 20 Foli 169
Aprovar l’ expedient de contractació de construcció d’una captació i
interconnexió dels abastament de Garrigàs i Vilajoan, mitjançant
procediment negociat amb publicitat, convocant la seva licitació.
Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’ajuntament de Garrigàs pel desenvolupament del
projecte de foment de la demanda xec servei Alt Empordà previst al
programa de nous filons d’ocupació del Departament de treball i
indústria de la Generalitat de Catalunya.

AGEDA CULTURAL

TEATRE
El proper diumenge 2 de Novembre a les 17:00h al centre cívic tindrà lloc la
representació de l’obra Allò que tal vegada s'esdevingué, de Joan Oliver, a
càrrec del grup de teatre la Fraternitat de Sant Llorenç de la Muga.

QUINES
El proper dissabte dia 6 de desembre s’inicia la temporada de quines. En total
es faran nou sessions i seran els dies 6,13, 20,25,26 i 27 de desembre i 1,3 i 6
de gener.
Destaquem que durant la sessió del dia 13, en motiu de la Marató de TV3, que
aquest any va dedicada a les malalties del cervell, es farà una línia groga
especial, la recaptació de la qual anirà destinada a la Marató. Demanem la
vostra col·laboració.

REIS
Com cada any, el proper 5 de gener ens vindran a visitar ses majestats els
Reis Mags d’Orient. Repartiran regals a tots els socis de l’Associació Balcó de
l’Empordà menors de 10 anys.
Acte seguit, xocolatada per a tothom.

Cada un dels actes tindrà el seu programa, que es farà públic en el moment pertinent; per tant, la informació
que donem a l’Agenda Cultural pot veure’s modificada per part de l’organització.
No cal dir que tothom hi és convidat; ja sabeu que, com més serem, més riurem!

IFORMACIOS GEERALS
JUTGE DE PAU SUBSITUT

En l’acta de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament celebrada el 18 de
setembre de 2008 es nomenà com a Jutge de Pau substitut a la Sra. Lourdes
Teixidor i Garrido, d’ acord amb el que estableix l’ articulat i demés disposicions
a l’ efecte de la Llei general del Poder Judicial.
NOVES INSTAL·LACIONS INFANTILS

Des de fa poc més d’unes setmanes comptem amb unes noves i modernes
instal·lacions infantils, situades al costat del pati de les escoles.

CLASSES D’AERÒBIC

El passat mes de setembre es van reprendre les classes d’aeròbic. Aquest nou
curs tenim nova professora, la Cristina. L’horari és els dilluns de 20.00h a
22.00h i els dimecres de 21.00h a 22.00h.

RESUM D’ACTIVITATS
11 SETEMBRE
Com és tradicional el passat 11 de setembre el municipi de Garrigàs va
celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Es va fer un dinar al centre cívic i tot
seguit el grup ULTRAMAR ens va fer gaudir amb una cantada d’havaneres.
FESTA DE SANT MIQUEL
Aquest setembre es va celebrar la festa major del nostre municipi, Sant Miquel.
Com cada any, el divendres va tenir lloc el partit solters contra casats (amb
victòria pels solters) així com el concurs de truites, coques i amanides. Tots dos
actes van comptar amb un gran èxit de participació.
El dissabte a la tarda es van fer els jocs per la mainada i a la nit ball amb el
grup els màgics i disco mòbil.
I el diumenge es va iniciar amb la missa de festa major, amb acompanyament
d’orquestra. A la tarda audició de sardanes al centre cívic i acte seguit ball de fi
de festa amb el conjunt els màgics.
NETEJA DE BOSCOS
El passat 19 d’Octubre es va dur a terme una neteja de boscos en el municipi
de Garrigàs. Una quarantena de voluntaris, amb tots els estris necessaris van
emprendre camí dels boscos i cunetes del municipi. Es van recollir des
d’ampolles de plàstic, de vidre, llaunes, papers, xeringues i mobles fins a
centenars de preservatius i mocadors de paper (al costat de la NII on es posen
les prostitutes).
Per acabar la jornada, tots els voluntaris van poder gaudir d’un merescut dinar
al centre cívic.

JUTJAT DE PAU DE GARRIGÀS
Jutjat de pau del terme municipal de Garrigàs, del qual també formen part els
pobles agregats d’Arenys d’Empordà, Ermedàs, Vilajoan i el veïnat de Tonyà.
La Justícia de Pau és el primer esglaó de l’organització judicial espanyola. El Jutjat de Pau és
un òrgan jurisdiccional als municipis on no hi ha Jutjat de Primera Instància i Instrucció.
El Jutjat de Pau té jurisdicció sobre el terme municipal que correspongui i tindrà coneixement,
en l’ordre civil, de la substanciació en primera instància, decisió i execució dels processos que
la llei determina. Té també funcions de registre civil.
En l’ordre penal, té coneixement en primera instància dels processos per faltes que li
atribueixen les lleis. Pot intervenir en actuacions penals de prevenció, en aquelles que li són
delegades i en les que li atribueixen les lleis.
Els jutges de pau i substituts són elegits a proposta de l'Ajuntament entre les persones que ho
sol·licitin i que compleixin els requisits legals (ser major d’edat i no estar inclòs en cap de les
causes d’incapacitat i incompatibilitat previstes a la llei).

El jutjat de pau s’encarrega, entre d’altres, dels tràmits següents:
REGISTRE CIVIL
- Inscripció de naixements, matrimonis i defuncions
- Sol·licitud de canvi de nom, substitució al català, i rectificació d’errors en el registre civil
- Petició de certificats de naixement, matrimoni, defunció, fes de vida i estat
MATRIMONI CIVIL
- Tramitació d’expedient del matrimoni es realitza al registre civil de Figueres
- Celebració de matrimoni civil
ACTES DE CONCILIACIÓ
- Celebració d’actes de conciliació
JUDICIS DE FALTES
- Enjudiciaments i resolució de processos per faltes lleus
EXHORTS (Agrupació de Jutjats de Pau de Vilafant)
- Actes de cooperació judicial (exhorts), per evitar desplaçaments al cap del partit judicial

Jutjat de Pau del municipi de Garrigàs (Edifici de l’ajuntament)
Jutgessa de Pau Titular: Pilar Bosch i Bech
Horari d’atenció: Dimecres de 17 a 19h. (amb cita prèvia)
Telèfon 972568083
Adreça electrònica secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat

Destacats.......................................

El futur passa per les nostres mans. Llaunes, envasos de vidre, brics, piles,
papers, cartrons... són deixalles habituals en l’àmbit domèstic. Depèn de cada
un i cada una de nosaltres aconseguir que el nostre planeta no esdevingui un
gran abocador. Així doncs, col·laborem-hi i siguem respectuosos amb el medi
ambient, una responsabilitat decisiva amb el futur. Cal abocar cada deixalla al
seu contenidor i tenir present que tots aquests productes tenen un efecte nociu,
en alguns casos irreversible, sobre el medi ambient.
A més, si seguim els següents consells de reciclatge la factura serà menys
costosa; ja que l’abocador comarcal penalitza als ajuntaments pel mal
reciclatge. I en conseqüència l’ajuntament es veu obligat a repercutir-ho a les
factures dels contribuents. Així doncs, entre tots fem un esforç!!!

Tant les de llautó com les d’alumini no són biodegradables i
s’acumulen als abocadors indefinidament.
Les més valuoses són les d’alumini, ja que després de
separar-les es reciclen fàcilment. Del procés de reciclatge
surten altres llaunes, recipients, perfils...
S’han de dipositar als contenidors de color groc.

El vidre no es descompon (en el medi ambient) i per això
s’acumula indefinidament. Pot provocar incendis als espais
naturals.
El vidre és fàcilment reciclable. Del vidre reciclat obtenim
ampolles, gots, garrafes, gerros...
S’han de dipositar als contenidors de color verd.

No es descompon ja que estan formats per alumini i plàstic
bàsicament. És molt voluminós i ocupa molt lloc als
abocadors. Es recicla separant els seus components
mitjançant alta tecnologia.
S’han de dipositar als contenidors de color groc.

HORARIS
Ajuntament
De dimarts a divendres de 09:00h a 14:00h
Telf.: 972568083 Fax.:972568319
Adreces electròniques: alcaldia@ajuntamentdegarrigas.cat
secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
dinamitzacio@ajuntamentdegarrigas.cat

Dispensari mèdic municipal
Metgessa: Dilluns 13.00h i dijous a les 14.00 h.
Infermer: 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 08.30 h. a 09.30 h. a l’Oficina de les Escoles

Recollida d’estris 2007
Segon dimarts de cada mes (Tel. SERSALL, S.L. 972.15.87.42)
Queda suspès el servei de deixalleria situat al recinte del Centre Cívic fins nou avís

✆TELÈFONS D'INTERÈS
Ajuntament tel/fax 972 568083
Jutjat de Pau (Vilafant) 972 546020
CAP Bàscara (Urgències) 972 560627
Dispensari municipal 972 568277
Assistent social 972 503088
Companyia elèctrica ENHER 900 770077
Companyia d’aigües
potables PRODAISA 972 202078
CEIP Garrigàs 972 547465
Rectoria 972 560259

✆TELÈFONS
D’URGÈNCIA
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Urgències mèdiques 061
Telèfon d’emergència 112
Hospital de Figueres 972 501400

RECOMANACIONS
ESCOMBRARIES
Demanem a tots els usuaris que tinguin un comportament cívic i que no es dubti en denunciar
els infractors.

NETEJA VIÀRIA
Una vegada més, des d’aquest informatiu volem felicitar als veïns que dia rere dia netegen i
reguen el seu tros de vorera i carrer, i sovint els de veïns o veïnes més grans que per l’edat no
poden fer-ho. Volem que quedi constància d’aquesta bella actuació de solidaritat i ciutadania.

ANIMALS DE COMPANYIA
Recordem
-

a tots els propietaris d’animals de companyia la seva responsabilitat de tenir-ne cura.
Cal que estiguin degudament registrats a l’Ajuntament.
Mantenir-ne el control sanitari.
Passejar-los lligats.
Recollir-ne les defecacions a la via pública.
Controlar-ne 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.

