ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 13 DE MAIG DE 2010.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:.05 hores del dia 13 de maig
de 2010, 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,
Margarita Cuéllar Grau i Dolors Juanola Teixidor
Excusa l’assistència el Sr. Rafael Vilar Oller
Amb l’assistència de la Secretària 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 les actes de les sessions de data 18 de març i 8 d’abril de
2010.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 18 de març de 2010, el Sr Alcalde diu que en el punt 5.3 dels precs i
preguntes es diu:
“El Sr. Alcalde explica que el problema es que amb la solució de Foment els
veïns de Creixell no tenen sortida a la nacional II..” hauria de dir que “nomes
tenen sortida directa en sentit Girona”. Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta
amb l’esmena proposada, es aprovada per unanimitat de tots els membres del
Ple assistents.
Examinada l’ acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Garrigàs, celebrada
el dia 8 d’abril de 2010, és aprovada per unanimitat
2.- Adjudicació definitiva del contracta d’obra per a la construcció d’un
edifici sociocultural, Fase I
Vist que mitjançant acord del Ple de data 12 de novembre de 2009 es va
aprovar l'expedient i els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques per a l'adjudicació de contracte de les obres per construcció d’un
edifici sociocultural Fase I, per procediment negociat amb publicitat, així mateix
es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació del mateix,
convocant
seva
licitació.
Vist que amb data 17.12.09 es va publicar l'anunci de licitació al Butlletí Oficial
de la Província de Girona i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació,
a fi que els interessats puguin presentar les sol · licituds de participació durant
el termini de vuit comptats des de la publicació de l'anunci del contracte.
Vist que durant la licitació es van presentar les sol · licituds de participació que
consten
en
l'expedient.
Vist que amb data 20.1.2010 es va constituir la Mesa de contractació, i un cop
comprovada la personalitat i solvència dels sol · licitants i aplicats els criteris
objectius de solvència, va proposar la selecció dels que van passar a la
següent fase, als quals es va convidar a participar ja presentar les seves
ofertes.

Vist que durant el termini de vuit dies des de la data d'enviament de la invitació,
es
van
presentar
les
ofertes
que
consten
en
l'expedient.
Atès que la Mesa de Contractació a la vista de les ofertes presentades i una
vegada negociats els aspectes i després de la recepció de l'informe de
valoració tècnica, va realitzar proposta d'adjudicació provisional a favor de
JEÑUS, SL Públic, pel preu de 427.610,13 euros, IVA inclòs.
Atès que amb data 15 d’abril de 2010, l'adjudicació provisional es va notificar a tots els
candidats i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 80 de
data 28 d’abril de 2010 i en el Perfil de Contractant de l'òrgan de contractació.

Vist que així mateix, l'adjudicació provisional es va notificar a l'adjudicatari
JEÑUS SL, requerint perquè presentés la documentació justificativa de trobar al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
i
constituís
la
garantia
definitiva.
Atès que amb data 6 de maig de 2010, l'adjudicatari JEÑUS SL, va constituir garantia
definitiva per import de 17.104,41 euros i va presentar els documents justificatius
exigits.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30
d'octubre,
de
Contractes
del
Sector
Públic

S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
PRIMER. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de construcció
d’un edifici sociocultural, Fase I aprovada pel Ple de l’ajuntament en data 8 d’abril
de 2010 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm 80 de data 28
d’abril de 2010 i en el Perfil de Contractant de l'òrgan de contractació.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 4/ 62213 del pressupost vigent de
despeses.
TERCER. Notificar l'adjudicació definitiva als candidats que no han resultat
adjudicataris.
QUART. Notificar a JEÑUS SA adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-lo
per a la signatura del contracte que tindrà lloc a l’ajuntament de Garrigas a les 19h del
dia
2
de
juny
de
2010.
CINQUÈ. Publicar l'adjudicació definitiva del contracte de construcció d’un edifici
sociocultural, Fase I al perfil del contractant i al anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona en termini de quaranta-vuit dies a comptar de la data de la present
Resolució
SISÈ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat
i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva
aprovació per l'Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut o
Director Facultatiu de les Obres i la seva posterior comunicació a l'autoritat laboral.
Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replantejament i inici de l'obra.

3.- Aprovació provisional de la licitació de l’ Ordenança fiscal reguladora
de les taxes del casal d’ estiu.
Vist el projecte de modificació de l’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de
les taxes del casal d’ estiu, que formula l’Alcaldia d’aquest Ajuntament;
Atès que el projecte respon a la necessitat d’adoptar els acords pertinent
perquè les corresponents tarifes s’ajustin els costos reals actuals del
corresponents serveis i millores formals dels textos.
Atès que les modificacions proposades tendeixen a anivellar el
pressupost de l’ exercici corrent, tenint en compte la resta de recursos que el
nodriran, per mantenir la necessària correlació entre despeses i ingressos i,
atès que de la documentació que s’adjunta a la proposta es dedueix que el
projecte s’ajusta a la normativa reguladora de la matèria i que en la seva
confecció s’hi ha observat les prescripcions legals oportunes,
s’ACORDA per unanimitat dels assistents:
PRIMER-. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4 de
l’ordenança reguladora de la prestació del servei de casal d’estiu municipal,
quedant amb el següent redactat:
Article 4. QUANTIA.
La quantia de la taxa ve determinada per les quantitats següents:
TARIFES CORRESPONENTS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL
CASAL D´ESTIU DEL MES DE JULIOL :
150€
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, publicant-se al BOP el text íntegre
de les ordenances fiscals aprovades, les qual entraran en vigor el dia següent a
la seva publicació i regiran mentre no se n’acordarà la seva modificació o
derogació.
4.- Aprovació provisional de l’ Ordenança fiscal reguladora de les taxes de
la piscina municipal.
El Ple, per unanimitat dels seus membres, decideix deixar l’acord sobre la taula
ja que es mantindran els imports de l’any 2008 i 2009.

5.- Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i l’ Ajuntament de
Garrigàs per a la realització d’ una variant de la carretera GIV-6226, de
Vilaür a l’ N-II per Arenys, i per a l’ establiment de les bases per a la cessió
a l’ Ajuntament d’ un tram d’ aquesta i d’ un tram de la carretera GIV-6227,
de Garrigàs a Vilamalla per Tonyà, que substitueix el signat en data 26 d’
octubre de 2006.
Vist el model de Conveni a signar entre l’ajuntament de Garrigàs i la Diputació
de Girona per a la realització d’ una variant de la carretera GIV-6226, de Vilaür
a l’ N-II per Arenys, i per a l’ establiment de les bases per a la cessió a l’
Ajuntament d’ un tram d’ aquesta i d’ un tram de la carretera GIV-6227, de
Garrigàs a Vilamalla per Tonyà, que substitueix el signat en data 26 d’ octubre
de 2006, que diu :
Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Garrigàs per a la
realització d’una variant de la carretera GIV-6226, de Vilaür a l’N-II per
Arenys, i per a l’establiment de les bases per a la cessió a l’Ajuntament
d’un tram d’aquesta i d’un tram de la carretera GIV-6227, de Garrigàs a
Vilamalla per Tonya, que substitueix el signat en data 26 d’octubre de
2006.
I. ENTITATS QUE INTERVENEN.
Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Enric Vilert i Butchosa,
assistit pel secretari general, Sr. Juan Ignacio Soto Valle, en virtut de les
facultats conferides per acord del Ple de ...
Ajuntament de Garrigàs, representat pel seu alcalde president, Sr. Josep
Masoliver i Subirós, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Olga Serrats
Juanola, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de ...
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.
PRIMER. La Diputació de Girona gestiona les carreteres GIV-6226, de l’N-II a
Vilaür per Garrigàs i Arenys d’Empordà, i GIV-6227, de Vilamalla a Garrigàs,
per Tonyà. Ambdues carreteres conflueixen dins el nucli de Garrigàs mitjançant
l’entramat urbà, el qual té unes amplades molt escasses per donar servei al
trànsit que hi circula.
SEGON. Ambdues parts, per tal de donar solució a aquesta circumstància, van
signar un conveni en data 24 d’octubre de 2006 en el que establien els
compromisos per a la redacció del projecte i l’execució de les obres de la
variant de Garrigàs i dels vials de connexió.
A resultes d’aquests compromisos, l’Ajuntament de Garrigàs ha executat les
obres d’adequació dels dos vials de connexió, nord i sud, entre la carretera
GIV-6227, de Vilamalla a Garrigàs, per Tonyà, i la futura variant de la carretera
GIV-6226.
Per la seva banda, la Diputació de Girona va redactar el projecte “Variant de
Garrigàs de la carretera GIV-6226 de Vilaür a la carretera N-II per Arenys”,
aprovat definitivament pel Ple en sessió de 28 d’abril de 2009. Posteriorment,
va procedir a l’expropiació dels terrenys afectats i a la gestió amb les diferents
companyies per al desplaçament dels serveis.

Els costos de les expropiacions són:
Variant pròpiament dita ....................................
89.881,85
Condicionament tram nord...............................
3.290,05
Condicionament tram sud ................................
28.076,98
TOTAL .............................................................
121.248,88
Els costos previstos per al trasllat dels serveis afectats, segons pressupostos
de les companyies que els gestionen, són:
Telefonia (Telefónica) ......................................
924,20
Electricitat (Endesa) .........................................
22.986,66
Aigua potable (Prodaisa) .................................
56.483,37
TOTAL .............................................................
80.394,23
TERCER. L’esmentat conveni preveia que l’Ajuntament de Garrigàs es fes
càrrec tant del desplaçament dels serveis, com de les expropiacions de
terrenys afectats per l’execució del projecte. Els costos d’ambdós conceptes
han resultat ser de 80.394,23 euros i 121.248,88 euros respectivament,
quantitats molt més elevades del previst inicialment i molt desproporcionades
en relació al pressupost de l’Ajuntament de Garrigàs.
QUART. Com a resultat de l’increment considerable que han sofert les partides
que l’Ajuntament de Garrigàs s’havia compromès a finançar, i atenent a la
competència que correspon a la Diputació d’assistència tècnica i econòmica als
municipis (art. 36.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i
art. 91.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya), a petició de l’Ajuntament, ambdues
parts coincideixen a constatar la necessitat d’establir un nou conveni que
possibiliti l’execució del projecte i doni solució als problemes de trànsit de la via.
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER. La Diputació de Girona contractarà dins l’exercici 2010 les obres del
projecte “Variant de Garrigàs de la carretera GIV-6226 de Vilaür a la carretera
N-II per Arenys”, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 28 d’abril de 2009,
i del qual ha dut a terme l’expropiació dels terrenys afectats i la gestió amb les
diferents companyies per al desplaçament dels serveis.
SEGON. L’Ajuntament de Garrigàs realitzarà el desplaçament del servei afectat
de subministrament d’aigua potable, coordinadament amb la Diputació de
Girona, durant l’execució de les obres descrites al pacte primer.
Així mateix, l’Ajuntament de Garrigàs aportarà a la Diputació de Girona la
quantitat de 20.000 euros per finançar el cost de les expropiacions de terrenys
afectats per la construcció de la variant de la carretera. L’Ajuntament farà
efectiva aquesta aportació dins l’exercici de 2010.
TERCER. Un cop finalitzades les obres descrites al pacte primer, l’Ajuntament
de Garrigàs adquirirà, de ple dret i a tots els efectes, la titularitat dels trams
següents de carretera per a la seva conversió en via urbana, tal com es detalla
en el plànol adjunt:

a) de la GIV-6226, des de l’inici de la variant per l’oest fins al final, amb una

longitud aproximada de 903 metres.
b) de la GIV-6227, des del seu inici, dins el nucli, fins l’entronc amb els dos
vials de connexió, amb una longitud aproximada de 646 metres.
QUART. Les cessions descrites al pacte tercer quedaran formalitzades de
forma tàcita en el mateix dia de la signatura de l’acta de recepció de les obres
descrites en el pacte primer, d’acord amb el que s’assenyala en aquest
conveni.
CINQUÈ. La validesa i efectes dels pactes precedents quedarà condicionada a
l’adopció dels acords que corresponguin per part dels òrgans competents
d’ambdues corporacions, de conformitat amb l’establert a la legislació de règim
local.
Vist l’anterior, i entenen que la signatura d’aquest nou conveni es molt mes
favorable als interessos del municipi, s’acorda per unanimitat dels sis membres
presents dels set que formen la Corporació:
Primer.- Aprovar el conveni a signar entre la Diputació de Girona i aquest
Ajuntament, per a la realització d’ una variant de la carretera GIV-6226, de
Vilaür a l’ N-II per Arenys, i per a l’ establiment de les bases per a la cessió a l’
Ajuntament d’ un tram d’ aquesta i d’ un tram de la carretera GIV-6227, de
Garrigàs a Vilamalla per Tonyà, que substitueix el signat en data 26 d’ octubre
de 2006.
Segon.- Revocar el conveni signat entre la Diputacio de Girona i aquesta
ajuntment en data 26 d’octubre de 2006, per a la realització d’ una variant de la
carretera GIV-6226, de Vilaür a l’ N-II per Arenys, i per a l’ establiment de les
bases per a la cessió a l’ Ajuntament d’ un tram d’ aquesta i d’ un tram de la
carretera GIV-6227, de Garrigàs a Vilamalla per Tonyà.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
6.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha assumptes urgents a tractar.
7.- Precs i preguntes
El Sr. Alcalde ofereix la paraula als srs. Regidors i la Sra. Cuellar pregunta: Si
s’ha rebut del Ministeri de Foment el croquis sol·licitat de l’accés a Garrigàs des
de la Nacional II. El Sr Alcalde respon que el Sr. Verdu el va trucar en relació a
la carta de petició del croquis i que el sr. Verdu va dir que ja l’enviaria però va
insistir en que les obres es farien sempre amb l’acord conjunt dels dos
municipis, Borrassa i Garrigàs i dels propietaris objecte d’expropiació.
La sra. Cuellar pregunta si l’ajuntament de Borrassa ha contestat la carta
relativa al possible acord sobre l’accés, i el sr. Alcalde li respon que de
moment, no, però que hi va parlar i va dir que l’enviava.

La sra. Cuellar pregunta per les “Noies de la carretera”, el sr. Alcalde respon
que al principi de ser-hi es va posar en contacte amb el departament de
governació per veure que es podia fer, la resposta va ser que truquéssim cada
vegada que hi fossin als Mossos per tal que els demanessin la documentació,
però ara , com que la majoria son de nacionalitat d’algun país de l’est, aquestes
ja tenen papers i no hi ha motiu legal per fer-les retirar.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:47 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA-ACCTAL

