ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2011.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 1 de desembre de 2011, 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 i Dolors Juanola Teixidor
Excusa l’assistència el Sr, Jose Carlos Vaello Ordis
Amb l’assistència de la Secretària Interventora 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.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera sessió
de la Junta fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Escrit de l’Institut d’Estadística de Catalunya, relatiu als Censos de població i habitatge
2001.
2.2.- Escrit de la Diputació de Girona relatiu a l’autorització de l’obra executada per Endesa
Distrucion Elecrica SL.
2.3- Escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relatiu a la renovació dels jutges de
pau titular i substitut.
2.4.- Escrit de l’agencia de protecció de la salut trametent anàlisis de la mostra d’aigua
recollida a la zona d’abastament de Vilajoan el dia 20.9.11.
2.5.- Escrit de l’Associació de Micropobles de Catalunya comunicant el nomenament de
Presidenta.
2.6.- Escrit de l’agencia catalana de l’aigua comunicant la resolució d’autorització a Endesa
Distribucion electrica SLU per a l’execució de les obres d’adequació línea Aérea a Arenys
d’Empordà.
2.7.- Escrit de l’Institut nacional d’estadística relatiu a les xifres oficial de població a 1 de
gener de 2011 per Garrigàs.
2.8.- Escrit de la Diputació de Girona relatiu a l’adjudicació del servei d’orientació familiar.
2.- Aprovació de despeses.
2.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
15.229,04€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
2.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera sessió,
que ascendeix a 1026,56€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.

3.- Gestió tributària.
3.1 Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i Coneixement relatiu a la
participació en els tributs de l’estat corresponent al mes d’octubre de 2011, s’acorda donarli conformitat.
3.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà relativa a la
liquidació de la taxa d’utilització de l’abocador comarcal corresponen al mes d’octubre de
2011, s’acorda donar-li conformitat
3.3.- Vista la quota de manteniment dels serveis socials basics per el 2012 efectuada pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, s’acorda donar-li conformitat
4.- Llicències d'obres.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres en l' expedient que tot seguit s’indica:
Expd. Num. 30/11, a instància del Sr. Pere Pujolas Maset per a la rehabilitació d’un habitatge
unifamiliar (Cal Cadiraire) situat a Arenys d’Empordà, Ctra. De Vilaür , 2.
Vist l’ informe tècnic corresponent, s’acorda per unanimitat dels assistents, aprovar-la.
5.- Aprovació de la certificació d’obra num. 12 de l’obra de l’equipament
sociocultural Fase I.
Vista la certificació núm. 12 de l’obra de construcció d’un edifici sociocultural Fase I l’ens
executor de les quals és aquest Ajuntament, i que van ser adjudicades a l’empresa JEÑUS SL
Vist el certificat del tècnic director acreditant les obres que han estat executades.
Atès que segons l’informe d’Intervenció emès al respecte es pot atendre l’abonament
perquè hi ha consignació al pressupost vigent.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus membres acorda:
1. Aprovar la certificació núm. 12 de l’obra de construcció d’un edifici sociocultural Fase I per
import de 11.675,50€, respectivament, la qual serà satisfeta quan les disponibilitats de
Tresoreria ho permetin.
2. .- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 4/62213 del vigent pressupost general.
3.Fer-ne tramesa per exemplar quadruplicat a la Generalitat de Catalunya, departament de
Governació, per tal de justificar la subvenció atorgada.
4. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i a Intervenció i
Tresoreria, a l’efecte corresponent.
6. ACORD DE RENOVACIÓ D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant
el Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de
2009.

Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres,
valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de juny de 2010 el Comitè executiu del
Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar definitivament la contractació a
Unión Fenosa Comercial, SL.
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local,
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els Contractes
del Sector Públic.
Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta presentada per
Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el Comitè Executiu en sessió de 25
d’octubre de 2011 ha acordat al renovació de l’acord marc per al subministrament elèctric,
per un termini de 12 mesos.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord de renovació de l’adhesió . entre les
parts d’acord amb les següents:
S’ACORDA, per unanimitat del membres del Ple:
Primer.- Que el municipi de Garrigàs renova l’adhesió a l’acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ València
231, 6º, 08007, Barcelona).
7.- Adjudicació d’un contracte d’obra consistent en l’adequació de l’enllumenat públic de
Vilajoan.
Vist l’expedient que es segueix per a la contractació d’obra consistent en l’adequació de
l’enllumenat públic de Vilajoan.
Vistes les ofertes econòmiques presentades per les diferents empreses convocades a
l’objecte:
1. OBRES I PROJECTES DE L’ESTANY SAU 54.649,68€ IVA inclòs
2. GIRONA SA

54.649,68€ IVA inclòs

3. PRODAISA

54.500€ IVA inclòs

Vist l’anterior i ates que es tracte d’un contracte d’obres per procediment negociat sense
publicitat, per raó de quantia ja que les obres de pavimentació són d’una quantia inferior a
60.101,21€ , i d’acord amb allò que disposen els articles 161.2 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
S'acorda per unanimitat dels assistents:

Primer.- Adjudicar a PRODAISA l’adequació de l’enllumenat públic de Vilajoan per import de
54.500 IVA inclòs, ates que és l’empresa que ha ofertat el preu econòmicament més
avantatjós.
Segon.- Aprovar la despesa en càrrec a la partida num. 165/63701 del vigent pressupost
general.
Tercer.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar des
de l’endemà de la notificació d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva,
i advertir-li que, sinó ho fa així, la contractació
pot quedar resolta.
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia 20 de desembre de 2011 a les 10hores concorri a
formalitzar el contracte administratiu corresponent.
Quint.- Facultar l’Alcalde per signar qualsevol document que sigui necesari per fer efectius
els acords precedents.
8.- CONVOCATÒRIA AJUTS SOCIALS ALS VEINS DE GARRIGAS PER A LES DESPESES DE
SEPULTURA , NAIXEMENT I TRANSPORTS PUBLIC ALS PENSIONISTES,ANYS 2012
El Ple municipal en sessions celebrada el dia12 de novembre de 2009 i 30 de març de 2006,
va aprovar respectivament les Bases del procediment de concessió d’ajusts socials a les
despeses de sepultura i naixement i les bases per a l’obtenció d’ajuts als pensionistes
usuaris del transport públic de Garrigàs, les quals han estat publicades al BOPG núm. 231
corresponent al dia 2 de desembre de 2009 i al BOPG num. 89 de 10 de maig de 2006,
respectivament.
En base a tot l'exposat el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda:
1r.- Obrir la convocatòria pública per a l'atorgament d’ajust socials als veïns de Garrigàs per
a les despeses de sepultura, naixement i transport publica als pensionistes, anys 2012.
2n.- Aquesta convocatòria es regirà per les Bases aprovades pel Ple municipal en sessió
celebrada el dia12 de novembre de 2009 i 30 de març de 2006..
3r.- Establir que les sol·licituds es podran presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament en
qualsevol període de l'any, mitjançant el model normalitzat
4rt.- Publicar la present convocatòria d'ajuts a través del BOPG i taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i pàgina web municipal.
9.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de
Garrigàs
Atès que en data 6 d’octubre de 2011 va ser aprovat inicialment el projecte de modificació
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs per Acord del Ple, ha estat sotmès a
informació pública durant el termini d'un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya num. 5993 de 27.10.11, al Butlletí Oficial de Girona, n º202, de data
21- 10.11, i al diari El Punt/Avui, de data 20.10.11.
Atès que en data 19 i 25 d’octubre de 2011, es va demanar al Departament de territori i
sostenibilitat i a la secció de paisatge, a l’agència catalana de l’aigua, a l’institut geològic de
Catalunya, departament l’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural i

departament de cultura, com Organismes afectats per raó de llurs competències sectorials
els informes sectorials que preveu el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya i havent
exhaurit el termini d’un mes de recepció sense que s’hagin presentat.
Atès que en data 14 d’octubre de 2011 es va donar audiència als Ajuntaments l'àmbit
territorial limita amb el d'aquest Municipi: Vilamalla, Borrassa, Vilaür, Pontós, Bàscara,
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i
Palau
de
santa
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Atès que en data 6 d’octubre de 2011, el departament de territori i sostenibilitat es va rebre
la resolució sobre la no subjecció a avaluació ambiental de la modificació del POUM.
Vist l'informe de Secretaria, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.c) i 47.2.m)
de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de
l’ajuntament, per unaniimitat dels seus membres ACORDA:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
de
Garrigàs.
SEGON. Elevar l'expedient diligenciat de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Garrigàs a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, amb la finalitat que
resolgui sobre la seva aprovació definitiva
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
23:00 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

