ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 10 DE MAIG DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:10 hores del dia 10 de maig de 2012,
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, Jose Carlos Vaello Ordis, Dolors Juanola Teixidor i Dolors Quer
Puntil.
Excusa l’assistència el Sr. Joaquim Pastoret Lladó.
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.- Aprovació de l’ acta de la sessió de data 12 d’abril de 2012.
Examinada l’acta de la sessió de data 12 d’abril de 2012, és aprovada per unanimitat
dels membres assistents.
2.- Correspondència oficial
Seguidament es 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 del Consell Comarcal relatiu als Plans municipals de gestió de residus de
l’Alt Emporda.
2.2.- Escrit del Consell Comarcal relatiu a la moció sobre el desdoblament de la
nacional II, tram Girona_La Jonquera.
2.3.- Escrit de l’Oficina del Cens Electoral relatiu al numero d’electors a 1 de març de
2012.
3.- Aprovació de despeses.
2.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
6.673,95€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
2.2.- Vista la relació de despeses pagades per la Caixa Corporació des de la darrera
sessió, que ascendeix a 436,57€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1 Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal relatiu a les aportacions anuals
del municipi de Garrigàs en concepte de serveis socials bàsics i prestacions
d’urgència social 2012, 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 del dia 2 de febrer al 3 de
març de 2012 (ambdós inclosos), les quals han estat a disposició dels assistents,
juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
Decret d’Alcaldia núm. 31/2012, de 19 d’abril de 2012, relatiu a la llicència de primera
ocupació dels habitatges situats al C/ Ronda Bellavista, sota el núm. d’expedient
01/05.
Decret d’Alcaldia núm. 32/2012, de 24 d’abril de 2012, relatiu a la devolució de la
fiança per respondre de la correcta gestió dels residus de l’obra, núm. d’expedient
04/11.
Decret d’Alcaldia núm. 33/2012, de 26 d’abril de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 33/11.
Decret d’Alcaldia núm. 34/2012, de 27 d’abril de 2012, relatiu a la compensació de
deutes.
Decret d’Alcaldia núm. 35/2012, de 8 de maig de 2012, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres núm. 26/11.
Decret d’Alcaldia núm. 36/2012, de 9 de maig de 2012, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obra num. 19/11.
Decret d’Alcaldia núm. 37/2012, de 10 de maig de 2012, relatiu a la concessió de
llicència de segona ocupació a l’habitatge situat al C/ Dalt de Vilajoan, 3.
El Ple es dóna per assabentat.
6. – Interposició de recurs d'alçada davant la Resolució de 29 de març de 2012, de la
Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'autoritza a Red
Eléctrica de España SAU, la línia aèria de transport d'energia elèctrica a 400 KV,
doble circuit, Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, a la província de Girona.
Atès que en data 17 D'ABRIL DE 2012, s'ha publicat al BOE, la Resolució de 29 de
març de 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual
s'autoritza a Red Eléctrica de España SAU, la línia aèria de transport d'energia
elèctrica a 400 KV, doble circuit, Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, a la província de
Girona.
Atesa la posició dels ajuntaments de Palol de Ravardit, Garrigàs, Cervià de Ter,
Bàscara, Bescanó, Canet d'Adri, Sant Gregori, Santa Llogaia d’Alguema, Viladasens i

de la Diputació de Girona, al projecte de construcció de la línia de 400 Kv, ha estat
en tot moment desfavorable. No mostra la seva conformitat amb el projecte en cap
moment de la tramitació administrativa, i optant per l'opció soterrada.
Atès que no es fa cap consideració en la resolució, sobre l'oposició dels ajuntaments
ni de la Diputació de Girona, ni sobre l'alternativa proposta del soterrament. Només
es considera la inclusió del Projecte en la Planificació d'electricitat i gas 2008-2016,
aprovada pel Consell de Ministres el 30 de maig de 2008. I el fet d'haver-se complert
els tràmits reglamentaris.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels assistents:
PRIMER. - Interposar RECURS D’ALÇADA davant la Resolució de 29 de març de 2012,
de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'autoritza a Red
Eléctrica de España SAU, la línia aèria de transport d'energia elèctrica a 400 KV,
doble circuit, Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, a la província de Girona sol.licitant la
desestimació de l'autorització administrativa i, si s'escau es reconegui el sol · licitat
pels ajuntaments afectats i la Diputació de Girona sobre un canvi de traçat i el
soterrament de la línia de 400 Kv aprofitant el corredor d'infraestructures NII-AVEAP7.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde tant ampliament com en dret sigui possible per tal de
donar compliment al present acord.
7.- Ajuts socials.
Vist l’escrit de Jaume Mendez Pagès comunicant el naixement de la seva filla MIA
MENDEZ NIETO nascuda a Garrigàs el dia 26 d’abril de 2012 i inscrita al Registre civil
de Garrigàs Tom 21 foli 13.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 12 de novembre de 2011 va
aprovar la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de
sepultura i subvenció per naixements.
Atès que el sol.licitant és veí de Garrigàs empadronat al municipi amb una antiguitat
d'almenys un any des de la sol·licitud.
Vista la documentació aportada: certificat de naixement expedit pel Registre Civil
de Garrigàs, certificat d'empadronament del pare/mare/tutor amb una antiguitat de
més d'un any de residència al municipi de Garrigàs, còpia de l'escriptura de
propietat o del contracte de lloguer de l'immoble on resideix la família o document
anàleg, còpia del DNI del sol.licitant.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a Jaume Mendez Pagès una subvenció de 600€ pel naixement de la
seva filla MIA MENDEZ PAGES al Registre civil de Garrigàs Tom 21 Foli 13.

Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la
Corporació per l’exercici 2012.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
8.-Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
9.- 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 22:20 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

