ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 11 DE GENER DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:10 hores del dia 11 de gener 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, Joaquim Pastoret Lladó,
Pere Bosch Camps, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor
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 1 de desembre de 2011.
Examinada l’ acta de la sessió de data 1 de desembre de 2011, és aprovada per unanimitat
dels membres assistents
2.- 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 DIPSALUT comunicant l’entra en vigor del catàleg de serveis 2012.
2.2.- Escrit de la Diputació de Girona desestimant al.legacions presentades per l’ajuntament
contra la resolució de 21.6.11.
2.3.-

Escrit de la diputació de Girona atorgant donar accés, formació i suport als serveis

d’administració electrònica a l’ajuntament de Garrigàs.
2.4.- escrit del departament de salut relatiu a les dades d’activitat de l’atenció continuada de
la primera quinzena de setembre al CAP de Bàscara.
2.5.- Escrit del consell comarcal de l’alt Empordà donant trasllat de l’acord del ple sol·licitant
amb caràcter d’urgència a l’ACA i a la consellaria del departament de territori i sostenibilitat
l’elaboració a curt termini d’un pla d’actuació periòdic per al manteniment i conservació de
les lleres, rius, recs i rieres.
2.6.- Escrit de l’ACA comunicant resolució relativa a un aprofitament d’aigües subterrànies a
instància de Josep Marti Palagos.
2.7.- Escrit del consell comarcal comunicant l’acord d’aprovació definitiva del Pla d’acci
Local per a la sostenibilitat de la comarcal de l’alt Empordà.
2.8.- Escrit del departament d ‘agricultura, ramaderia , pesca, alimentació i medi natural
relativa a aprofitament forestal a Isabel Padros Ferrer i a Rosa Gou prat.

2.9.- Escrit de la diputació de Girona relatiu a l’aprovació inicial del projecte de
condicionament d’un tram de la carretera GIV6226, de la NII a Vilaür, per Garrigàs i Arens
d’Empordà, amb un nou pont sobre el Fluvià.
2.10.- Escrit de l’ACA comunicant l’atorgament de concessió d’aigües a Excavacions Male i
Hurtos SL
2.11.- Escrit del Consell Comarcal de l’alt Empordà aprovant inicialment el model de conveni
per l’encomana de gestió del servei públic de recollida de la fracció resta i els residus
voluminosos.
2.12.- Escrit de l’oficina del Censo Electoral relatiu numero d’electors a 1.11.2011.
3.- Aprovació de despeses.
2.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de 13.615€
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 1.311,15€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1 Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i Coneixement relatiu a la
participació en els tributs de l’estat corresponent al mes de novembre i desembre de 2011,
s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació del consell comarcal relatiu a les taxes d’utilització de l’abocador
comarcal corresponent al mes de novembre de 2011, s’acorda donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Ministerio de economia y Hacienda relatives a la
distribució de les quotes provincial de l’IAE i a la compensació de Telefónica del 3er
trimestre de 2011, s’acorda donar-li conformitat.
5.- Ajuts social
Vist l’escrit de ROSARIO GONZALEZ MORA comunicant la defunció del seu marit Josep
Benito Ors a Figueres el dia 27 de novembre de 2011.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 12 de novembre de 2009 va
aprovar la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i
subvenció per naixements.
Atès que el Sr. Josep Benito Ors era veí de Garrigàs i està empadronat al municipi amb una
antiguitat d' almenys un any des de la sol·licitud.

Vista la documentació aportada consistent en: el certificat d'empadronament del difunt
amb una antiguitat d'un any o més al municipi de Garrigàs, justificants de la despesa i còpia
del DNI del sol·licitant.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a la Sra. Rosario González Mora una subvenció de 600€ per la defunció del
Sr. Josep Benito Ors.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2011
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 6 d’octubre al 3 de novembre de 2011 (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. 40/2011, de 8 de novembre de 2011, relatiu a la comunicació prèvia
d’obres de l’expedient 29/11.
Decret d’Alcaldia núm. 41/2011, de 15 de novembre de 2011, relatiu a la comunicació prèvia
d’obres de l’expedient 27/11.
Decret d’Alcaldia núm. 42/2011, de 23 de novembre de 2011, relatiu a la sol·licitud d’un ajut
per a l’arranjament de camins rurals d’import 1500€ a la Diputació de Girona.
Decret d’Alcaldia núm. 43/2011, de 23 de novembre de 2011, relatiu a la sol·licitud d’un ajut
per a les activitats de foment de l’esport d’import 3000€ a la Diputació de Girona.
Decret d’Alcaldia núm. 44/2011, de 29 de novembre de 2011, relatiu a la concessió de
fraccionament del deute de 26.724,68€ a Àrids i transformats SL.
Decret d’Alcaldia núm. 45/2011, de 24 de novembre de 2011, relatiu a l’aprovació del full
d’apreuament per l’expropiació de la finca del sr. Jaume Coll Pey.
Decret d’Alcaldia núm. 46/2011, de 30 de novembre de 2011, relatiu a l’aprovació
definitivament el Mapa de capacitat acústica de Garrigàs.
Decret d’Alcaldia núm. 47/2011, de 7 de desembre de 2011, relatiu a la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 30/11.
Decret d’Alcaldia núm. 48/2011, de 14 de desembre de 2011, relatiu a la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 31/11.

Decret d’Alcaldia núm. 49/2011, de 15 de desembre de 2011, relatiu a la inscripció al registre
municipal corresponent al nou titular de l’activitat de llicència ambiental atorgada a la
xarcuteria i obrador dels C/ Gran, 2.
Decret d’Alcaldia núm. 50/2011, de 27 de desembre de 2011, relatiu a la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 33/11.
Decret d’Alcaldia núm. 51/2011, de 27 de desembre de 2011, relatiu a la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 32/11.
Decret d’Alcaldia núm. 52/2011, de 14 de desembre de 2011, relatiu a la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 34/11.
El Ple es dóna per assabentat.
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.
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