ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 12 D’ABRIL DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 12 d’abril 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, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors
Juanola Teixidor.
Excusa l’assistència la Sra. Dolors Quer Puntil.
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 i 13 de març de 2012.
Examinada l’acta de la sessió de data 2 de febrer de 2012, és
unanimitat dels membres assistents

aprovada per

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.- Ofici del Departament de territori i sostenibilitat relatiu a l’informe de la
ponència ambiental referent al projecte redactat per la Diputació de Girona, de
condicionament d’un tram de la carretera GIV 6226, de la NII a Vilaür, per Garrigàs i
Arenys d’Empordà, amb un nou pont sobre el Fluvià.
2.2.- Escrit de la Diputació de Girona relatiu a l’aprovació del projecte de millora de la
competibilitat territorial.
2.3- Escrit de DIPSALUT relatiu a l’acceptació de la sol.licitiud de l’Ajuntament de
Garrigàs d’execució del programa de suport a la gestió del risc derivat de les
sorreres infantils.
2.4.- Escrit de Ministerio de Fomento relatiu a l’autorització per l’avantprojecte de la
linea 132Kv.
2.5.- Escrit del Consell Comarcal relatiu a l’augment del tipus de gravamen per tona
de rebuig de residus municipals destinats al dipòsit controlat.

2.6.- Escrit del Departament de salut relatiu a les dades d’assistència del CAP de
Bàscara del mes de novembre i desembre 2011.
2.7.- Escrit de l’INE relatiu a les xifres de població a 1 de gener de 2012.
2.8.- Escrit de la Diputació de Girona relatiu al conveni de col.laboració entre
l’instituto de turismo de España i la Diputació de Girona.
2.9.- Escrit de l’Oficina del Cens Electoral relatiu al cens tancat a 1 de febrer de 2012.
2.10.- Escrit del Departament d’Interior relatiu al tríptic de consells de seguretat per
a habitatges i magatzems fora del nucli urbà.
2.11.- Escrit de DIPSALUT relatiu a l’acceptació de la sol.lcitud presentada per
l’ajuntament de Garrigàs relativa a l’execució del programa d’avaluació i control de
qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor.
2.12.-Escrit del Consell Comarcal trametent l’informe de l’àrea de medi ambient de la
campanya de compostatge casolà.
3.- Aprovació de despeses.
2.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
4.861€ 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 1585,77€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1 Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal relatiu a la taxa d’utilització de
l’abocador comarcal corresponent al mes de febrer , s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal relatiu a la liquidació anual
corresponent al servei de recollida d’animals abandonats, 2012, s’acorda donar-li
conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i Coneixement relatiu
a la participació en els tributs de l’estat corresponent al mes de febrer de 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. 18/2012, de 28 de març de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 10/12.
Decret d’Alcaldia núm. 19/2012, de 28 de març de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 09/12.
Decret d’Alcaldia núm. 20/2012, de 28 de març de 2012, relatiu a l’inici de l’expedient
de la liquidació del pressupost 2011.
Decret d’Alcaldia núm. 21/2012, de 28 de març de 2012, relatiu a l’aprovació de
sol.licitud de canvi de nom de la granja Camí de Siurana a favor de David Cabrafiga
Quintana.
Decret d’Alcaldia núm. 22/2012, de 30 de març de 2012, relatiu a l’aprovació de la
Liquidació del Pressupost general de la Corporació, exercici 2011.
Decret d’Alcaldia núm. 23/2012, de 30 de març de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 08/12.
Decret d’Alcaldia núm. 24/2012, de 3 d’abril de 2012, relatiu a la declaració de
conclosa i exhaurida la llicència d’obres concedida a l’expedient 22/11.
Decret d’Alcaldia núm. 25/2012, de 3 d’abril de 2012, relatiu a la declaració de
conclosa i exhaurida la llicència d’obres concedida a l’expedient 23/11.
Decret d’Alcaldia núm. 26/2012, de 3 d’abril de 2012, relatiu a la declaració de
conclosa i exhaurida la llicència d’obres concedida a l’expedient 07/11.
Decret d’Alcaldia núm. 27/2012, de 3 d’abril de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 12/12.
Decret d’Alcaldia núm. 28/2012, de 3 d’abril de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 11/12.
Decret d’Alcaldia núm. 29/2012, de 5 d’abril de 2012, relatiu a l’autorització d’ús del
centre cívic El Balco de l’Empordà per a la celebració d’una exposició de pintura a
càrrec d’Abel Quintana.
Decret d’Alcaldia núm. 30/2012, de 12 d’abril de 2012, relatiu a la delegació de
funcions d’alcaldia des del 21 al 30 d’abril de 2012, ambdós inclosos, al tinent alcalde
Sr. Josep Ferrer Serra.

El Ple es dóna per assabentat.
5.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona.

5.1.- Sol·licitud de subvenció per facilitar l’accés a les noves tecnologies.
Vist l’acord d’aprovació de les bases i convocatòria per a l‘any 2012
l’atorgament de les subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies.

per a

Ates que l’ajuntament té la necessitat d’augmentar la capacitat del servidor HP350 i
l’adquisició d’un ordinador per tal d’equipar les noves oficines dels tècnics
muncipals, quin pressupost és de 3750€.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció per a facilitar l’accés a les noves
tecnologies 2012, per import de 3750€.
Segon.- Aprovar la realització de la inversió.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
5.2.- Sol·licitud de subvenció per al foment i pràctica de l’esport.
Vist l’acord d’aprovació de les bases i convocatòria per a l‘any 2012
l’atorgament de les subvencions per al foment i pràctica de l’esport.

per a

Ates que l’ajuntament té previst, per a cinquè any consecutiu, organitzar activitats
aquàtiques per a la gent gran, a la piscina mucnipal descoberta de Garrigàs, quin
pressupost és de 1925€.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció per organitzar activitats aquàtiques
per a la gent gran, a la piscina municipal descoberta de Garrigàs, quin pressupost és
de 1925€.
Segon.- Aprovar la realització de la inversió.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
5.3.- Sol·licitud de subvenció Fons de cooperacio cultural.

Vist l’acord d’aprovació de les bases i convocatòria per a l‘any 2012 del fons de
cooperació cultural destinat a finançar despeses corrents dels ajuntaments per a la
gestió de polítiques públiques en l’àmbit de la cultura, les arts i la música.
Ates que l’ajuntament té previst, la celebració durant aquest 2012 de l’Aplec de
Santa Llúcia, l’homenatge a la Vellesa i la diada de l’11 de setembre.
Vist que la convocatòria atorga a l’ajuntament de Garrigàs una transferència finalista
de lliure disposició per a la prestació del servei municipals de cultura de 1986,60€.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció per la celebració durant aquest 2012
de l’Aplec de Santa Llúcia, l’homenantge a la Vellesa i la diada de l’11 de setembre.
Segon.- Aprovar la realització de la inversió.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
6.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació de l’exercici pressupostari 2011,
efectuada per Decret d’Alcaldia num. 22/2012 de data 30 de març de 2012.
Vista la necessitat de procedir a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de
l’exercici 2011 i determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions
pendents de pagament en data 31 de desembre de 2011, això com el resultat
pressupostari i els romanent de crèdit i tresoreria haguts aquest ajuntament.
Vist l’informe d’ intervenció de data 29 de març de 2011.
Vist el decret d’alcaldia num 22/2012 de 30 demarç de 2012, pel qual s’aprova la
liquidació de l’exercici pressupostari 2011.
En base allò determinat pels articles 191 i següents del text refós de la llei d’hisendes
locals, els articles 89 i següents del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es
desenvolupa el capítol primer del títol setè de la llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals .
Per unanimitat dels membres del Ple, s’acorda,
Primer .- Donar-se per assabentat de l’Aprovar la liquidació de l’exercici
pressupostari 2011, efectuada per Decret d’Alcaldia num. 22/2012 de data 30 de març
de 2012.

Segon.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
7.- Ajut socials.
7.1.- Vist l’escrit de la Sra. Anna Ayats Busquets comunicant la defunció de la seva
germana Dolors Ayats Busquets el dia 9 de març de 2012.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 1 de desembre de 2012 va
aprovar la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de
sepultura i subvenció per naixements.
Atès que la Sra. Dolors Ayats Busquets era veïna de Garrigàs i estava empadronada
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. Anna Ayats Busquets una subvenció de 600€ per la
defunció de la Sra. Dolors Ayats Busquets.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la
Corporació per l’exercici 2012.
7.2.- Vist l’escrit de Rocio del Pino Hernandez comunicant la defunció del seu marit
Rafael Vilar Oller el dia 2 de març de 2012.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 1 de desembre de 2012 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. Rafael Vilar Oller 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. Rocio del Pino Hernandez una subvenció de 600€ per la
defunció del Sr. Rafael Vilar Oller.

Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la
Corporació per l’exercici 2012.
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 21:40 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

