ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 2 DE FEBRER DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:10 hores del dia 2 de febrer 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 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.- Aprovació de l’ acta de la sessió de data 11 de gener de 2012.
Examinada l’ acta de la sessió de data 11 de gener de 2012, 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 la direcció general de qualitat ambiental relatiu la convocatòria de
subvencions per fomentar la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior durant el 2012.
2.2.- Escrit de xaloc relatiu a la gratuïtat en tots els encàrrecs d’assistència tècnica en
treball qualificats als Ajuntaments que tingui delegada la gestió i recaptació
voluntària de l’IBI, IAE i IVTM.
2.3.- Escrit del departament d’interior relatiu als plans de protecció civil de Garrigàs.
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.
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 24 de gener al 2
de febrer 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. 1/2012, de 24 de gener de 2012, relatiu a l’arxiu de la
comunicació prèvia d’obres de l’expedient 17/11.
Decret d’Alcaldia núm. 2/2012, de 24 de gener de 2012, relatiu a l’arxiu de la
comunicació prèvia d’obres de l’expedient 4/11.
Decret d’Alcaldia núm. 3/2012, de 24 de gener de 2012, relatiu a l’arxiu de la
comunicació prèvia d’obres de l’expedient 7/11.
Decret d’Alcaldia núm. 4/2012, de 24 de gener de 2012, relatiu a l’arxiu de la
comunicació prèvia d’obres de l’expedient 9/11.
Decret d’Alcaldia núm. 5/2012, de 24 de gener de 2012, relatiu a l’arxiu de la
comunicació prèvia d’obres de l’expedient 18/11.
Decret d’Alcaldia núm. 6/2012, de 1 de febrer de 2012, relatiu a l’ordre de devolució
del diferencial del pressupost d’execució de l’expedient d¡obra num 30/11
Decret d’Alcaldia núm. 7/2012, de 1 de febrer de 2012, relatiu a la comunicació prèvia
d’obres de l’expedient 3/12.
Decret d’Alcaldia núm. 8/2012, de 2 de febrer de 2012, relatiu a l’acord de donar per
desistida a la Sra. Carmen Mur Gómez, en representació de TEAMMUR SL de la seva
sol·licitud d’explotació de quatre habitatges a Vilajoan

El Ple es dóna per assabentat.

6.- Proposta Nomenament de Jutge de Pau titular.
Tenint present el fet de que des del 27 de novembre de 2007 resta vacant el
càrrec de Jutge de Pau titular, així com la convocatòria a què fan referència l’article
101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i els articles 4 i 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Atès que el 2 de desembre de 2011 es remet al Jutjat Degà de figueres i al BOP
de Girona, l’Edicte del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Garrigàs, mitjançant el qual
s’obre el període de presentació d’instàncies per a cobrir el càrrec de Jutge de Pau
titular del Municipi. Havent exposat l’Edicte al taulell del Jutjat des del 23 de
desembre de 2011 fins al 16 de gener de 2012, al taulell municipal de 1 al 23 de
desembre de 2011 i al BOP de Girona num 234 de 9 de desembre de 2011 (article 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), mitjançant els quals s’obria un
termini de quinze dies hàbils per tal que les persones interessades i que reunien les
condicions legals, sol·licitessin ser nomenades Jutge de Pau titular (article 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per escrit dirigit a l’Alcaldia,
segons acredita el certificat de Secretaria.
Hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció.
Els candidats a la plaça, per ordre de presentació de les sol·licituds, són els
següents:
1. D. PILAR BOSCH BECH
Els candidats declaren en els seus escrits que no concorren en cap causa
d’incapacitat i d’incompatibilitat.
Realitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, amb el resultat següent:
1. D. PILAR BOSCH BECH, 6 DE VOTS.
Ateses les sol·licituds presentades dins del termini, conforme als articles 22.2
p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, S’ACORDA
PRIMER. Nomenar a Dª. PILAR BOSCH BECH, com a Jutge de Pau titular.
SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutjat Degà, qui ho elevarà a la Sala
de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i
article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
7.- Aprovació de llicencia de divisió horitzontal al C/ de dalt de Vilajoan.
Vista la petició del 13 de gener de 2011, feta per la Sra. Marta Vila Surribas, en virtut
de la que sol·licita la divisió horitzontal de la finca situada al C/ de Dalt de Vilajoan ,
amb ref. cadastral 4683007DG9648S0001KU
Atès l’informe tècnic emès al respecte el 31 de gener de 2012.

Atès que la llicència sol·licitada està prevista a l’article 187.2 r) del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, text refós de la llei d’urbanisme i a l’article 238 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, reglament de la llei d’urbanisme, i de conformitat amb la
proposta de l’Alcaldia s’acorda per unanimitat
PRIMER.- Concedir a MARTA VILA SURRIBAS la llicència municipal de divisió
horitzontal de l’edifici existent al Carrer de Dalt números 1A i 2A, d’acord amb la
documentació presentada amb la descripció següent:
El present projecte tracte de la divisió d’una finca formada per un Mas construït a
finals del S. XIX, de Planta Baixa, primera i segona, en dues unitat o entitats
independents, tal i com reflexa la realitat actual de l’immoble.
Entitat 1: Habitatge conegut com a casa Glòria, situat al carrer de Dalt núm. 1A, amb
una superfície total construïda de 277,18 m2, que es desenvolupa en part de la
planta baixa, primera i segona de l’immoble i part de l’annex destinat a garatge.
Entitat 2: Habitatge conegut com a casa Marta, situat al carrer de Dalt núm. 2A, amb
una superfície total construïda de 234,04 m2, que es desenvolupa en part de la
planta baixa, primera i segona de l’immoble i part de l’annex destinat a garatge.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa d’import 48,08€
TERCER- Notificar l’acord a l’interessat.
8.- Acceptació de subvencions.
8.1. Acceptació Subvenció per la realització d’activitats de promoció de la salut .
Vist l’acord del Consell Rector de Dipsalut, pres en data 20 de desembre de 2011, en
virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Garrigàs un subvenció d’import
1927,09€ per destinar-ho al II Programa de promoció de la salut i hàbits saludables
de Garrigàs.
S’acorda per unanimitat dels membres dels membres assistents,
Primer.- Acceptar l’ import 1.927,09€ per destinar-ho al II Programa de promoció de
la salut i hàbits saludables de Garrigàs.
Segon.- Notificar l’anterior acord a DIPSALUT.
8.2. Acceptació Subvenció per a l’adquisició i millora d’equipaments del consultori
local
Vist l’acord del Consell Rector de Dipsalut, pres en data 20 de desembre de 2011, en
virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Garrigàs un subvenció d’import
2.718,67€ per destinar-ho a l’adquisició de mobiliari pel consultori local.

S’acorda per unanimitat dels membres dels membres assistents,
Primer.- Acceptar l’ import 2.718,67€ per destinar-ho a l’adquisició de mobiliari pel
consultori local.
Segon.- Notificar l’anterior acord a DIPSALUT.
9.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
10.- 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 21:45 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

