ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 4 D’AGOST DE 2011.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 4 d’agost 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.- Aprovació de l’ acta de la sessió de data 30 de juny de 2011.
Examinada l’ acta de la sessió de data 30 de juny 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
fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Escrit de l’agencia catalana de l’aigua relatiu a l’expedient d¡abocaments d¡aigües
residuals a la llera publica de Campsa Estaciones de servicio SA
2.2.- Escrit del Consell Comarcal relatiu als informes d’habitatge, d’arrelament social i
d’integració social.
2.3.- Escrit de DIPSALUT relatiu a l’acceptació de la sol·licitud presentada per l’Ajuntament
de Garrigàs d’execució del programa Pt06 de suport a la gestió del risc derivat de les
piscines d’us públic de titularitat i gestió municipal.
2.4. Escrit de la Diputació de Girona relatiu a la realització de proves pilot destinades als
diferents ens, entre ells, l’ajuntament de Garrigàs, del registre d’entrada i sortida ERES.
2.5.- Escrit de DIPSALUT relatiu les anàlisis higienicosanitaria de la piscina municipal.
2.6.- Escrit de Jessica Heras Carreras relatiu a la petició d’autorització per a la col·locació
d’una caixa per a la recollida de taps de plàstic.
2.7.- Escrit de la Diputació de Girona relatiu a l’autorització d’obra a Endesa Distribución
elèctrica SL per l’encreuament aeri de la carretera GIV 6226.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
58.961,09€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera sessió,
que ascendeix a 1748€ 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 juny 2011,s’acorda donar-li
conformitat.

4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i Coneixement, relatiu a la
pagament de les certificacions d’obra inclosa al PUOSC 2010,s’acorda donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Ministerio de economica i Hacienda, relatiu a les
nomines de distribució de quotes provincials i nacionals de l’IAE corresponent al període
compres entre 1 de juny i 30 de novembre de 2010 , les quotes nacional de telefonia mòbil
del 2010 i la compensació de Telefónica del 1er. Trimestre de 2011 i la liquidació de
2010,s’acorda donar-li conformitat
4.4.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal, relatiu al cànon de l’abocador
comarcal corresponent al mes de juny 2011,s’acorda donar-li conformitat.
4.5.- Vistos els expedients de liquidació de l'impost d'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana que es relacionen a continuació:

TRANSMITENT NOM I COGNOMS

ADQUIRENT NOM I COGNOMS

NÚMERO
EXPEDIENT

PEDRO CROS CABAÑÓ

XAVIER CABALL SAGUER

01/2010

ARMACEOS, SL

MONELL & SERRA ASSOCIATS, SL

03/2010

JOSE BERENGUER GIBERT

GERARD SANJUAN BERENGUER

04/2010

MANUEL CARRERAS GIL DE
SANTIVAÑES

JORGE DOMINGUEZ PEREZ /
MONTSERRAT MOLINA ALEGRE

08/2010

ANTONIO BALLESTER SANCHIS

EUGENIA RUEDA CALZADO

09/2010

MANUEL GOMEZ PEREZ / LAIA
GOMEZ SALVADÓ / MARTA GOMEZ
SALVADÓ

IOLANDA MARQUES SURROCA /
PERE SERRANO GARRIGA

01/2011

ROSA GOU PRAT
JOSE SALO BOFILL

LUIS HOMAR TOBOSO / CRISTINA
FRANCES GARATE
CATALINA MANERA SERRA / PERE
SALO MANERA

02/2011
04/2011

MARIA CALLICÓ ROLDÓS

ANNA AGULLÓ CALLICÓ

05/2011

JOSÉ GIRÓ SERRA

DOLORES FELIU ARMENGOL

06/2011

CATALINA GIRÓ GIRÓ

PEDRO ISERN GIRÓ

08/2011

S'acorda, per unanimitat dels assistents:
Únic.- Aprovar les esmentades liquidacions.

4.6.- Vist l’escrit del Consell Comarcal relatiu a l’aprovació de les aportacions anuals de
l’ajuntament de Garrigàs als servis socials basics i prestacions d’urgències social 2011,
s’acorda donar-li conformitat.
5.- Sol·licitud de participació en l’edició del Servei Local d’orientació familiar per al curs
2011-2012.
En el marc de les polítiques d’atenció a les persones de la secció d’Acció Social i Cooperació
al Desenvolupament de la Diputació de Girona i atenent a un dels seus objectius d’atenció a
les famílies, us presentem el Servei Local d’Orientació Familiar.
Es tracta d’un servei preventiu i universal que s’adreça a totes les famílies del municipi per
tal d’orientar i assessorar pares i mares, i alhora crear un espai de debat i reflexió entorn de
l’educació i els nous reptes. El Servei consta de tres espais d’atenció:
per la DiEscola de Mares i Pares: S’oferirà informació i suport en un espai on es podran
expressar dubtes o mantenir debats sobre les qüestions educatives que preocupen
especialment les mares i pares. Es realitzarà un grup per municipi, que es trobarà durant 16
sessions de treball, quinzenalment, al llarg del curs 2011-2012 (exceptuant els períodes de
vacances escolars). L’horari s’establirà en funció de les necessitats de les famílies, i la
durada serà d’una hora i trenta minuts. S’entregarà el material adient al contingut del
programa i/o a la demanda de les necessitats de les famílies.
Espai d’Atenció Individualitzada: En què es donarà suport a les famílies.
S’atendran consultes i s’oferiran eines educatives per tal de resoldre les situacions de
relació o afrontar els reptes amb què els pares i mares es trobin. Es realitzarà de manera
quinzenal, durant una hora i mitja, en horaris que s’adequaran a la compatibilitat de les
famílies (dels quals es farà difusió).
Servei d’Atenció i Orientació Educativa Telefònica durant les 24 hores del dia:
Aquest servei s’adreçarà a totes les famílies del municipi amb infants entre 0 i 18 anys que
necessitin un suport educatiu. Els casos en què es detectin situacions de risc o vulnerabilitat
es derivaran als serveis corresponents. Aquest servei es mantindrà des del setembre de 2011
fins al 30 de juny de 2012 de manera ininterrompuda
Ates que l’ajuntament de Garrigàs esta interessat en la participació en l’edició del Servei
Local d’orientació familiar per al curs 2011-2012, s’acorda per unanimitat dels assistents al
Ple:
Primer.- Sol·licitar la participació de l’ajuntament de Garrigàs a l’edició del Servei Local
d’orientació familiar per al curs 2011-2012.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona, area de cultura i acció social.
6.- Aprovació del Programa i calendari de treball necessaris d’adaptació de l’ajuntament de
Garrigàs a la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
La recent aprovació de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, inclou en la
disposició addicional setena una modificació important en la llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. En virtut d’aquesta modificació, les
administracions locals que per raons pressupostaries no va poder complir el 31 de
desembre de 2009 a la totalitat de drets reconeguts al ciutadà en l’article 6 de a llei 11/2007,
ara estan obligades a aprovar i fer públics abans del 6 de setembre de 2011 els programes i
calendaris de treball necessaris, atenent a les respectives previsions pressupostaries amb
menció particularitzada de les fases en que els diversos drets son exigibles pels ciutadans.

Amb aquesta finalitat aquesta corporació ha redactat un Programa i calendari de treball
necessaris d’adaptació de l’ajuntament de Garrigàs a la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics que té la seva motivació en la voluntat de
modernitzar l’administració municipal i se centra en els següents objectius:
_ Incrementar l’eficàcia i agilitat en els processos administratius generadors de
documentació.
_ Dotar l’administració d'un sistema que permeti la gestió i manipulació de la
documentació electrònica amb les màximes garanties i protecció de la mateixa.
_ Integrar en el sistema la gestió de personal, aprofitant la modernització.
_ Facilitar al ciutadà l'accés telemàtic als serveis de l'Administració Pública
L’entrada en vigor de la Llei 11/2007 ha fet palesa la necessitat d’incrementar els esforços
adreçats a la preparació per a la implantació de solucions d’administració electrònica com
ara:
•

Implantació plataforma de gestió i gestor d’expedients

•

Millora del canal telefònic

•

Adquisició del maquinari necessari per allotjar les noves solucions
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Únic.- Aprovació del Programa i calendari de treball necessaris d’adaptació de l’ajuntament
de Garrigàs a la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
7.- Aprovació de la certificació d’obra num. 10 de l’obra de l’equipament
sociocultural Fase I.
Vista la certificació núm. 10 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. 10 de l’obra de construcció d’un edifici sociocultural Fase I per
import de 24.788,42€, 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.

8. Proposta de nomenament de representant de la corporació al Consorci del Fluvià.
Es proposa el nomenament de representant de la corporació al Consorci del Fluvià a favor
del SR. Alcalde, Josep Masoliver Subiros.
El Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la proposta de nomenament de representant
de la corporació al Consorci del Fluvià a favor del SR. Alcalde, Josep Masoliver Subiros
L’Alcalde, Josep Masoliver Subiros accepta el càrrec.
9.- Ajuts socials
9.1.- Vist l’escrit de Glòria Falgàs LLoveras comunicant el naixement del seu fill JAN POL
OSSÉS FALGÀS nascut a Garrigàs el dia 22 de juny de 2011 i inscrit al Registre civil de
Garrigàs Tom 21 foli 11.
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 la sol.licitant es veïna 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 Glòria Falgàs Lloveras una subvenció de 600€ pel naixement del seu fill
JAN POL OSSÉS FLAGÀS al Registre civil de Garrigàs Tom 21 Foli 11
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2011.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
9.2.- Vist l’escrit de Joaquima Pages Teixidor comunicant la defuncio del seu pare Jaume
Pages Bos a Figueres el dia 7 de juliol 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. Jaume Pages Bos 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 Sr. Joaquima Pages Teixidor una subvenció de 600€ per la defunció del
Sr. Jaume Pages Bos.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2011
10.- 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 7 de maig de 2011 a 8 de juny 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. 1/2011, de 22 de juny de 2011, relatiu a la comunicació prèvia d’obres
sota el num. d’expedient 16/11.
Decret d’Alcaldia núm. 2/2011, de 23 de juny de 2011, relatiu a la comunicació prèvia d’obres
sota el num. d’expedient 19/11.
Decret d’Alcaldia núm. 3/2011, de 22 de juny de 2011, relatiu a la comunicació prèvia d’obres
sota el num. d’expedient 20/11.
Decret d’Alcaldia núm. 4/2011, de 12 de juliol de 2011, relatiu a l’autorització per posar parada
de peix fresc a la plaça de l’Ajuntament.
Decret d’Alcaldia núm. 5/2011, de 14 de juliol de 2011, relatiu a l’acceptació d’una subvenció
per a la instal·lació i ampliació de la xarxa informàtica per cable wifi.
Decret d’Alcaldia núm. 6/2011, de 23 de juny de 2011, relatiu a la comunicació prèvia d’obres
sota el num. d’expedient 21/11.
Decret d’Alcaldia núm. 7/2011, de 23 de juny de 2011, relatiu a la comunicació prèvia d’obres
sota el num. d’expedient 18/11.
Decret d’Alcaldia núm. 8/2011, de 27 de juliol de 2011, relatiu a la sol·licitud d’ajut per a
l’organització de la fira de la botifarra de perol i productes de la terra a Garrigàs.
Decret d’Alcaldia núm. 9/2011, de 28 de juliol de 2011, relatiu a l’atorgament de bonificació
del 50% sobre l’IBI.
Decret d’Alcaldia núm. 10/2011, de 2 d’agost de 2011, relatiu a l’autorització d’us de la sala del
centre cívic per a la exposició de pintura.

Decret d’Alcaldia núm. 11/2011, de 4 d’agost de 2011, relatiu a la comunicació prèvia d’obres
sota el num. d’expedient 22/11.
El Ple es dóna per assabentat.
11.- Aprovar la Renumeració de les vies públiques del nucli de Garrigàs
Atès que amb data 20 de juliol de 2011, l'Ajuntament va decidir iniciar d'ofici, el procediment
pel qual es procedirà a renumeracio de les vies públiques del nucli de Garrigàs.
Atès que amb data 22 de juliol de 2011, va ser redactat informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i del procediment a seguir.
Atès que amb data 20 de juliol de 2011 i mitjançant Providència d'Ajuntament, va ser
sol·licitat informe a l'Arquitecte Tècnic Municipal en el qual es recollís la nova numeració de
les vies públiques, segons els criteris de la Resolució de 9 d'abril de 1997, que va ser rebut
amb data 27 de juliol de 2011.
De conformitat amb el disposat en l'article 105.1 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, en relació amb
l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple ACORDA per unanimitat dels seus
membres:
PRIMER. Aprovar la Renumeració de les vies públiques del nucli de Garrigas per les
raons següents i de la forma que consta a l’expedient tramitat a l’efecte.
SEGON. Notificar als interessats, a les Administracions Públiques interessades i a les
Entitats, empreses i Organismes que prestin en el Municipi serveis destinats a la
col·lectivitat.
12.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
13.- 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

