ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 7 DE JUNY DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:10 hores del dia 7 de juny 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, Dolors Juanola
Teixidor i 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 10 de maig de 2012.
Examinada l’acta de la sessió de data 10 de maig 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.- Escrit del Consell Comarcal de l’Alt Empordà relatiu a l’aprovació de les Bases
que regulen el concurs de compostadors integrats amb l’entorn.
2.2.- Escrit de l’Oficina de Cens electoral relatiu al número d’electors a 1 d’abril de
2012.
2.3.- Escrit del Consell Comarcal de l’Alt Empordà relatiu al nou tipus de gravamen
pet tona de rebuig de residus municipals destinats a dipòsit controlat.
2.4.- Escrit del Departament d’empresa i ocupació relatiu al projecte banda Ampla
Rural satèl·lit.
2.4.- Escrit de l’agencia catalana de l’aigua relatiu a l’autorització d’un aprofitament
d’aigües subterrànies a Can Roc, Arenys d’Empordà.
2.5.- Escrit de DIPSALUT relatiu a l’acceptació de la sol·licitud de l’ajuntament de
Garrigàs del programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’us públic.
3.- Aprovació de despeses.
2.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
10.323.16€ 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 1.467.17€ 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 als mesos de març i abril de 2012, s’acorda donarli conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i Coneixement relatiu
a la participació en els tributs de l’estat corresponent als mesos de març i abril 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. 38/2012, de 15 de maig de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 17/12.
Decret d’Alcaldia núm. 39/2012, de 16 de maig de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 16/12.
Decret d’Alcaldia núm. 40/2012, de 16 de maig de 2012, relatiu a la delegació de les
funcions pròpies de l’alcaldia en matèria de casaments civils a la cerimònia a
celebrar el dia 5 de maig de 2012.
Decret d’Alcaldia núm. 41/2012, de 18 de maig de 2012, relatiu a la delegació de les
funcions pròpies de l’alcaldia en matèria de casaments civils a la cerimònia a
celebrar el dia 26 de maig de 2012.
Decret d’Alcaldia núm. 42/2012, de 22 de maig de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 13/12.
Decret d’Alcaldia núm. 43/2012, de 22 de maig de 2012, relatiu a la declaració de
conclosa i exhaurida la llicència d’obres concedida a l’expedient núm. 27/11.
Decret d’Alcaldia núm. 43/2012, de 23 de maig de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 18/12.
Decret d’Alcaldia núm. 45/2012, de 23 de maig de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 19/12.
Decret d’Alcaldia núm. 46/2012, de 22 de maig de 2012, relatiu a la declaració de
conclosa i exhaurida la llicència d’obres concedida a l’expedient núm. 11/11.
Decret d’Alcaldia núm. 47/2012, de 8 de febrer de 2012, relatiu a l’atorgament de
targeta d’aparcament per a persones amb disminució núm. 17081201218122X.

Decret d’Alcaldia núm. 48/2012, de 28 de maig de 2012, relatiu a l’atorgament de
bonificació del 100% en l’IVTM a ROSARIO GM pel vehicle SEAT PANDA 40 i matricula
GI 9861 U.
Decret d’Alcaldia núm. 49/2012, de 29 de maig de 2012, relatiu a la devolució de
fiança dipositada en l’expedient d’obres núm. 11/11.
Decret d’Alcaldia núm. 50/2012, de 5 de juny de 2012, relatiu a la declaració de
conclosa i exhaurida la llicència d’obres concedida a l’expedient núm. 05/11.
Decret d’Alcaldia núm. 51/2012, de 23 de maig de 2012, relatiu a la presa de
coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el núm. d’expedient 14/12.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Acceptació de subvencions.
6.1.- Acceptació Subvenció per a les obres de reparació menor, de conservació i de
manteniment, any 2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona pres en data 15 de maig
de 2012, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Garrigàs un subvenció
d’import 5875€ per les obres de pintar oficines municipals i paletaria de la nova sala
de Plens.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 5875€ per les obres de pintar oficines municipals i
paletaria de la nova sala de Plens.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
6.2.- Acceptació Subvenció inclosa al Fons de Cooperació Cultural Local 2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona pres en data 15 de maig
de 2012, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Garrigàs un subvenció
d’import 1986,60€ per destinar-ho a les activitats culturals programades durant
l’exercici 2012.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 1986,60€ per destinar-ho a les activitats culturals
programades durant l’exercici 2012.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
6.3.- Acceptació Subvenció per a actuacions en matèria forestal, 2012.

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona pres en data 15 de maig
de 2012, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Garrigàs un subvenció
d’import 1.549,57€ per a l’arranjament de ferm, cunetes i tenques en 5’05Km
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de .549,57€ per a l’arranjament de ferm, cunetes i
tenques en 5’05Km
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
7.- Ajuts socials.
7.1.- Vist l’escrit de la Sra. Anna Ayats Busquets comunicant la defunció de la seva
germà Miquel Ayats Busquets el dia 20 d’abril 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. Miquel Ayats Busquets era veí de Garrigàs i estava 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. Anna Ayats Busquets una subvenció de 600€ per la
defunció del Sr. Miquel 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 la Sra. Susanna Pagès Mont comunicant la defunció de la seva
mare Marta Mont Bosch el dia 22 de maig 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. Marta Mont Bosch 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. Susanna Pagès Mont una subvenció de 600€ per la
defunció de la Sra. Marta Mont Bosch.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la
Corporació per l’exercici 2012.
8.- Deixar constància de la derogació tàcita, pel principi de jerarquia normativa, de
l’Ordenança municipal reguladora de l’atorgament de llicències de primera
ocupació
Vist que el Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de 13 d’octubre de 2005, va
aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’atorgament de llicències de primera
ocupació dels edificis.
Vist que en el BOP núm. 221, de 18 de novembre de 2005 es va publicar l’anunci
d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’atorgament de
llicències de primera ocupació dels edificis, la qual va entrar en vigor el dia 18 de
novembre de 2005 i continua vigent fins al dia d’avui.
Atès que l’article 64.4 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text
refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
(TRLU) determina que s’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 187 del text refós de
la Llei d’urbanisme, amb el text següent: "5. Resta subjecte al règim de comunicació
prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la legislació de
règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. La
comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu director que acrediti
la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el
projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i
que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada”.
Atès que la Disposició derogatòria de la citada Llei 3/2012 deroga els articles 90 i 91
del Decret 179/1995, del 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS), els quals regulaven la figura jurídica de la llicència de
primera ocupació.
Vist que, en definitiva, la primera utilització i ocupació dels edificis i les
construccions resta sotmesa al règim de comunicació en lloc del de llicència, amb la
qual cosa queda sense efecte l’actual Ordenança reguladora de l’atorgament de
llicències de primera ocupació dels edificis de l’Ajuntament de Garrigàs.
Atès que l’article 4 de la LRBRL i l’article 8 del TRLMRLC atorguen a l’Ajuntament de
Garrigàs, com a Administració pública territorial, la potestat reglamentària, on
s’inclou l’atribució d’aprovar i derogar ordenances municipals.
A la vista de tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat dels seus
membres els següents Acords:
Primer.- Deixar constància de la derogació tàcita, pel principi de jerarquia
normativa, de l’Ordenança municipal reguladora de l’atorgament de llicències de
primera ocupació dels edificis de l’Ajuntament de Garrigàs (publicada en el BOP

núm. 221, de 18 de novembre de 2005 ) amb efectes del dia 1 de març de 2012, data
d’entrada en vigor de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de
la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU).
Segon.- Publicar el referit acord en el BOP de Girona als efectes del
coneixement general.
9.- Deixar constància de la derogació tàcita, pel principi de jerarquia normativa, de
l’Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats.
Vist que el Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de 10 de juliol de 2000, va
aprovar inicialment l’Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control
d’activitats .
Vist que en el BOP núm. 161, de 3 de novembre de 2000 es va publicar l’anunci
d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control
d’activitats, la qual va entrar en vigor el dia 3 de novembre de 2000 i continua vigent
fins al dia d’avui .
Atès que el 28 de desembre de 2009 va finalitzar el període de transposició de la
Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de
2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis). La norma,
basada en les llibertats de circulació del Tractat de Roma, té com a objectiu
aconseguir un efectiu mercat interior en l’àmbit dels serveis per via de l’eliminació
d’obstacles legals i administratius. Alhora aspira a representar una gran oportunitat
per a modernitzar l’Administració i fer-la més accessible als ciutadans, gràcies a la
implantació de procediments electrònics. El resultat ha de conduir a un sistema
administratiu més àgil i de major confiança en el ciutadà, a la interrelació amb les
Administracions de tota la Unió Europea i amb la pròpia Comissió Europea,i, en
definitiva, a reactivar l’economia en potenciar el sector dels serveis.
A l’Estat Espanyol s’ha optat per incorporar la Directiva de Serveis a través d’una llei
horitzontal o genèrica, l’anomenada “Llei paraigües”, promulgada com a Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio i, a través d’una altra llei que modifica nombrosa legislació estatal per tal
d’adequar-la als principis de la Directiva de Serveis, l’anomenada “Llei òmnibus”,
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
A més de modificar la diversa legislació estatal afectada per la Directiva de Serveis, i
com a mesures horitzontals en matèria de procediment administratiu, la Llei
Òmnibus ha aportat la clau del nou sistema introduint com a noves formes
d’intervenció administrativa la comunicació prèvia, la declaració responsable i el
control posterior a l’inici de l’activitat.
A Catalunya, l’antecedent va ser el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a
l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat
econòmica. Posteriorment s’ha aprovat la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, que deroga la Llei
3/1998, i que intervé únicament en el vector ambiental, (complementada amb la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el seu

reglament aprovat per Decret 176/2009, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament, entre d’altres), el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació
dels equipaments comercials, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles i les activitats recreatives, desenvolupada a nivell
reglamentari pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis i la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat del Ple:
Primer.- Deixar constància de la derogació tàcita, pel principi de jerarquia normativa,
de l’Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats (publicada
en el BOP núm. 161, de 3 de novembre de 2000) amb efectes del dia 11 d’agost de
2010, data d’entrada en vigor de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, que deroga la Llei 3/1998.
Segon.- Publicar el referit acord en el BOP de Girona als efectes del
coneixement general.
10.- Delegació de competències municipals al Consell comarcal de l’Alt Empordà
per portar a terme el registre d’animals de companyia .
Atès que l’Ajuntament de Garrigàs va signar conveni de delegació per el servei de
recollida d’animals abandonats que realitza l’Associació Protectora d’animals i
Plantes de Figueres, segons conveni subscrit amb l’esmentada associació i el Consell
Comarcal.
Atès que els Ajuntament tenen la competència i l’obligació d’identificar i censar els
animals de companyia que resideixin de manera habitual en el seu municipi. La
identificació mitjançant un microxip homologat dels gossos i gats és una obligació
de tots els propietaris d’animals de companyia per motius de protecció i seguretat.
Atès que l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha ofert a
aquest Ajuntament la possibilitat de portar a terme, directament, el registre
d’animals de companyia de la comarca, a través de l’aplicació informàtica que el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha posat
al servei dels ens locals, i tramitar les llicències de gossos perillosos.
Atès que aquest servei es gratuït i no representa cap cost addicional per
l’Ajuntament.
Fonaments de dret

-Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció d’animals.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.
-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 (TRLMRLC).
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres , activitats i
serveis dels ens locals.
S’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
1. Primer.- Delegar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà les competències
necessàries per la gestió del registre d’animals de companyia a través de
l’aplicació informàtica que ofereix la Generalitat de Catalunya, i la tramitació
de les llicències de gossos perillosos.
2. Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
3. Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la realització de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acord anterior.
11.- Aprovació conveni entre el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Garrigàs per a l’organització del casal esportiu municipal d’estiu 2012.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs vol portar a terme el casal esportiu municipal
d’estiu pels nens i nenes del municipi i Consell Esportiu en col·laboració amb el
consell comarcal de l’Alt Empordà com a òrgans que tenen atribució per llei per a
foment i promoció de l’esport.
Atès l’establert a l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i a l’article 57 de la llei de
bases de regim local.
El Ple, per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni per la organització del Casal esportiu municipal d’estiu
2012 entre el consell comarcal i l’ajuntament entre de Garrigàs.
Segon.- Aprovar la despesa de 3.960,60€, amb càrrec a la partida pressupostària
337/22611 del pressupost de l’exercici 2012.
Tercer.- Facultar a l’alcalde de la corporació tan àmpliament com a dret sigui
possible per a l’execució del present acord.

Quart.- Comunicar els precedents acords al Consell Comarcal.
12.- Aprovació conveni entre el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Garrigàs per a la coordinació i vigilància de la piscina descoberta municipal de
Garrigàs, estiu 2012.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs disposa d’una piscina municipal descoberta de
20mx10m, degudament legalitzada, per la que la normativa marca l’obligació de
disposar de personal amb titulació de primers auxilis durant l’horari d’obertura de la
instal·lació.
Atès que l’ajuntament de Garrigàs no disposa de personal qualificat per oferir
aquest servei convé amb el Consell Esportiu l’alt Empordà com a òrgan que té
atribucions, juntament amb els ajuntament i els consells comarcals, per al foment i
promoció de l’esport en edat escolar i les activitats esportives de lleure la prestació
d’aquest servei que s’iniciarà el dia 23 de juny de 2012 i finalitzarà el dia 11 de
setembre de 2012, amb l’horari de:
Dimarts a divendres de 11,00 a 14,00h i 16,00 a 20,00h.
Dilluns tancat per festa setmana.
Dissabte de 11,00 a 21,00 h
Diumenge de 11,00 a 20,00h.
Atès l’establert a l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i a l’article 57 de la llei de
bases de regim local.
El Ple, per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni per la organització del Casal esportiu municipal d’estiu
2012 entre el consell comarcal i l’ajuntament entre de Garrigàs.
Segon.- Aprovar la despesa de 6.750€, amb càrrec a la partida pressupostaria
920/21201 del pressupost de l’exercici 2012.
Tercer.- Facultar a l’alcalde de la corporació tan àmpliament com a dret sigui
possible per a l’execució del present acord.
Quart.- Comunicar els precedents acords al Consell Comarcal.
13. Aprovació inicial dels Plans de protecció civil INFOCAT I SISMICAT.
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya disposa al seu
article 47, que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya
i disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria,

exerceixen les funcions que els atribueix aquesta Llei i qualsevol altra que, sense
contravenir-la, resulti necessària en l’àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de
les persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu,
de catàstrofes o de calamitats públiques.
Atès que correspon als plens dels ajuntaments aprovar el Pla bàsic d’emergència
municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en
general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d’àmbit
municipal.
Atès que hi ha un protocol d’actuació regulador de la col·laboració entre la
delegació territorial del govern de la generalitat de Girona i el consell comarcal de
l’alt Empordà de data 3 de març de 2005 , per tal de facilitar als ajuntaments el
compliment de l’obligació d’elaborar els plans protecció civil que estableix
l’esmentada llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament
de Garrigàs va encarregar al Consell Comarcal la redacció dels manuals d’actuació
INFOCAT I SISMICAT
Vistos els manuals d’actuació municipals INUNCAT I INFOCAT redactats pels tècnics
del Consell comarcal de l’Alt Empordà.
Vistos els articles 49 de la LRBRL, article 178 TRLMRLC i article 58 del ROAS sobre
aprovació de les ordenances i reglaments municipals, s’acorda per unanimitat del
set membres del Ple:
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment els manuals d’actuació municipals INUNCAT I INFOCAT de
l’Ajuntament de Garrigàs.
2. Sotmetre’ls a informació pública pel termini de 30 dies al BOP de la província de
Girona, al DOGC i al taulell d’edictes de l’Ajuntament.
3. En cas que no es presentin al·legacions quedaran aprovats definitivament sense
necessitat de prendre cap altre acord.
4. Comunicar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
juntament amb tres exemplars dels Plans aprovats.
14.-Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
15.- 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

