ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2011.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 6 d’octubre 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 8 de setembre de 2011.
Examinada l’ acta de la sessió de data 8 de setembre 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 del Consell Comarcal relatiu a l’aprovació del protocol de la implantació de
contenidors soterrats per al recollida selectiva de la comar de l’alt Empordà.
2.2.- Escrit de la Gerència Territorial de Cadastre relatiu al nomenament de representant a la
Junta Pericial.
2.3.- Escrit de l’oficina del cens electoral assenyalant el numero d’electors.
2.4.- Escrit de l’agencia catalana de l’aigua relatiu a una autorització a Endesa distribucion
Electrica SLU per obres d’encreuament aeri.
2.5.- Escrit del servei català de transit relatiu a l’autorització d’una cursa ciclista.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
12.899,92€ 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 1084,59€ 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 d’agost 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 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. 12/2011, de
d’abandonament d’un vehicle.

8 de setembre de 2011, relatiu a la declaració

Decret d’Alcaldia núm. 13/2011, de 21 de setembre de 2011, relatiu a la delegació de funcions
de l’alcaldia per absència del sr. alcalde.
Decret d’Alcaldia núm. 14/2011, de 3 d’octubre de 2011, relatiu a l’inici del procediment
negociat sense publicitat per les obres d’adequació i millora de l’enllumenat públic de
Vilajoan.
Decret d’Alcaldia núm. 15/2011, de 18 de gener de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 7/08.
Decret d’Alcaldia núm. 16/2011, de 9 de febrer de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 1/08.
Decret d’Alcaldia núm. 18/2011, de 9 de març de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 16/06.
Decret d’Alcaldia núm. 19/2011, de 16 de març de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 8/10.
Decret d’Alcaldia núm. 20/2011, de 16 de març de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 16/06
Decret d’Alcaldia núm. 21/2011, de 16 de març de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 7/08.
Decret d’Alcaldia núm. 22/2011, de 16 de març de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 1/10
Decret d’Alcaldia núm. 23/2011, de 23 de març de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 07/07

Decret d’Alcaldia núm. 24/2011, de 6 d’abril de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 4/10
Decret d’Alcaldia núm. 25/2011, de 11 d’agost de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 21/10
Decret d’Alcaldia núm. 26/2011, de 11 de maig de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 18/10
Decret d’Alcaldia núm. 27/2011, de 11 de maig de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 17/10
Decret d’Alcaldia núm. 28/2011, de 8 de juny de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 1/11
Decret d’Alcaldia núm. 29/2011, de 8 de juny de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 22/10
Decret d’Alcaldia núm. 30/2011, de 15 de juny de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 10/11
Decret d’Alcaldia núm. 31/2011, de 15 de juny de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient d’obres
num. 6/11
Decret d’Alcaldia núm. 32/2011, de 27 de setembre de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 26/10
Decret d’Alcaldia núm. 33/2011, de 4 d’octubre de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 20/10
Decret d’Alcaldia núm. 34/2011, de 4 d’octubre de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 23/10
Decret d’Alcaldia núm. 35/2011, de 4 d’octubre de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 25/10
Decret d’Alcaldia núm. 36/2011, de 4 d’octubre de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 2/10.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Llicències d'obres.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres en l' expedient que tot seguit s’indica:
Expd. Num. 15/06, a instància de la Sra. DOLORS FELIU ARMENGOL per a obtenir la llicencia
de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar situat al C/ La Costa, 23.
Expd. Num. 19/11, a instància d’ENDESA EXPLOTACION per a l’adequació d’una línea
elèctrica MT de 25Kv aérea a les Cases Noves d’Arenys d’Empordà.

Expd. Num. 25/11, a instància de Sygutec j.j. SL per a la construcció d’una piscina de 5x11m al
C/ Dr. Silvestre Santaló, 6.
Expd. Num. 26/11, a instància de la Sra. Celia Sala Solatges per reparacions menors varies al
C/ La Costa, 4.
Vist l’ informe tècnic corresponent, s’acorda per unanimitat dels assistents, aprovar-la.
7.- Aprovació inicial del projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
de Garrigàs
Atès que en data 1 de juny de 2011, per Providència d'Alcaldia es va disposar la iniciació del
procediment de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs.
Atès que en data 8 de juny de 2011, es va emetre informe de Secretaria en relació amb la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació d'un Pla d'Ordenació
Urbanística
Municipal
de
Garrigàs.
Atès que en data 12 de juny de 2011, per Providència d'Alcaldia es va encarregar l'elaboració i
redacció del projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs,
juntament amb l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar a a l’arquitecte Lluis
Gratacós Soler i a l’enginyer ambiental Marcel Pujolar.
Vist l'informe de Secretaria de data 12 de juny de 2011 i de conformitat amb el que disposen
els articles 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim
local,
el
Ple
adopta
per
unanimitat,
el
següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal
de
Garrigàs
en
els
termes
que
estan
en
l'expedient.
SEGON. Obrir un període d'informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Girona i al diari
El Punt avui. Durant aquest període quedarà l'expedient a disposició de qualsevol que
vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.
TERCER. Suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per
a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions suposin
modificació
del
règim
urbanístic
vigent.
La durada de la suspensió és de nou mesos . Aquestes àrees afectades per la suspensió són
les següents:
Aquesta

suspensió

es

publicarà

conjuntament

amb

l'aprovació

inicial.

QUART. Donar audiència, simultàniament al tràmit d'informació pública, als ajuntaments
limítrofes l'àmbit territorial dels quals confini amb el d'aquest municipi.
CINQUÈ. Sol·licitar simultàniament al tràmit d'informació pública, els informes als

organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals han d'emetre en el
termini d'un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
SISÈ. Efectuar les consultes que procedeixin a les administracions públiques afectades i al
públic interessat, segons el que s'estableix en el Document de Referència.
8.- Aprovació del Plec de Clàusules administratives particulars, de l’expedient ordinari de
contractació, de la despesa i disposar l’obertura del procediment negociat d’adjudicació
de l’obra d’adequació de l’enllumenat públic de Vilajoan.
Incoat procediment negociat de contractació per raó de quantia de les obres d’adequació
de l’enllumenat públic de Vilajoan, d'acord amb el Projecte redactat pels serveis tècnics del
consell comarcal de l’alt Empordà.
Vista l’acta de replanteig de les obres i redactat el Plec de Clàusules administratives
particulars, amb consignació suficient a la partida 165/63701 del vigent pressupost i evacuats
els informes de Secretaria-Intervenció, s¡acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars, disposant la seva
exposició al públic per termini de 20 dies en el BOP de Girona, per tal que es puguin
presentar reclamacions que seran resoltes per l’alcaldia.
Segon.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació, aprovar la despesa amb càrrec
a la partida 165/63701 del vigent pressupost i disposar l’obertura del procediment negociat
d’adjudicació sol.licitant ofertes a les empreses PRODAISA SA, GIRONA SA I OBRES I
PROJECTES PLA DE L’ESTANY SAU, capacitades per a la realització de l’ objecte del
contracte, fixant amb la seleccionada el preu i deixant constància de tot a l’ expedient.
Tercer.- La mesa de contractació estarà integrada de la següent manera:
L’alcalde Josep Masoliver Subiros o regidor/a en qui delegui, com a president.
Vocals: Secretaria interventora i els regidors: Josep Ferrer Serra i Joaquim Pastoret Lladó.
Secretaria : Helena Guillo Rocas.
9- Aprovació provisional de la modificació de l’article 3 de l’ordenança fiscal relativa al
taxa pel subministrament d’aigua potable.
Vist l’estudi elaborat per l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua
potable, PRODAISA, quin objectiu es l’augment de la taxa del m3 d’aigua potable, per tal
d’anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2012, l’empresa
adjudicatària d’aquest servei proposa que és aconsellable un augment en la taxa del m3
d’aigua potable proposant que quedi de la següent manera:
BLOC I 0-6M3/ABONAT/MES

0,4110€/M3

BLOC II 6-12M3/ABONAT/MES

0,4941€/M3

BLOC III 12M3/ABONAT/MES
QUOTA DE SERVEI
CONSERVACIO DE COMPTADOR

0,5645€/M3
5,9797/ABONAT/MES
0,7054€/MES/ABONAT

Així com la relació de preus per a la prestació del servei d’aigua potable que regiran durant
l’any 2012 i que consten com annexa a l’expedient .
Vist l’anterior, s'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ Ordenança Fiscal num. 22 de
subministrament d’aigua potable per l’exercici 2012, en quan als preus del m3 de l’aigua
potable.
BLOC I 0-6M3/ABONAT/MES

0,4110€/M3

BLOC II 6-12M3/ABONAT/MES

0,4941€/M3

BLOC III 12M3/ABONAT/MES

0,5645€/M3

QUOTA DE SERVEI
CONSERVACIO DE COMPTADOR

5,9797/ABONAT/MES
0,7054€/MES/ABONAT

Així com la relació de preus per a la prestació del servei d’aigua potable que regiran durant
l’any 2012 i que consten com annexa a l’expedient .
Segon.- Exposar al públic l’anterior acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant trenta
dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En
aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, els
acords adoptats restaran aprovats definitivament, els qual entraran en vigor l’endemà de la
seva publicació al BOP i regiran mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació
10.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2010.
Vist l’expedient que es tramita per l’aprovació del compte General del pressupost d’aquesta
corporació corresponent a l’exercici de 2010, el que ha estat exposat al públic mitjançant
anunci aparegut al BOP núm. 157 de 18.8.11, sense que contra el mateix s’hagi presentat cap
observació i/o suggeriment.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels set membres de Ple va ACORDAR APROVAR
l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2010.
11. Proposta de nomenament de representant de la corporació al Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA)

Es proposa el nomenament de representant de la corporació al Consell d’Iniciatives Locals
per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) 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 Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de
Girona (CILMA) a favor del SR. Alcalde, Josep Masoliver Subiros
L’Alcalde, Josep Masoliver Subiros accepta el càrrec.
12.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Garrigàs
Vist l’article 9.1 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica que preveu que els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb
els nivell d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin
inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a
l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les
zones
de
sensibilitat
acústica
en
l’àmbit
del
municipi
respectiu.
I d’acord amb l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions
Públiques
i
del
Procediment
Administratiu
Comú.
S’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Garrigàs
Segon.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial a un període d’informació pública mitjançant un
anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de vint dies
hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial
de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la formulació, si
s’escau, de reclamacions i al·legacions. En el supòsit de no formular-se al·legacions ni
reclamacions en el tràmit d’informació pública l’acord inicial esdevindrà definitiu.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament trametre una còpia al Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.
13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CiU PEL QUE RESPECTE AL SISTEMA
D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE MENYS
DE 2.000 HABITANTS
En el decurs dels últims anys, durant l’època d’esplendor econòmica, les administracions
europees, autonòmiques i estatal, així com Diputacions provincials i Consells Comarcals han
implantat un sistema d’atorgament de subvencions, ajudes, fons de finançament etc., que
generalment no cobrien el 100% del pressupost de l’actuació, de projectes que no es poden
considerar que servissin per satisfer les necessitats bàsiques d’un municipi o una ciutat o la
millora i conservació dels serveis i instal·lacions existents, sinó que la gran majoria es

basaven en la promoció del progrés, la innovació tecnològica, i el benestar etc. d’acord a
allò entès com activitat de foment de la qual gaudim les administracions.
Analitzant aquest sistema d’atorgament de subvencions, fons de finançament o ajudes des
del punt de vista d’una situació econòmica en expansió i creixement, viscuda en els darrers
anys, la conclusió o resultat d’aquest és l’obtenció d’una autèntica fita ja que amb
l’execució d’aquests projectes s’ha creat una situació de benestar, com poden ser piscines
cobertes, camps de futbol de gespa artificial, parcs de salut ... i alhora s’està oferint uns
serveis més enllà del que es consideren bàsics o essencials com són panells turístics digitals,
trens turístics, bicyings, escoles de dansa ...... . Ara bé si analitzem aquest sistema de
subvencions des del punt de vista econòmic actual hem d’admetre que està totalment
desfasat ja que els Ajuntaments, que fins ara hem innovat amb aquests projectes
subvencionats, a data d’avui estem amb l’aigua al coll, intentant sobreviure i en
conseqüència la política adoptada per molts Ajuntaments, com és el nostre, és suprimir o
reduir aquells serveis no necessaris que s’han implantat amb subvencions amb l’objectiu de
desenvolupar i progressar. Això és així ja que la despesa ordinària de manteniment
d’aquests serveis no essencials juntament amb els essencials suposa una càrrega tant gran
per les arques municipals que la decisió més encertada és prescindir d’aquests i així tenir un
estalvi per poder destinar-lo a serveis considerats necessaris per una població des de
sempre.
Així que la reflexió i proposta del municipi de Sant Martí de Llémena envers les
administracions provincials, autonòmiques, estatals i europees és que es replantegin el
sistema d’atorgament de subvencions envers els municipis ja que la gran majoria, per no dir
la totalitat, tornem a estar al punt de partida d’uns quants anys enrere, per no dir dècades, i
que per molt que s’hagi fomentat el desenvolupament i el progrés a través de subvencions,
a data d’avui no es pot percebre ja que els Ajuntaments tenim feines a sobreviure amb la
despesa ordinària per cobrir les necessitats bàsiques dels nostres ciutadans i ciutadanes i
prescindim de tot allò no necessari encara que s’hagi executat fins al moment, deixant en
desús allò en què s’ha invertit.
Alhora, expandim més la nostra reivindicació, posant de manifest que en municipis com el
de Sant Martí de Llémena, amb una població de 590 habitants, amb un pressupost de
800.343,85e dels quals 776.043,85€ són recursos ordinaris, la gran majoria de vegades no
podem concórrer en les subvencions pel fet de no complir amb els requisits fixats en les
seves bases pel seu atorgament bàsicament pel fet de no tenir recursos econòmics,
personals o materials suficients. Clar exemple seria el FEDER viure al poble 2007-2013 per
municipis de menys de 2.000 habitants ja que el pressupost mínim dels projectes a
subvencionar era de 600.000€, subvencionable el 50%, suposant així una aportació per part
de l’Ajuntament de 300.000€; o no cal anar tant lluny, la línia de subvencions de la Diputació
de Girona de suport a l’esport municipal per l’any 2011 les bases requerien que el pressupost
mínim de l’activitat sol·licitada per cada programa havia de ser de 6.000€, excloent totes
aquelles activitats que realitzem però amb una despesa inferior.

Així que entre el fet de no complir amb els requisits per manca de recursos econòmics,
materials i inclús personals fa que els Ajuntaments petits (en població i recursos econòmics)
patim una discriminació envers els Ajuntaments grans ja que a més de tenir majors
ingressos tenen l’oportunitat d’obtenir més subvencions pel fet que parteixen de la base
que compleixen amb els requisits i condicions fixats per sol·licitar-les.
Així doncs per tot el que s’ha exposar en els apartats anteriors el grup municipal de CiU de
l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, proposa al Ple de la Corporació l’adopció de la
següent moció:
Primer.- Demanar a les administracions provincials, autonòmiques, estatals i europees que
canviïn el sistema d’atorgament de subvencions i que aquest sigui orientat no a fomentar i
progressar sinó a sufragar les despreses ordinàries dels serveis bàsics, o en inversions de
manteniment o millora del que s’ha executat fins al moment, i que alhora se subvencioni el
100% del cost de l’actuació.
Segon.- Demanar a les administracions provincials, autonòmiques, estatals i europees que
s’estableixin requisits especials per municipis de baixa població i amb reduïts recursos
econòmics perquè així municipis com Sant Martí de Llémena gaudeixin de les mateixes
possibilitats de rebre subvencions que aquells municipis amb més població i més dotació
pressupostària ja que dins les seves possibilitats, en el municipi, a la seva proporció, es
desenvolupen les mateixes activitats que els municipis grans.
Tercer.- Vist que aquesta problemàtica és comuna amb altres Ajuntaments de la província
que es comuniqui el present acord a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, als Ajuntaments de la Província de Girona de menys de 2.000
habitants, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
14.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un termini
màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular,
juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema d’educació
català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal
Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a llengua vehicular
de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia Sentència del
Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara inconstitucional el
sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, de 1994 i 2010, que avalen
el model català.
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües
oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat del
sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a llengua
d’ensenyament.

A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les competències
lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català com en castellà.
Pels motius exposats, l’ACM aprova la següent moció, que acorda

Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que porti a
terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota la
comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un model
d’èxit i cohesió social.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans, a la Generalitat de
Catalunya, i a tots els Ajuntaments de Catalunya.
15.- Recepció definitiva de les obres :”Variant de Garrigàs, de la ctra. GIV6226 de Vilaür a la
Ctra GIV 6226 de Vilaür a la Ctra. NII per Arenys d’Empordà”, executades i finançades per
la Diputació de Girona.
Seguidament es dóna compte de l’acta de recepció de les obres ”Variant de Garrigàs, de la
ctra. GIV6226 de Vilaür a la Ctra GIV 6226 de Vilaür a la Ctra. NII per Arenys d’Empordà”,
executades i finançades per la Diputació de Girona,
signada pel Diputat de xarxa viaria, els enginyers de l’obra i el contractista.
Ates que el mes de juliol de 2010 la diputació de Girona i l’ajuntament de Garrigàs van signar
un conveni per a la realització d’una variant a la carretera GIV 6226, de Vilaür a Arenys
d’Empordà, i per l’establiment de les bases per a la cessió d’un tram d’aquesta i d’un tram
de la carretera GIV6227, de Garrigàs a Vilamalla per Tonyà.
Ates que el pacte tercer d’aquest conveni estableix que, una vegada finalitzades les obres
del projecte “Variant de Garrigàs, de la ctra. GIV6226 de Vilaür a la Ctra GIV 6226 de Vilaür a
la Ctra. NII per Arenys d’Empordà”, l’ajuntament adquirirà la titularitat dels trams següents:
-

De la GIV 6226, des de l’inici de la variant per l’oest fins al final, amb una longitud
aproximada de 903metres
De la GIV 6227, des del seu inici , dins del nucli, fins l’entronc amb els dos vials de
connexió, amb una longitud aproximada de 646metres.

A la vist l’anterior, el Ple de l’Ajuntament acorda unanimitat acorda:
Primer.- Recepcionar definitivament els trams següents:
-

De la GIV 6226, des de l’inici de la variant per l’oest fins al final, amb una longitud
aproximada de 903metres.
De la GIV 6227, des del seu inici , dins del nucli, fins l’entronc amb els dos vials de
connexió, amb una longitud aproximada de 646metres

Segon.- Donar compte del present acord a la Disputació de Girona

16.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
17.- 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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