ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2011.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 8 de setembre 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 i 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 4 d’agost de 2011.
Examinada l’ acta de la sessió de data 4 d’agost 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 DIPSALUT relatiu al les anàlisis de la piscina d’us públic municipal.
2.2.- Escrit de l’ACA relatiu a l’abocament d’aigües residuals a la llera publica de Campsa.
Area de serveis de l’Empordà.
2.3.- Escrit de Jessica Heras Carreras relatiu a la col·locació de capses de recollida de taps de
plàstic per a contribuir a l’adquisició d’un aparell de sordera.
2.4.- Escrit de la Diputació de Girona relatiu a l’autorització d’obra a Endesa Distribucions
Eléctrica SL pel creuament aeri amb línea elèctrica de 25kv a la GIV6226.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
30.038,61€ 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 2329,89€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Ministerio de economia y hacienda, relatiu a la
liquidació definitiva de l’any 2009 de la participació en els tributs de l’Estat i la liquidació del
segon trimestre de 2001 de Telefónica,s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i Coneixement, relatiu a la
participació en els tributs de l’estat corresponent al mes de juliol de 2011,s’acorda donar-li
conformitat.
5.- Aprovació de la certificació d’obra num. 10 de l’obra de l’equipament
sociocultural Fase I.

Vista la certificació núm. 11 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. 11 de l’obra de construcció d’un edifici sociocultural Fase I per
import de 76.015,56€, 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
6.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Vilaür i
Garrigàs i constitució de la comissió de delimitació.
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Vilaür i de
Garrigàs signada in situ el dia 17 de novembre de 2009, entre les comissions nomenades per
cada ajuntament i els representants de la Generalitat de Catalunya, tècnics superior geògraf
de la direcció general d’administració local i enginyer tècnic en topografia de l’Institut
cartogràfic de Catalunya.
Ates que de conformitat amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 24472007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, aquesta acta de
delimitació s’ha de sotmetre al ple de les corporacions locals afectades, per tal de qual
s’acordi la seva aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels
membre de la corporació.
Ates que la comissió municipal de delimitació d’aquesta ajuntament ha acceptat i ha
reconegut les fites F1 a F10 , d’acord amb l’informe sobre la línea de terme aportada per la
direcció general d’administració local.
Vist el que disposen, entre altres, ela article 25, 52 i 114 del text refós de la llei municipal i de
regim local de Catalunya, l’article 28 i següent del decret 244/2007, de 6 de novembre pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitat de municipal.
S’acorda per unanimitat dels set dels set membres del ple:
Primer.- Nomenar la comissió municipal de delimitació territorial, la qual esta constituïda
per :
- L’alcalde president de l’ajuntament de Garrigàs
- Tres Regidor,: arrea d’urbanisme, que s’anomenaran expressament

-

Arquitecte municipal
Secretària interventora municipal.

Segon.- Aprovar, en tots els seus extrems, l’acta de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Vilaür i Garrigàs, de data 17 de novembre de 2009, la qual forma part
integrant d’aquest acord..
Tercer.-Comunicar aquest acord a la Direcció general d’administració local, del departament
de governació i administracions publiques de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament de
Vilaür.
7.- APROVAR la segona modificació del projecte de reforma i millora de l’enllumenat
públic del veïnat de Vilajoan.
ATÈS que pel Ple de l’ajuntament en data 4 de maig de 2010 va aprovar inicialment el
projecte de reforma i millora de l’enllumenat públic del veïnat de Vilajoan.
Ates que no havant-se presentat reclamacions contra l’esmentat projecte va quedar
definitivament aprovat essent publicat en data 9 de juny de 2010, al BOP de Girona num.
116.
Ates mitjançant acord de la Junta de Govern pres en data 3 de març de 2011 es va acorda la
modificació del projecte d’obra atenent a les noves tecnologies led en matèria d’enllumenat
que han demostrat una reducció considerable de la despesa corrent en electricitat, pel que
es va considerar que seria convenient canviar les lampares VSAP de 70W de potencia del
projecte inicial per lampares tipus led de 31w de potencia sense que això comportés una
alteració substancial de l'objecte o de les característiques bàsiques nomes un augment d’un
20% en el pressupost de l’obra passant de 45.413,77euros a 54.649,68euros.
ATÈS que el departament de cultura de la Generalitat de Catalunya ha informat
desfavorablement el projecte requerint que la lluminàries siguin de plat, tal com es propi i
tradicional en el nuclis històrics.
Ates que el director de l’obra ha formulat una proposta de modificació del projecte en el
sentit requerit pel departament, la qual no representa cap variació de l’import de l’obra i
que no comporta cap variació substancial del seu objecte o de les seves característiques
bàsiques;
ATÈS que el facultatiu redactor del projecte ha redactat una proposta de modificació del
projecte, la qual no representa una variació de l’import de l’obra en un 20% mes del
pressupost i que no comporta cap variació substancial del seu objecte o de les seves
característiques bàsiques en els termes dels articles 42, 43 i 45 del ROAS,
ATÈS que aquesta documentació l’han supervisat els Serveis Tècnics municipals, els quals
han emès un informe favorable.
S’acorda per unanimitat dels sis dels set membres del Ple:

UNIC.- APROVAR la segona modificació del projecte d’obra municipal ordinària titulat
«Projecte de reforma i millora de l’enllumenat públic del veïnat de Vilajoan», d’acord amb la
documentació redactada, a aquests efectes, per l’enginyer Sr. Jordi Ferrer Morell

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
22:00 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

