
 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Benvolguts veïns/es, 
 
En aquest butlletí us hem preparat un petit recull de la tasca 
municipal d’aquest últim any: Acords de ple, normatives, agenda 
cultural i altres informacions que creiem poden ser del vostre 
interès. 
 
Entre les activitats dutes a terme vull destacar la “Primera Fira de la 
Botifarra de Perol i Productes de la Terra”, que varem fer coincidir  
amb la nostra Festa Major de Sant Miquel.  
Volíem que fos una gran festa de participació de tot el poble, que 
ens ajudes a fer més forts els lligams entre tots nosaltres i alhora 
que els visitants es sentissin ben acollits a casa nostra i ho varem 
aconseguir gràcies a la resposta de tot el grup de voluntaris del 
poble. Sóc conscient que sense el vostre ajut no s’hagués 
aconseguit.  
 
Amb aquesta experiència,  i amb tanta o més il·lusió,  tots hem 
tornat a treballar per la segona edició, que coincidint amb la Festa 
Major, serà el proper dia 7 d’octubre i  de la qual us en posem el 
programa d’activitats.  
 
Us engresquem a que hi participeu i que fem dels nostres carrers 
un exemple de poble viu i d’alegria, amb la qual cosa un animem a 
que engalaneu les vostres façanes, entrades i balcons amb 
senyeres, flors, productes de la terra...  
 
En nom meu i de tot l’equip de govern gràcies a tots pel vostre 
esforç i dedicació a favor del nostre poble. 
 
Bona festa i bona fira !! 
L’alcalde 
Josep Masoliver. 
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ACORDS DELS PLENS DEL JUNY DEL 2011 AL JUNY DEL 2012. 

 

PLE 30.6.11 

 

Acceptació Subvenció atorgada per la  Diputació de Girona d’import 4630€ per a les 

obres de reparació menor, de conservació  i de manteniment, any 2011. 

Acceptació Subvenció atorgada per la  Diputació de Girona inclosa al Programa Fons de 

Subvencions, 2008-2011 l’ import 19.812€ per destinar-ho a les obres de reforma de 

les oficines municipals. 

Acceptació Subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a la prevenció i l’extinció 

d’incendis forestals. Acceptar l’ import 1079,79€ per a l’arranjament de ferm, cunetes i 

tenques en 8,71Km. 

Acceptació Subvenció per la  Diputació de Girona per a projectes de sensibilització i 

solidaritat l’ import 1000€ pel III Cicle de cinema i solidaritat. 

Fixar com a Festes Locals 2012: 

Al nucli de Garrigàs, els dies 29 de juny i 29 de setembre. 

- Al nucli d'Arenys d'Empordà, els dies 29 de juny i 29 de novembre. 

- Al nucli de Tonyà, els dies 29 de juny i 13 de desembre. 

- Al nucli de Vilajoan, els dies 29 de juny i 23 de juliol. 

- Al nucli d'Ermadàs, els dies 29 de juny i 26 de setembre. 

 

Aprovar el Conveni de cessió gratuïta d’un desfibril·lador a l’Ajuntament de Garrigàs. 

 

Aprovació del conveni de cessió de xarxes d’itineraris saludables. 

 

PLE 4.8.2011 

 

Sol·licitar la participació de l’ajuntament de Garrigàs a l’edició del Servei Local 

d’orientació familiar per al curs 2011-2012. 

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. 



 

PLE 6.10.2011 

 

Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística 

Municipal de Garrigàs, en els termes que estan a l'expedient. 

 

Aprovar provisionalment la modificació de l’ Ordenança Fiscal núm. 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                               5,9797/ABONAT/MES 

CONSERVACIO DE COMPTADOR       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 . 

Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Garrigàs.  

 

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. 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. 

 

 

PLE 3.11.2011 

 

Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012, el qual, resumit per 

capítols és el següent: 

 



                                                   PRESSUPOST 2012  

 DESPESES  

RESUM PER CAPITOLS  

CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL      71.400,00      

CAPITOL II DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS    177.300,00      

CAPITOL III DESPESES FINANCERES        1.700,00      

CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS      27.600,00      

CAPITOL VI INVERSIONS      97.655,40      

CAPITOL VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL                 -        

CAPITOL VIII ACTIUS FINANCERS                 -        

CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS      10.000,00      

   

 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES...    385.655,40      

   

CAPITOL I.-DESPESES DE PERSONAL  

   

920/13100 Personal laboral      51.900,00      

230/16000 Seguretat Social      19.500,00      

   

 TOTAL CAPITOL I,,,      71.400,00      

CAPITOL II.- DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS  

   

920/21000 Manteniment Infraestructures       25.000,00      

920/21200 Manteniment Dispensari        2.000,00      

920/21201 manteniment piscina      14.600,00      

920/21300 Reparacions maquinaria, instal. i utill.        1.000,00      

920/21600 Manteniment Informàtic        6.000,00      



920/22000 Material oficina        3.000,00      

920/22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        2.500,00      

920/22100 Energia elèctrica      23.000,00      

920/22103 Combustible i carburants        4.000,00      

920/22110 Productes neteja           500,00      

920/22200 Telefòniques        6.000,00      

920/22300 Despeses de transports        1.000,00      

920/22400 Assegurances        3.000,00      

920/22601 Atencions protocol. I represent.        2.000,00      

337/22611 Casal d'estiu        5.000,00      

338/22609 Festejos Populars i culturals        3.500,00      

920/22706 Estudis i treballs tècnics      25.000,00      

169/22709 Tractament plagues urbanes        4.500,00      

162/22700 Neteja i agençament      30.000,00      

932/22708 Serveis de Recaptació        3.200,00      

920/22710 Taller de memòria          500,00      

912/23000 Dietes càrrecs electius      12.000,00      

   

 TOTAL CAPITOL II,,,    177.300,00      

CAPITOL III.- DESPESES FINANCERES  

   

011/33000 interessos préstec        1.000,00      

011/34900 Comissions bancàries          700,00      

   

 TOTAL CAPITOL III,,,        1.700,00      

CAPITOL IV.-TRANSFERENCIES CORRENTS  

   



313/46500 Transf. Consell Comarcal        4.000,00      

920/48900 Altres subvencions         1.000,00      

920/48901 Subvencions per naixements i enterraments        3.600,00      

920/48902 Ajuts socials      10.000,00      

920/48903 Ceip Garrigàs        4.000,00      

920/48904 Subvenció fira Botifarra de perol        2.000,00      

920/48905 Subvenció Ass. Festes        3.000,00      

   

 TOTAL CAPITOL IV,,,      27.600,00      

CAPITOL VI.- INVERSIONS  

   

155/61007 Camins rurals      10.000,00      

151/63202 Adap.edifici per arxiu municipal      87.655,40      

   

 TOTAL CAPITOL VI,,,      97.655,40      

CAPITOL IX.- PASSIUS FINANCERS  

   

011/91300 Amortització préstec BCL      10.000,00      

   

 TOTAL CAPITOL IX,,,      10.000,00      

 INGRESSOS  

RESUM PER CAPITOLS  

   

CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES      96.700,00      

CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES      24.000,00      

CAPITOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS      56.705,40      

CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS    148.000,00      



CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS          250,00      

CAPITOL VI ALINEACIO INVERSIONS REALS                 -        

CAPITOL VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL      60.000,00      

CAPITOL VIII ACTIUS FINANCERS                 -        

CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS                 -        

   

 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS,,,    385.655,40      

CAPITOL I.- IMPOSTOS DIRECTES  

11200 I.B.I. Rústega        4.000,00      

11300 I.B.I. urbana      49.000,00      

11500 Impost vehicles tracció mecànica      30.000,00      

11600 Impost increment valor dels terrenys        3.000,00      

13000 Impost activitats econòmiques      10.700,00      

   

 TOTAL CAPITOL I...      96.700,00      

   

CAPITOL II.- IMPOSTOS INDIRECTES  

   

29000 Impost sobre construccions      24.000,00      

   

 TOTAL CAPITOL II...      24.000,00      

CAPITOL III.-TAXES I ALTRES INGRESSOS  

   

30100 Taxa de clavegueram i canals        1.100,00      

30200 Servei recollida escombraries      24.000,00      

30900 Taxa de Cementiris          850,00      

32100 Taxa llicències urbanístiques        1.765,40      



32101 Llicencia obertura establiments          120,00      

32200 llicències 1a.ocupació            60,00      

32500 Taxa expedició documents          300,00      

32900 Llicències parcel·lació            60,00      

33200 Taxa ocupació sòl, subsòl i volada        8.000,00      

39211 Recàrrec apressament          300,00      

39300 Interessos de demora          150,00      

39900 Altres ingressos diversos      20.000,00      

 TOTAL CAPITOL III...      56.705,40      

CAPITOL IV.- TRANSFERENCIES CORRENTS  

   

42000 Fons Nacional Cooperació municipis      45.000,00      

42090 Altres subvencions      10.000,00      

45000 Fons nacional Cooperació Catalunya      32.000,00      

45080 Subvencions Generalitat      20.000,00      

46100 Subvencions Consell Comarcal        1.000,00      

46101 Diputació Girona-Subvencions      40.000,00      

 TOTAL CAPITOL IV...    148.000,00      

CAPITOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS  

   

52000 Interessos bancs          250,00      

   

 TOTAL CAPITOL V...          250,00      

CAPITOL VII.-TRANSFERENCIES DE CAPITAL  

75081 Puosc-adap.edifici arxiu municipal      60.000,00      

 

                                                            TOTAL 

CAPITOL VII... 

         

     60.000,00 

   



 

PLE 1.12.2011 

 

Que el municipi de Garrigàs renova l’adhesió a l’acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel 

Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

Adjudicar a PRODAISA l’adequació de l’enllumenat públic de Vilajoan per import de  

54.500 IVA inclòs, ates que és l’empresa que ha ofertat el preu econòmicament més 

avantatjós. 

Obrir la convocatòria pública per a l'atorgament d’ajust socials als veïns de Garrigàs 

per a les despeses de sepultura, naixement i transport publica als pensionistes, anys 

2012. 

Aprovar provisionalment la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 

 

PLE 2.2.2012 

 

Nomenar a la Sra. PILAR BOSCH BECH, com a Jutgessa de Pau titular. 

Acceptació Subvenció atorgada per DIPSALUT per  la realització d’activitats de 

promoció de la salut d’ import 1.927,09€ per destinar-ho al II Programa de promoció 

de la salut i hàbits saludables de Garrigàs.  

 Acceptació Subvenció atorgada per DIPSALUT per  a l’adquisició i millora 

d’equipaments del consultori local d’import 2.718,67€ per destinar-ho a l’adquisició de 

mobiliari pel consultori local.  

 

 

PLE 1.3.2012 

 

Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4 de l’ordenança fiscal núm. 11 

relativa a l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica per a la seva vigència a partir de 

l’endemà de la seva publicació al BOP.  

Bonificacions:  



1.- No es reconeix cap altra exempció que les que fixa l’article 93 del text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març (LRHL) 

2.- S’estableix una bonificació del 100 % per als vehicles històrics o aquells que tinguin 

una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptar a partir de la data de la seva 

fabricació o, si aquesta no es coneix, prenent com tal la de la seva primera matriculació 

o, en el seu defecte, la data en que el corresponent tipus o variant es va deixar de 

fabricar 

S’adjuntarà a la sol·licitud còpia compulsada de la fitxa tècnica del vehicle i del permís 

de circulació. 

 

L’aplicació de la bonificació haurà de ser sol·licitada pel titular del vehicle. Amb 

caràcter general i donat el caràcter rogat de les bonificacions, l’efecte de la concessió 

de les bonificacions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud, i 

no pot tindre caràcter retroactiu. No obstant això, quan la bonificació se sol·licita 

abans d’efectuar-se la matriculació o d’haver-se produït aquesta, abans que la 

liquidació fruit de l’alta del tribut sigui ferm, es concedirà per a l’exercici corrent si en 

la data de la meritació es compleixen els requisits exigibles per al seu gaudi. 

 Per a accedir a la bonificació d’aquest article, el titular del vehicle haurà d’estar al 

corrent en el pagament de tots els tributs i sancions municipals. 

 

Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 

14 de desembre de 2011. 

 

 

 

PLE 10.5.2012 

 

Interposar RECURS D’ALÇADA davant la Resolució de 29 de març de 2012, de la 

Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'autoritza a Red Eléctrica 

de España SAU, la línia aèria de transport d'energia elèctrica a 400 KV, doble circuit, 

Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, a la província de Girona sol.licitant la desestimació de 

l'autorització administrativa i, si s'escau es reconegui el sol · licitat pels ajuntaments 

afectats i la Diputació de Girona sobre un canvi de traçat i el soterrament de la línia de 

400 Kv aprofitant el corredor d'infraestructures NII-AVE-AP7. 

 

 



PLE 7.6.2012 

 

Acceptació Subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a les obres de reparació 

menor, de conservació  i de manteniment, any 2012 d’ import de 5875€ per les obres 

de pintar oficines municipals i paletaria de la nova sala de Plens.  

Acceptació Subvenció atorgada per la Diputació de Girona inclosa al  Fons de 

Cooperació Cultural Local 2012 d’ import de 1986,60€ per destinar-ho a les activitats 

culturals programades durant l’exercici 2012. 

Acceptació Subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a actuacions en matèria 

forestal, 2012 d’ import de .549,57€ per a l’arranjament de ferm, cunetes i tenques en 

5’05Km 

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. 

 

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. 

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. 

Aprovació inicial dels Plans de protecció civil INFOCAT I SISMICAT 

Acceptat la cessió gratuïta de 73,50m2 del C/ Sense nom, d’accés des del C/ Dr. 

Silvestre Santaló limítrof amb el PA núm. 2 i 3 del POUM de Garrigàs, efectuada pels 

Srs. Francesc i David Elias Brugues, al que es referix aquest expedient. 



NORMATIVA MUNICIPAL 

 

Registre control animals 

El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 7 de juny de 2012, va acordar, entre 

altres, 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 

que consisteix en:  

- el cens municipal d’animals. 

- la inclusió de les dades del registre municipal al Registre General d’Animals de 

Companyia de Catalunya. 

- el seguiment i modificació de les dades dels animals censats. 

 

Funcionament del servei 

 

Alta d’un animal 

Per donar d’alta un animal de companyia caldrà omplir el formulari de sol·licitud de 

cens que trobareu a la pagina web de l’ajuntament o del Consell Comarcal  i entregar-

lo a l’ajuntament o al Consell Comarcal degudament signat, juntament amb l’original i 

fotocòpia dels documents següents: 

- Cartilla sanitària de l’animal 

- Document que entrega el veterinari en el moment de col·locar el microxip, de 

color groc. 

- DNI del propietari. 

L´ens receptor de la sol·licitud entrarà les dades de l’animal a la base de dades 

comarcal i al registre d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya i 

proporcionarà al propietari el número de cens municipal i de l’arxiu d’identificació 

d’animals de companyia corresponent. 

Modificacions i Baixes 

Per a la modificació de dades relatives a un animal o per la seva baixa, el funcionament 

del servei serà el mateix, però omplint el formulari corresponent. 



NORMATIVA MUNICIPAL 

 

Resum Ban soroll nocturn 

La convivència ciutadana és un dels pilars de la societat, i és obligació de l’Ajuntament 

fer els esforços al seu abast per tal de facilitar que els ciutadans visquin en harmonia. 

A vegades es produeixen conflictes per les diferents activitats dels veïns, que poden 

derivar en situacions d’incomoditat i de molèsties per a algun d’ells. 

Per tal d’evitar aquestes situacions, i per tal d’afavorir la convivència ciutadana, s’ha de 

posar atenció especial a no produir sorolls molestos durant l’horari considerat de 

descans nocturn, és a dir, entre les 24 hores de la nit i les 8 hores del matí. 

Per això, es recorda que no es poden fer activitats que generin soroll a les vies 

públiques, parcs, places i altres zones de convivència pública, així com espais oberts 

privats, durant les hores de descans nocturn. Tret dels supòsits d’activitats que 

disposin de la prèvia autorització municipal. 

 

Bonificació taxa d’escombraries 

Ates que l’article 5 de l’ordenança fiscal de la taxa d’escombraries preveu que per raó 

de la capacitat econòmica dels contribuents, les persones pensionistes, que viuen soles 

i quina capacitat econòmica és molt precària, pugui gaudir d’una bonificació de la taxa. 

 

Ates que es tracta d’una bonificació rogada, es a dir, que cal que l’interessat la demani 

a l’ajuntament personalment, mitjançant un model d’ instancia que facilita 

l’ajuntament, que en el cas d’estar interessats, caldrà retornar signada i un cop 

registrada a les oficines municipal l’alcalde emetrà un decret on s’acordarà atorgar-li 

una bonificació del 50% sobre la taxa d’escombraries, fet que es relaxarà al pròxim 

rebut de l’aigua. 

 

 

 

 

 



PUNT DE RECOLLIDA D’ESTRIS I MOBLES VELLS. 

 

 

 

Foto del dipòsit exclusiu per a estris vells.  

 

 

A la fotografia podreu veure el nou espai habilitat per l’ajuntament per tal de que 

podeu dipositar els estris i mobles domèstics vells totalment separat de la resta de 

contenidors per tal de poder gestionar la recollida de les escombraries amb més 

comoditat per la companyia que fa la recollida i per tal d’evitar col·lapses d’espai a 

l’actual lloc de dipòsit. És per això que s’ha habilitat aquest espai per a ús exclusiu de 

voluminosos que podreu dipositar sempre que us convingui, llevat del casos on la 

quantitat d’estris o mobles és tant important que no els podeu traslladar fins al dipòsit 

o no disposeu dels mitjans per poder-los dur, en aquests casos podeu utilitzar el servei 

de recollida d'estris vells i voluminosos (electrodomèstic, matalàs, mobles, sofà,...),  

trucant  al telèfon de l’ajuntament  972 56 80 83  i se us informarà de l'hora i del lloc 

on deixar el material, per passar a recollir-los de forma gratuïta. 

 

 



INFORMACIONS GENERALS 

 

Nou dispensari Mèdic. 

Des del passat desembre de 2011 es va posar en funcionament el nou dispensar mèdic, 
al costat de les escoles.  

Telèfon del consultori Garrigàs és el 972 56 82 77 i el CAP de Bàscara és el 972 56 06 
28. Aquí teniu els NOUS HORARIS: 

METGESSA INFERMER 

Dimecres: 08:00h – 

11:20h 

Dilluns: 08:20h – 10:00 h 

Dijous: 12:00 – 15:00h Divendres: 09:30h – 11:00h 

 Extraccions divendres de 8:00h – 9:30h amb 

cita prèvia 

 

Cànon de l'aigua aplicable als usos domèstics. 

Amb la publicació de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2012, i la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, s’aproven i entren en vigor els nous tipus del cànon de l’aigua actualitzats per 
al 2012. 

La publicació d’ambdues lleis en dates diferents provoca l’entrada en vigor de forma 
diferenciada. Així, la Llei de Pressupostos entrà en vigor el 28 de febrer de 2012 i va 
fixar un increment del 3% dels tipus aplicables als consums inferiors a la dotació bàsica 
(per sota de 9 m3/mes o 27 m3 trimestrals) i d’un 10% per als consums superiors a 
l’esmentada dotació. D’altra banda, la Llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives, que ha entrat en vigor el 24 de març de 2012, suposa un increment 
total d’un 12% (respecte als valors vigents a 31 de desembre de 2011) per als consums 
per sobre de la dotació bàsica, incorporant el quart tram de consum des d’aquesta 
data. 

La relació completa de municipis i tipus aplicables ja està disponible a Tipus aplicables 
als consums produïts des del 28 de febrer fins el 23 de març de 2012(obre una nova 
finestra) i Tipus aplicables als consums produïts des del 24 de març de 2012 (obre una 
nova finestra). 

En l’aplicació del cànon de l’aigua als usos domèstics es consideren quatre trams de 
consum diferents, amb un mínim de facturació de 6 m3 per abonat i mes, en el cas 
d'existir lectures de comptadors. El tipus de gravamen que s’aplica depèn del volum 



d’aigua consumida, fet que té com a finalitat fomentar l’ús eficient de l’aigua i 
estimular la reducció dels consums sumptuaris i més elevats. 

El cànon de l'aigua s'articula en quatre trams, segons els volums consumits o facturats 
es situïn per sota o per sobre de la dotació bàsica (100 litres per persona i dia, és a dir, 
9 m3 mensuals o 27 m3 trimestrals): 

El primer tram té caràcter social: el seu objectiu és facilitar l'accés a l'aigua a tots els 
ciutadans a un cost més assequible, aplicant una dotació bàsica de 100 litres per 
persona i dia (des del 28 de febrer de 2012 el tipus aplicable és de 0,4469 €/m3 fins els 
9 m3mensuals). 

Per a la resta de trams, situats per sobre de la dotació bàsica, s’aplica el tipus de 
0,5147 €/m3 multiplicat pels coeficients respectius: 

• Al segon tram, per a consums de 10 a 15 m3 mensuals, és a dir, de 28 a 45 m3 
trimestrals, se li aplica un coeficient 2. 

• Al tercer tram, per a consums de 16 a 18 m3 mensuals, és a dir, de 46 a 54 m3 
trimestrals, se li aplica un coeficient 5. 

• Els consums superiors 18 m3 mensuals, és a dir, 55 m3 trimestrals pertanyen al 
quart tram, al que se li aplica el mateix tipus però amb un coeficient 8, que 
incrementa el tipus de gravamen, amb la finalitat de penalitzar els consums 
domèstics més elevats, per intentar modificar el comportament dels usuaris. 

És a dir, el cànon de l'aigua s'aplica segons els criteris següents: 

 

Trams Trams mensuals 
Tipus aplicables des 

del 28.02.12 

Tipus aplicables des 

del 24.03.12 

Primer tram Fins a 9 m
3
 0,4469 €/m

3
 x 1 0,4469 €/m

3
 x 1 

Segon tram De 10 m
3
 a 15 m

3
 0,5056 €/m

3
 x 2 0,5147 €/m

3
 x 2 

Tercer tram De 16 m
3
 a 18 m

3
 0,5056 €/m

3
 x 5 0,5147 €/m

3
 x 5 

Quart tram Més de 18 m
3
 - 0,5147 €/m

3
 x 8 

 



Aquest tipus es pot veure afectat per coeficients reductors. Per a més informació, 
podeu consultar el tipus aplicable per municipi. 

 
La dotació bàsica del cànon de l'aigua es basa en unitats de convivència de 3 persones 
excepte que s'acrediti el contrari. És a dir, les unitats familiars de més de 3 persones 
poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l’aigua. 

 

Recollida de Taps plàstic. 

 

A l’Ajuntament tornem a recollir TAPS DE PLÀSTIC, com vam fer anteriorment per la 

Jèssica de Vilafant aquesta vegada ho farem per en Marc de La Bisbal. A l’Entrada de 

l’Ajuntament hi haurà una caixa on podreu dipositar els vostres taps. 

 

“En Marc és un nen de 3 anys que per desgràcia li van 

 detectar un tumor cerebral, està en tractament a  

l’hospital de la Vall d’Hebrón des de el passat 4 d’agost 

 del 2011. Els seus pares han deixat de treballar per  

estar al seu costat i poder atendre, també, als seus 

 dos germans. Ja han operat dues vegades a en Marc 

 i actualment està fent quimio. La família necessita  

el diners per ajudar en el manteniment de l’economia 

a familiar, ja que cap dels dos treballa.” 

 

La família d’en Marc ens dona les gràcies avançades a tots/es el que hi col·laboreu!!! 

 

Implantació de la cita prèvia a les oficines de prestacions del servei 

públic d’ocupació a la província de Girona.   
 
 
Després de l'èxit de les proves pilot, es va implantar a partir del dijous 24 de maig el 
sistema de cita prèvia per a la gestió de prestacions per atur a les oficines de 
prestacions del SEPE de la província, a sol·licitar per Internet o per via telefònica. 
Amb aquest sistema s'afavoreix l'accés de la ciutadania a la gestió de les seves 
prestacions i es facilita l'organització del treball, així com el desenvolupament de 
l'activitat diària del personal del SEPE. 
 
Oficina Figueres: C/ Anicet de Pagès, nº10 
Cita prèvia www.sepe/es/citaprevia  901010210 
Oficina Virtual: www.sepe.es 901119999 
 

Totes aquestes informacions les podeu trobar a la web de l’Ajuntament: 

http://webspobles.ddgi.cat/sites/garrigas/default.aspx 



AGENDA D’ACTIVITATS 

 

L’ESCOLA I EL POBLE: 

Volem agrair a tot l’equip docent la seva predisposició, les seves  iniciatives, que van 

més enllà de les portes de l’escola,  i el seu esperit d’integració amb el poble cosa que 

ens ajuda a tots a estar més agermanats.  

Donem també les gràcies als nens i nenes que cada dia ens porten la seva alegria, 

dinamisme, vida i futur i no ens deixen mai sense alguna que altra sorpresa: invitació 

cinema, felicitació de Nadal, cantada de nadales, crepes… i tantes coses més !! 

 

 “L’escola abans” 

Els nens i nenes de l’escola ens varen fer una invitació a participar en el projecte  

“l’Escola d’abans”, varen fer entrevistes a diferents generacions que havien anat a 

l’escola.  

Els antic alumnes van col·laborar aportant material escolar de diferents cursos 

(quaderns, llibres, jocs...) dels quals  se’n va fer una exposició i al seu voltant una 

tertúlia, oberta a tothom; es va  tornar a somriure pensant el murris que fórem, es va 

recordar la cruesa i els temps difícils de la postguerra, però amb un tret comú:  els 

bons records de l’escola. 

Un treball escolar convertit en un veritable acte social.  

 

 

 

 

 

 

 

 



I Fira de la Botifarra de Perol i productes de la terra. 

Durant tot el dia els nens i nenes, pares i mares, varen estar a l’estand de l’escola de  la 

primera “Fira de la botifarra de perol i productes de la terra” donant a conèixer la 

nostra escola. Si entreu a la pàgina web de l’ajuntament (www.ddgi.cat/garrigas), 

podeu veure l’enllaç directe per veure el vídeo de la jornada. 

 

 

III Cicle de Cinema i Solidaritat  

”L’AIGUA” 

Enguany va anar dedicat al recurs de l’aigua i a les desigualtats en el seu repartiment. 

L’escola va treballar aquest recurs del d’un punt de vista educatiu i de sensibilització de 

la importància que les seves actituds són les que decidiran l’ús de l’aigua del planeta 

en el futur. Ens varen presentar el seus treballs un diumenge al matí, acompanyat amb 

la projecció d’una pel·lícula. Acabant el dia de festa amb un petit vermut per tots els 

assistents. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONS: 

Pintures: Sílvia Gou   “Horitzons” (Agost 2011) 

Agraïm a la Sílvia la donació d’un quadre a l’Ajuntament i que tenim a la sala d’espera 

del Consultori Mèdic. 

 

 

 



Exposició de Bolets. (Desembre 2011) 

     

 

 

Pintures: Abel Quintana Oller.  (Abril 2012) 

 

Pintor de l’Escala de gran renom i a qui també 

agraïm la donació d’un quadre a l’Ajuntament. 

 

 

 

Classes d’idiomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant tot un dia, el nostre Local Social va ser 

una mostra de diferents espècies locals de 

bolets, on tots i podíem dir la nostra!! 

Va tenir gran èxit de visitants i esperem tornar-

ho a repetir. 

Gràcies a tots els voluntaris que hi vareu 

participar. 

Varem començar classes d’anglès en els nivell d’inici i avançat. S’ha fet una 

parada els mesos d’estiu i  tornem a començar a l’octubre. 

La nostra professora és la veïna de Garrigàs Sra. Bàrbara Vollmeyer.  

Les classes són els dijous de 8 a 9 vespre el nivell bàsic i de 9 a 10 vespre nivell 

superior. 

Podeu apuntar-vos-hi. (15€ mensuals).  

També hi ha la possibilitat de organitzar classes  

d’alemany si hi ha un petit grup interessat. 

 



Servei Local d’Orientació Familiar:  

 

Servei impulsat des del Servei d’Acció 

Social i Cooperació al Desenvolupament de 

la Diputació de Girona, amb la gestió de la 

Regidoria de Benestar i Família de  

l’Ajuntament i amb l’objectiu 

d’incrementar la qualitat de vida familiar. 

 

 

El servei va consistir en: 

L’escola de mares i pares, espai de trobada en es varen poder aprendre tècniques i 

coneixements per a l’educació dels fills i filles, on es va parlar... escoltar... i analitzar 

pràctiques educatives. 

Espai d’atenció individualitzada, per donar suport als processos educatius i on si van 

poder trobar: Orientació i pautes educatives, atenció i resolució de dubtes i anàlisis i 

pautes de resolució de conflictes. 

El servei es va dur a terme durant tot el curs escolar amb una periodicitat quinzenal. El 

servei es va donar conjuntament amb les famílies de Vilamalla i les sessions es varen 

impartir a parts iguals entre Vilamalla i Garrigàs. 

La valoració de les famílies assistents ha estat del tot positiva amb la qual cosa, des de 

l’Ajuntament, s’ha tornat a demanar aquest servei a la Diputació per aquest nou curs.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✆✆✆✆TELÈFONS D'INTERÈS 
Ajuntament tel/fax 972 568083 

Jutjat de Pau (Vilafant) 972 546020 
CAP Bàscara (Urgències) 972 560627 

Dispensari municipal 972 568277 
Assistent social  972 503088 

Companyia d’aigües potables PRODAISA 972 202078 
CEIP Garrigàs 972 547465 

Rectoria 972 560259 

 

 

 

✆✆✆✆TELÈFONS D’URGÈNCIA 
 

Mossos d’Esquadra 088 

Bombers 085 

Urgències mèdiques 061 

Telèfon d’emergència 112 
Hospital de Figueres 972 501400 

 

HORARIS AJUNTAMENT 
De dimarts a divendres de 09:00h a 14:00h 

TELF I FAX.: 972568083  

Adreces electròniques: administrativa@ajuntamentdegarrigas.cat  

                                          secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat 

                                              dinamitzacio@ajuntamentdegarrigas.cat 

 tecnics@ajuntamentdegarrigas.cat 

 

Dispensari mèdic municipal 
Metgessa: Dimecres 08.00h – 11:20h i dijous a les 12.00h – 15:00h.  

Infermer: Dilluns de 8.20h – 10.00h i divendres de 9.30h –  12.00h. 
 

Correus 
De dilluns a divendres de 12:00 h. a 12.30 h. a l’Oficina de les Escoles 

 

Recollida d’estris 2012 i 2013 – Segon dimarts de cada mes (Tel. SERSALL, S.L. 972158742) 

 

RECOMANACIONS 
 

ESCOMBRARIES 
Demanem a tots els usuaris que tinguin un comportament cívic i que no es dubti en denunciar els 

infractors. Recordar que els estris vells només es poden dipositar al tancat habilitat a la zona dels 

rentadors i, en la mesura del possible, tres o quatre dies abans de la recollida. 
 

NETEJA VIÀRIA 
Una vegada més, des d’aquest informatiu volem felicitar als veïns que dia rere dia netegen i reguen 

el seu tros de vorera i carrer, i sovint els de veïns o veïnes més grans que per l’edat no poden fer-ho. 

Volem que quedi constància d’aquesta bella actuació de solidaritat i ciutadania. 
    

ANIMALS DE COMPANYIA 
Recordem a tots els propietaris d’animals de companyia la seva responsabilitat de tenir-ne cura. 

- Cal que estiguin degudament registrats al Consell Comarcal. 

- Mantenir-ne el control sanitari. 

- Passejar-los lligats. 

- Recollir-ne les defecacions a la via pública. 

- Controlar-ne les miccions a la via pública. 

 

Davant de qualsevol dubte truqueu a les oficines municipals (972 568083). 

Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.  
 


