SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 D’OCTUBRE DE 2012
A Cistella, vint-i-nou d’octubre de dos mil dotze.
Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial i sota la Presidència del Senyor Alcalde Enric
Gironella i Colomer es reuneix el Ple de l´Ajuntament en sessió ordinària de primera
convocatòria, amb assistència dels Regidors senyors Carles Sagué Casellas, Francisco
Vilarrassa Riqué, Moisés Nogué Ribas, Lluís Torrecabota Pedragos i Antonio Bernad
Prats, assistits per la Secretària en funcions de la Corporació que certifica Na. Catalina
Triola Vila.
Oberta la sessió per la presidència a les vint-i-una hores quinze minuts, un cop
comprovada pel Secretari l'existència del "quòrum" que cal perquè pugui ser iniciada,
es passa a tractar dels temes inclosos en l'ordre del dia.
01 APROVACIO ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24.09.12
El senyor Alcalde donant compliment al que disposa l'art. 91 del R.O.F.R.J.E.L. demana
si existeixen observacions a formular per algun membre de la Corporació contra l’acta
de la sessió distribuïda amb la convocatòria, sense que se’n manifesti cap, es dona per
aprovada l’acta de la sessió ordinària de 24.09.12.
02 DESPATX OFICIAL.- És dóna compte dels següents escrits i disposicions d’interès
general:
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, notifica adjudicació del servei de recollida de
residus especials de la Xarxa de deixalleries, havent estat adjudicat el servei a
l’empresa Bidones JP Garcia, SL.
Institut Català de la Salut comunica que, a resultes d’inspecció efectuada als diferents
consultoris locals de l’ABS Vilafant, per part de l’Agència de Protecció de la Salut, en
aquells dispensaris que només obren uns dies a la setmana no han de disposar
d’emmagatzematge de vacunes, per quan els actes vacunals han d’estar programats i
s’han de portar les vacunes des del cap.
I per aquest motiu, ens comunica que es procedirà a buidar la nevera del dispensari
mèdic d’aquest municipi.
La Corporació és dona per assabentada.
La Direcció de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC- Xarxa Local de
municipis de la Diputació de Girona, informa que les previsions contingudes en el RD
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària
i financera per a la correcció del dèficit públic, el qual va suposar, entre d’altres, un
increment del tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles (IBI) que es va
haver d’aplicar als tipus ja aprovats per la nostra ordenança fiscal per a l’exercici 2012,
es fan també extensives a l’exercici 2013.

03 APROVACIO DE FACTURES
Per unanimitat de tots els assistents són aprovades les factures i pagaments
relacionats tot seguit, autoritzant-se el seu pagament:
A Construccions Vilaritg, SL, treballs reparacions teulada edifici ajuntament, 388,29 €; a
id. treballs fets a l’Escola, 2240,84 €; a id. treballs reparacions recinte piscina, 2362,11
€; a Gestoria Albert, honoraris per gestions departament laboral, 111,53 €; a Ferreteria
Félix Jaume, material divers, 24,22 €; al DOGC, drets inserció anunci, 180,00 €; a
GasNatural Fenosa, subm. energia elèctrica, lect. 20/5/12 a 16/07/12, ref. Dispensari,
141,26 €; a id. Idem, ref. Camp de Fútbol, 186,33 €; a id. Idem, ref. Escoles, 180,79 €; a
id. Idem. ref. Afores, 319,76 €; a id. Idem, enllumenat públic, 2136,32 €; a Músics de
Catalunya sccl, actuació conjunt “ Màgics”, 12/10/12, 3025,00 €; a Serveis Forestals
Maçanet de Cabrenys, SL, servei recollida camió, setbre/12, 217,95 €; a id. servei
recollida RSU, 09/12, 707,61 €; a Marbres Agustí, ref. placa carrer, 112,42 €; a SGAE,
drets d’autors, rf. Actuacions musicals/2011, 948,95 €; a Drogueria Philipp, material
per pintar, 67,87 €; a Movistar, facturació 23/08/12 a 21/09/12, rf. 972546539, 41,22 €;
a id. Idem, rf. 972546109, 33,58 €; a id. rf.972547093, 77,17 €; a id. rf. 972546794, 38,98
€; a Servicentre, tractament camp de fútbol, 178,87 €; a Ester Puigderrajols i Roura
(MON LOCAL), serveis comptables, període juny/setbre-2012, 1749,96 €; al Consell
Comarcal Alt Empordà, quota recollida animals abandonats, 3r/Tr/12, 87,55 €; a AE
Agri-Energia,SA, energia elèctrica, rf. Edifici Pl. Major, 4, lectura 01/9/12 a 1/10/12,
567,40 €; a DARNÉS, subministres diversos, rf. Festes, 179,09 €.
04 SOL.LICITUD SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA.
Sales de lectura pública
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, de menys de
3000 habitants, per a inversions en fons documental, béns mobles i d’equipament a
les Sales de lectura de titularitat municipal, aprovades pel Ple de la Diputació de
Girona, en sessió del dia 16 d’octubre de 2012, i publicades al Butlletí Oficial de la
Província núm. 201, de 18.10.12,
Vista la Convocatòria corresponent a l’anualitat 2012,
I atesos els conceptes subvencionables,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la inclusió dins la convocatòria de
subvencions per a sales de lectura municipals, publicada en el BOP núm. 201, edició
del dia 18.10.12.
Segon.- SOL·LICITAR la concessió d'una subvenció equivalent al 50 % del cost total del
pressupost que es presenta i per atendre el finançament de les despeses previstes en
l´actuació titulada “Manteniment, equipament i millora funcional de la sala de lectura
del municipi de Cistella.
Tercer.- Trametre a la Diputació de Girona la sol·licitud i demés documentació que
estableixen les bases que regulen la convocatòria, i dins el termini establert.

Quart.- Facultar el senyor Alcalde perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per
a l’execució dels acords anteriors.
05 PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS PER LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE
NADAL DE 2012 DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CISTELLA
Antecedents
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2012 s’inicia l’expedient de
declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris per la supressió de la paga
extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012 del personal de l’Ajuntament
de Cistella.
2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza la totalitat
dels crèdits pressupostaris previstos per l’abonament de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012 del personal al servei de l’Ajuntament, per un import total
de 3.246,11 euros i que es detallen tot seguit:

Partida

Descripció

920/12001

Personal funcionari. Retribucions
(Olga Serrats Juanola – secretària)

920/13000

Personal laboral fix. Retribucions
(Meritxell Pujol Triola – administrativa)

169/130

Personal laboral fix. Retribucions
( Bachir Ayaou – peó )
TOTAL..........................

Euros
1.875,00 €

233,50 €

1.137,61 €
3.246,11 €

3. Segons l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, les quantitats
derivades d’aquesta supressió s’han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la
coberta de la contingència de jubilació, en els termes i l’abast que es
determini en les lleis de pressupostos corresponents. Per tant, els crèdits previstos en
el pressupost de 2012 per atendre la paga extra del mes de desembre del personal al
servei d’aquest Ajuntament no es pot destinar a cap altre objecte, ni en aquest
exercici ni en els exercicis futurs.

4. La secretària i interventora municipal han emès informe favorable.
Fonaments de dret
a) Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
b) Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de
l’Estat per al 2012.
Per tot això, vist l’informe de la Intervenció, i de conformitat amb el que disposa
l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, aquesta Alcaldia proposa
l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es detallen tot
seguit, per un import total de 3.246,11 euros, corresponents a les retribucions que
hauria de percebre al personal al servei de l’Ajuntament de Cistella en el mes de
desembre de 2012 en concepte de paga extraordinària de Nadal:
Partida

Descripció

Euros

920/12001
920/13000
169/130

Personal funcionari. Retribucions .
Personal laboral fix. Retribucions
Personal laboral fix. Retribucions
TOTAL..........................

1.875,00 €
233,50 €
1.137,61 €
3.246,11 €

Segon.- Afectar aquests crèdits pressupostaris a aportacions a plans de pensions o
contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de
jubilació, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en
exercicis futurs, i en els termes i abast que es determini en les corresponents Lleis de
pressupostos.
Tercer.- Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
Sotmès a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels sis membres assistents de
set que la composen, queda aprovada l'anterior proposta .

06 ASSUMPTES URGENTS
El Sr. Alcalde en compliment del que es disposa en l'article 91.4 del R.O.F.R.J.E.L.,
abans de passar al torn de precs i preguntes demana si algú desitja sotmetre al Ple, per
raons d'urgència, assumptes no inclosos en l'ordre del dia.
Prèvia declaració d’urgència, de conformitat amb allò previst a l’article 106.2 del RDL
2/2003, 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya i declarada amb el vot adoptat per majoria absoluta dels sis regidors
assistents, s’adoptaren els següents acords:
4.1 PROPOSTA ADHESIÓ AL SISTEMA CONFIRMING.
El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha signat
amb diferents entitats financeres un conveni per a la regulació del procediment de la
gestió de pagaments de la Generalitat de Catalunya als ens locals de Catalunya
mitjançant la modalitat confirming.

I essent d’interès d’aquesta Corporació adherir-se a aquest sistema per tal d’agilitzar el
cobrament de tots els imports a percebre de la Generalitat i així millorar la gestió de la
nostra tresoreria,
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Primer.- ADHERIR-SE al Conveni per a la regulació del procediment de la gestió de
pagaments de la Generalitat de Catalunya als ens locals mitjançant la modalitat de
confirming.
Segon.- Donar conformitat amb els acords expressats en l’esmentat Conveni.
Tercer.- Demanar poder treballar amb l’entitat financera “ 2100 - “ LA CAIXA”.
Quart.- AUTORITZAR al senyor Alcalde, Enric Gironella i Colomer, per a signar tants
documents públics i privats com siguin necessaris per a l’execució del present acord.
07 PRECS I PREGUNTES
Finalment es passa al torn de precs i preguntes, manifestant els membres assistents no
tenir-ne cap a fer. El Secretari manifesta que no s'ha rebut cap pregunta escrita,
tancant-se tot seguit el torn per la Presidència.
I no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència s'aixeca la sessió
essent les vint-i-dues hores quinze minuts, de la que estenc aquesta acta que signen
tots els assistents.
L’ALCALDE

LA SECRETARIA EN FUNCIONS

