ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 28 DE NOVEMBRE DE 2011.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:00 hores del dia 28 de
novembre 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 Enric Gironella Colomer, i amb l‟assistència dels regidors que a
continuació s‟indiquen: Carles Sagué Caselles, Francesc Vilarrasa Rique,
Moisès Nogué Ribas, Lluis Torrecabota Pedregós,Antonio Bernad Prats i Bart
M. J. Bekaert,
Amb l‟assistència de la Secretària Interventora de la Corporació Sra. Olga
Serrats 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 anterior.
Examinada l‟ acta de la sessió ordinària de l‟Ajuntament celebrada el dia 26 de
setembre i 25 d‟octubrer de 2011, és aprovada per unanimitat dels assistents.
2.- Correspondència oficial.
2.1.- Escrit de l‟oficina del cens electoral comunicant el numero d‟electors a
1.10.11.
2.2.- Escrit del Tribunal superior de Justícia comunicant l‟acceptació de la
renúncia del càrrec de jutge de pau substitut Sr. Manel Alayó Manunbes.
2.3- Escrit del consell comarcal comunicant la convocatòria del programa
d‟assistència tècnica 2012
2.4.- Escrit del departament d‟interior comunicant l‟homologació dels plans de
protecció civil de l‟ajuntament de Cistella. (NEUCAT, SISICAT i PLA BASIC
D‟ACTUACIÓ)
2.5.- Escrit de la diputació de Girona relatiu a la compensació de deute i crèdits
del Fons de cooperació cultural i del Programa Fons de subvencions 2011.
2.6.- Escrit de d‟institut d‟estadística de Catalunya relatiu als censos de
població i habitatges 2011.
3.- Aprovació de despeses.
El Regidor d‟Hisenda, Sr. Carles Sagué Casellas, adjunta a la present proposta
d‟acord, les factures que es relacionen corresponents a despeses varies , que
ascendeix a un import total de 15.941 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l‟adopció del següent A C O R D

PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 15.941€.
REG. ENTRADA DATA FACTURANUM FACTURA CREDITOR
IMPORT
EFECTIU
46 M
30.6.11
110352 FRANCESC URTOS ALSINA
20,77
53M
30.7.11
110433 FRANCESC URTOS ALSINA
141,23
SALUT ASPARO
112,06
8.10.11
87316 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP
130,43 8.10.11
13.10.11
85 FRANCESC SAGUER AYATS
372,24 13.10.11
8.10.11
17620308 PANIFICADORA FIGUERES SL
110 8.10.11
6.10.11
681543 FRIOLISA SAU
230,29 6.10.11
13.10.11
613226 FRIOLISA SAU
-79,27 13.10.11
12.5.11
A0410
JACINT PEIRIS PAGES
551
1.4.11
A0310
JACINT PEIRIS PAGES
1287,6
10.10.11
A0022089
ASSOCIACIO CULTURAL 2X4
1300
F ROJAS FERNANDEZ
34,68
JOSEP PALLISERA VIÑAS
60
8.10.11
71/11
SERGI MATAS RIERA
1110 17.10.11
6.10.11
A002071
ASSOCIACIO CULTURAL 2X4
390 17.10.11
371 1.12.11
399383993 ALLIANZ
185,04
43M
16.6.11
192011 CRISTIAN LOPEZ JUAN
2360
1 16
22.9.11
TAZE0380774
MOVISTAR
69,89
8 18
22.9.11
TA3ZE0352155 MOVISTAR
35,93
17 6
7.11.11
TA3ZE0408557 MOVISTAR
21,61
19 2
22.9.11
TA3ZE0352157 MOVISTAR
105,53
28 13.10.11
62560 AGRI ENERGIA SA
502,15
14 8.11.11
66420 AGRI ENERGIA SA
609,55
27 6.10.11
61391 AGRI ENERGIA SA
2679,27
6.10.11
D121
ENRI ESPECTACLES SL
944
30 31.11.11
1 11
MARGARITA BUSQUETS COSTA
110
4 1.10.11
163 11
MARGARITA BUSQUETS COSTA
218,7
10 1.11.11
1 113771
NARCIS ALBERT VILA
167,89
3.10.11
66 2011
ESTER PUIGDERRAJOLS ROURA
630,88
13.11.11
34 ASSOCIACIO AMOCS COBLA OSONA
850
7 31.10.11
B 110567
S.F.M.C SL
679,78

TOTAL

TRANSFERENCIA
TALO DOMICILIAT
Columna1
355
355

9.12.11
9.12.11
9.12.11
354
353

16.12.11
16.12.11
15.12.11
15.12.11
15.12.11
15.12.11
15.12.11
15.12.11
15.12.11
15.12.11
9.12.11
9.12.11
12.12.11
12.12.11
12.12.11
12.12.11

15941

SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les corresponents partides del
Pressupost Municipal vigent.
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la
Proposta d‟Acord abans descrita i l‟acord contingut a la mateixa.
4.- Gestió tributària.
No hi ha assumptes a Tractar.
5.- Donar compte del decrets d’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

1 al 28 de novembre de 2011 (ambdós inclosos), les quals han estat a
disposició dels assistents, juntament amb la resta d‟assumptes compresos en
l‟ordre del dia.
- Nomenament de representant al Consorci Salines Bassegoda.
- Nomenament de nous gestors de l‟EACAT
-Nomenament la Técnica d‟administració general, Olga Serrats Juanola,
funcionaria de carrera, per ocupar el lloc de Técnica d‟administració general de
l‟ajuntament de Cistella, mitjançant comissió de serveis, amb efectes 1 de
novembre de 2011, per termini de sis mesos
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació de la certificació d’obra num. 1 de l’obra condicionament
interior de la sala municipal El Trull, 2n fase.
Vista la certificació d‟obra num. 1 de l‟obra condicionament interior de la sala
municipal El Trull, 2n fase incloses al PUOSC amb el núm. 2010/1126 per un
import de 51.449,68 €, a favor del contractista adjudicatari Joaquim Ribas
Quintana
Vist que el tècnic municipal director de l‟obra i el contractista adjudicatari han
subscrit la certificació primera i s‟ha emès la corresponent factura
Vist tot l‟anterior el Ple, per unanimitat dels presents, acorda:
PRIMER.-APROVAR certificació d‟obra num. 1 de l‟obra condicionament
interior de la sala municipal El Trull, 2n fase”, incloses al PUOSC amb el núm.
2010/1126, per un import de 51.449,68€, a favor del contractista adjudicatari
Joaquim Ribas Quintana.

SEGON.- TRAMETRE la certificació aprovada i la factura corresponent emesa
pel contractista als Serveis Territorials del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya a Girona.
TERCER.-IMPUTAR la despesa corresponent a l‟import de la certificació
aprovada a l‟aplicació Pressupostària 2011.330.632 del pressupost municipal
de 2011.
QUART- NOTIFICAR el contingut del present acord als interessats.
7.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell
comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament de Cistella per la prestació del
servei s’implantació i seguiment del compostatge casolà.
Deixat a sobre de la taula

8.- Nomenament i cessament del càrrec de secretaria del Registre Civil de
Cistella.
Vist el Decret de cessament de la Secretaria de l‟ajuntament de cistella Sra.
Mercè Ferrer Juanola, de data 26 d‟octubre de 2011 i el nomenament de la
secretaria interventora de l‟ajuntament de data 2 de novembre de 2011.
VISTA l‟Ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment
d‟aprovació dels nomenaments de secretaris de jutjats de pau de municipis de
menys de 7.000 habitants,que disposa el següent:
- En compliment de l‟article 50.3 de la Llei de demarcació i planta judicial,
els ajuntaments de municipis de menys de 7.000 habitants hauran de nomenar
a la persona que creguin idònia com a secretari del jutjat de pau o de
l‟agrupació de secretaris, sempre que la secretaria del jutjat de pau o de
l‟agrupació no hagi estat encarregada a un oficial al servei de l‟Administració de
Justícia.
-

El nomenament del secretari de jutjat de pau es realitzarà per acord del
Ple de la Corporació municipal i, en el cas d‟agrupacions de secretaries
de jutjats de pau, el nomenament haurà de ser acordat per cada
corporació.

- Acordat el nomenament, l‟ajuntament o els ajuntaments hauran de
trametre al Departament de Justícia certificació del secretari de l‟Ajuntament,
amb el vist-i-plau de l‟Alcalde, de l‟acord pres pel Ple municipal; el nom i les
dades personals del secretari nomenat, com també qualsevol informació que
hagi fonamentat l‟acord. En la primera comunicació del nomenament de
secretari d‟ençà de l‟entrada en vigor d‟aquesta Ordre, també s‟haurà de
comunicar el nom i les dades personals de l‟anterior secretari del jutjat de pau.
L‟Alcalde proposa al Ple l‟adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Proposar el nomenament de la Sra. Olga Serrats Juanola, SecretàriaInterventora del municipi de Cistella, com a Secretària del Registre Civil de
Cistella, amb efectes a partir del dia 2 de novembre de 2011.
Segon.- Notificar el present acord a la Subdirecció General de Suport Judicial
de la Direcció General de Relacions amb l‟Administració de Justícia de la
Generalitat de Catalunya (c/ Aragó, 332, 2a planta, 08009 – Barcelona).
Sotmesa la proposta a votació, s‟aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.
9.- Assumptes urgents.
9.1. Aprovació de l’acord relatiu a la distribució del fons de cooperació
local de Catalunya tram supramunicipal, any 2011.
L‟Alcalde dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:

“Vista la resolució num. 5989, de 21 d‟octubre, de distribució als municipis
de Catalunya de la participació en els ingressos del a generalitat integrada en
els fons de cooperació local de Catalunya, any 2011.
Atès que d‟acord amb la resolució del Conseller de Governació i
Administracions Públiques ha estat aprovada la distribució per municipis
corresponent a Cistella una dotació de2632,60EUROS.
Atès que segons l‟article 41 lletra b) de la Llei 11/2004, correspon al Ple de la
Corporació aprovar la distribució d‟aquesta dotació entre mancomunitats de
municipis i consorcis, legalment constituïts i inscrites al registre d‟ens locals de
Catalunya en les que aquest municipi participi i el Consell Comarcal, el, Ple de
la Corporació adopta el següent acord:
PRIMER. – APROVAR la distribució de 2632,60euros que correspon a aquest
Ajuntament com a participació en el Fons de Cooperació Local de Catalunya de
la següent forma:
-El 100% per a dotació del Consell Comarcal de l‟Alt Empordà
SEGON. – TRASLLADAR el present acord a la Direcció
d‟Administració Local, al Consell Comarcal de l‟Alt Empordà.

General

9.2.- Acceptació subvenció activitat lúdiques 2011.
Vist l‟acord de Presidència de la Diputació de Girona de data 4 de novembre .
de 2011, en virtut del que s‟acorda atorgar a l „ajuntament de Cistella una
subvenció d‟import 3000.€ per l‟organització i celebració d‟activitats lúdiques
2011.
S‟acorda per unanimitat dels membres del Ple.
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada d‟import 3000€ l‟organització i
celebració d‟activitats lúdiques 2011
Segon.- Notificar l‟anterior acord a la Diputació de Girona.
9.3.- Modificació estatus del Consorci Salines Bassegoda
Ates que el consell plenari del consorci Salines Bassegoda en la seva sessió
extraordinària de data 24 de novembre de 2011, va adoptar per majoria
absoluta, la modificació dels estatus del consorci pel que fa als articles1, 9.2,
8.1 i 8.2, 10.1. i afegir un nou Capítol Sisè amb dos nous articles , els 24 i 25
dels Estatuts del Consorci Salines Bassegoda.
Atès allò que disposa l‟article 212.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s‟aprova el Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals, en
relació a l‟article 201 del mateix.
S‟acorda per unanimitat dels membres del Ple:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 1, 9.2, 8.1 i 8.2, 10.1. i
afegir un nou Capítol Sisè amb dos nous articles , els 24 i 25 dels Estatuts del
Consorci Salines Bassegoda
Segon.-. Els articles 1, 9.2, 8.1 i 8.2, 10.1 i els nous articles , els 24 i 25,
passen a tenir el següent text:
El redactat de l'article 1:
“Article 1
El Consorci Salines Bassegoda es constitueix com a entitat pública consorciada
entre la Diputació de Girona, els ajuntaments de Agullana, Albanyà, Darnius,
Maçanet de Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga, La Vajol, Navata, Avinyonet de
Puigventós, Cistella, Boadella i les Escaules, Biure d‟Empordà, Vilanant, Pont
de Molins, Cabanelles, Llers, Lladó, Terrades i la Diputació de Girona, de
conformitat amb els acords dels organismes respectius, a fi de complir les
finalitats assenyalades en els presents Estatuts i de la carta programàtica.”
El redactat de l'apartat 2 de l'article 9:
“Actuarà com a Secretari/a-interventor/a del Consorci, el funcionari/a
d'habilitació de caràcter estatal que ho sigui de l'ens local que exerceixi la
presidència del Consorci o funcionari/a en qui delegui amb la titulació adient.”
El redactat dels apartats 1 i 2 de l'article 8:
“1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci.
Està format per un membre de cada entitat que formi part del Consorci, i
presidit pel President del Consorci. En cap cas seran nomenats com a
representants persones no electes en els seus respectius ens locals.
L‟assistència al Consell Plenari té caràcter personal i el vot és indelegable.
Quan algun membre que formi part del Consell Plenari, cessés del seu càrrec
en el seu respectiu ens locals que integra el Consorci, cessarà automàticament
dels seus càrrecs en els òrgans del Consorci. I els ens locals, en cas de
vacants de la seva representació, hauran de designar a un altre membre per
representar a l'ens local en el Consorci, prenent possessió del càrrec en la
primera sessió del Consell Plenari que se celebri.
En cas d'admissió de nous membres del Consorci, se'ls assegurarà l'adequada
representació en el Consell Plenari.
2. El mandat dels membres del Consell Plenari, serà de quatre anys si bé
sempre es farà coincidir amb la renovació de les Corporacions Locals, d'acord
amb els processos electorals. Sens perjudici de la facultat de cada institució per
remoure el seu representant i designar-ne un de nou sempre que ho consideri
oportú.
Després de la celebració de les eleccions locals, i dintre del termini previst per
la Llei per a la designació de representants en els òrgans col•legiats, les
entitats locals integrants d‟aquest Consorci han de nomenar els seus
representants en el mateix, havent de comunicar aquesta decisió al Consorci.
El tercer dia anterior a l‟assenyalat en els presents Estatuts, per a la sessió
constitutiva del Consell Plenari del Consorci, els membres, tant del Consell

Plenari com de la Comissió Executiva, es reuniran en sessió convocada a sol
efecte d‟aprovar les actes pendents d'aprovació.
Fins a la data de constitució del nou Consell Plenari del Consorci i designació
dels diferents òrgans d‟aquest Consorci, actuaran en les seves funcions els
òrgans existents amb anterioritat, si bé solament podran exercir les funcions de
gestió ordinària del Consorci i en cap cas podran adoptar acords pels quals
legalment es requereixi majoria qualificada.
La sessió constitutiva del Consell Plenari del Consorci s‟haurà de celebrar dins
dels trenta dies hàbils següents a la conclusió del termini per a la designació de
representants pels municipis consorciats. A aquest efecte, el President en
funcions, prèvies les consultes oportunes, efectuarà la convocatòria.
Si alguna Entitat Local no notifiqués la designació dels seus representants al
Consorci, els òrgans de la mateixa s‟haurien de constituir en el termini abans
assenyalat, sense perjudici de la presa de possessió dels nous representants
de les Entitats Locals integrants del Consorci, en la propera sessió que se
celebri del Consell Plenari. Si bé els membres que no hagin pres possessió del
seu càrrec no podran ser escollits com a President, Vicepresidents, Tresorer,
membres de la Comissió Executiva, ni de la Comissió Especial de Comptes.”
El redactat del primer paràgraf de l'article 10:
“El càrrec de president tindrà una durada de quatre anys si bé sempre es farà
coincidir amb la renovació de les Corporacions Locals, i a més d'exercir la
presidència del Consell Plenari i de la Comissió Executiva serà també el
president del Consorci i, per tant, en serà el representant a tots els efectes i
podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota
classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com
davant de tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques.”
S'afegeix un nou Capítol amb dos nous articles:
“CAPÍTOL SISÈ.- Del Tresorer i de la Comissió Especial de Comptes
Article 24 Del tresorer/a:
1. El Consell plenari nomenarà entre els seus membres el càrrec de tresorer/a
del Consorci.
2. Correspondran al tresorer les funcions de maneig i custòdia dels fons, valors
i efectes del Consorci, de conformitat amb l‟establert per les disposicions legals
vigents. El maneig i custòdia dels fons, valors i efectes comprèn:
a) La realització dels cobraments i pagaments que sigui necessari, de
conformitat amb la legislació vigent.
b) L‟organització de la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat amb les
directrius senyalades per la Presidència.
c) Executar, conforme a les directrius marcades per la Corporació, les
consignacions en bancs, caixa general de dipòsits i establiments anàlegs,
autoritzant, junt amb l‟ordenador de pagaments i l‟interventor, els xecs i demés
ordres de pagament que es girin contra els comptes oberts del Consorci.
d) La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les
disponibilitats dineràries de l‟entitat per la puntual satisfacció de les seves

obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, conforme a les
directrius marcades per la Corporació.
e) Com a cap dels serveis de recaptació, li correspondrà dictar la providència
de constrenyiment, autoritzar la subhasta dels béns embargats, tramitar els
expedients de responsabilitat per perjudici de valors, autorització dels plecs de
càrrecs de valors, entre d‟altres que s‟estableixi a la legislació vigent.
3. D‟acord amb la normativa de règim local el President serà qui ordenarà els
pagaments, el Tresorer qui disposarà dels fons de la tresoreria i l‟interventor qui
efectuarà la fiscalització de l‟acte de pagament. Així, serà necessària la
intervenció de les tres signatures (clauers) per tal de procedir a l‟autorització de
pagaments del Consorci.
Article 25 De la Comissió Especial de Comptes
1. Estarà constituïda per representants dels ens consorciats, designats pel
Consell Plenari, amb un número de membres no inferior a tres, ni superior a un
terç dels ens consorciats. El President del Consorci serà membre nat de la
mateixa i la resta de membres seran escollits d‟entre els membres del Consell
Plenari.
2. La Comissió especial de comptes tindrà per objecte l‟informe del compte
general de la Corporació, abans de ser sotmès a informació pública. En el cas
que es presentessin al•legacions en el tràmit de informació pública previst al
RDL 2/2004 pel qual s‟aprova el text refós de la llei d‟hisendes locals, aquestes
hauran de ser informades per la Comissió Especial de Comptes.
3. El compte general de la corporació, prèvia la tramitació i els informes
preceptius establert per la legislació vigent, serà aprovat pel Consell Plenari.”

TERCER.- Encomanar al Consorci la gestió de la publicació dels anuncis
exigits per la legislació
vigent i de la remissió a la direcció general
d‟administració local dels acords dels membres del Consorci, junt amb la
modificació estatutària, definitivament aprovada, per a al seva inscripció a la
secció complementari corresponent del Registre dels ens locals de Catalunya.
10.- Precs i Preguntes.
El Sr. Alcalde concedeix la paraula als regidors assistents, sense que cap
d‟ells formuli cap pregunta ni prec.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:16 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L‟ ALCALDE

LA SECRETARIA

