AJUNTAMENT DE CISTELLA

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 29 DE
DESEMBRE DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:00 hores del dia 29 de desembre de 2014, 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: Francesc Vilarrasa Rique, Bart M. J. Bekaert, Lluis
Torrecabota Pedregós, Antonio Bernad Prats, Moisès Nogué Ribas i Carles Sagué Caselles.
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 les actes de la sessions plenàries de data 26 de novembre de 2014
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 26 de novembre de
2014, és aprovada per unanimitat dels assistents
2.- Correspondència oficial.
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera sessió del
Ple fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Ofici del Cens electoral comunicant el numero d’electors a 1 de novembre de 2014.
2.2.- Ofici de l’institut nacional d’estadística comunicant el numero d’habitants a 1
de gener de 2014.
2.3.- Ofici del Departament d’agricultura relatiu a un atac de gossos a un ramat
d’ovelles el dia 13 de desembre de 2014.
2.4.- Ofici del Consell Català de l’esport relatiu a la subvenció per la instal·lació de
gespa natural del camp de futbol.
2.5.- Ofici de l’agencia català de l’aigua relatiu a una tala d’arbres a les rieres de bac
de sala i de fregabou.
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 6535,67€, als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 6535,67€
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Nº
Registre
274
275
276
277
278
279
280

Data
factura
25.11.14
05.12.14
1.12.14
1.12.14
7.11.14
7.12.14
30.11.14

Nº FACTURA

CREDITOR

IMPORT

CONCEPTE

02/140201
14010530
28-l480-945296
28-l480-945173
TA4T20233578
TA4T30228051
1616 E

NUNILO PEREZ FDEZ.
SERVICENTRE
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
E.S. AVINYONET

48,9
145,29
90,04
49,16
47,59
46,82
50,01

281
282

29.11.14
25.11.14

D 0001511
SUC / N1402812

1.636
16,13

283
284

30.11.2014
9.12.14

R14-03354
84569

E.S. AVINYONET
E.S. MASET SA
MIGUEL REYES
PORTAS
AGRI-ENERGIA

MINUTA NOTARI
ABONO CAMP DE FUTBOL
TRES LÍNIES AJUNTAMENT
MOBIL ALCALDE
DISPENSARI OCTUBRE
DISPENSARI NOVEMBRE
GASOLINA TALLAGESPA
GASOIL ESCOLA +
AJUNTAMENT
GASOLINA TALLAGESPA

285
286

1.12.14
30.11.14

1-144257
140509

287
288
289
290
291
292

15.12.14
15.12.14
15.12.14
15.12.14
15.12.14
15.12.14

85.349
86.487
85.387
85.563
86.384
109633

165,77
845,78

AHOYADOR + BATERIA
TRULL NOVEMBRE
GESTIÓ DEPARTAMENT
ALBERT GESTOR
162,31
LABORAL
S.F.M.C.
664,71
CONTENIDORS
LLUM DISPENSARI
AGRI-ENERGIA
215,14
NOVEMBRE
AGRI-ENERGIA
211,83
LLUM CAMP DE FUTBOL
AGRI-ENERGIA
154,05
LLUM VESTUARI PISCINA
AGRI-ENERGIA
276,07
LLUM ESCOLA
AGRI-ENERGIA
1.388,95
ENLLUMENAT PÚBLIC
YMBERT
321,12 LLUMS NADAL + SALA TRULL
TOTAL 6535,67

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.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa abocador comarcal
corresponent al mes de novembre de 2014, s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa d’adhesió al Pla
d’assistència i suport en la protecció civil, corresponent al segon semestre de 2014, s’acorda
donar-li conformitat
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa d’assistència tècnica i
recollida de residus especial de la minideixalleria municipal, corresponent al tercer trimestre
de 2014, s’acorda donar-li conformitat
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4.4.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa dels serveis socials
basics i urgents per l’exercici 2015 abocador comarcal corresponent al mes de novembre de
2014, s’acorda donar-li conformitat
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 de la ultima sessió plenària, les quals han estat a disposició dels assistents,
juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
Decret d’alcaldia núm. 50/2014, en virtut del que s’acorda portar a terme les obres
relatives a la Pavimentació de l’aparcament del C/ Figueres i el seu carrer d’accés, mitjançant
el procediment del contracte menor, amb el contractista CONSTRUCCIONS VILARTIG SL per un
import de 49.500 euros, IVA inclòs.
Decret d ‘alcaldia núm. 51/2014, en virtut del que s’adjudica la plaça de peo/agutzil, en
règim de personal laboral temporal, a favor del Sr. PATLLARI BATCHILLI MATEU, i es crea una la
borsa de treball per a cobrir possibles vacants
Decret d’alcaldia núm. 52/2014, en virtut del que s’autoritzen les obres construcció d’un
habitatge amb garatge situat al C/ Centre, 15 de Cistella que es segueix sota el número
d’expedient 10/2014.
Decret d’alcaldia núm. 53/2014, en virtut del que es sol·licita a la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Interior ajuts econòmics per fer front a les despeses
extraordinàries que varen provocar la llevantada del 30 de novembre.
Decret d’alcaldia núm. 54/2014, en virtut del que s’inscriu en els registres
municipals corresponents el nou titular de l’activitat de la llicencia ambiental
atorgada a Patllari Batchilli Mateu, ubicada a la finca Mas Oms.
El Ple es dona per assabentat
6.-Aprovació inicial de l’expedient de modificació de NNSS de Planejament núm.
7/2014.
Vist que amb data 1 de setembre de 2014, per Providència d’ Alcaldia es va disposar la
iniciació del procediment de modificació de l’article 63 de les Normes de Planejament
Urbanístic del Municipi de Cistella pel que fa a l’augment de l’alçada de les construccions
agrícoles passant de l’actual 6,5m als 10m d’alçada.
Vist que amb data 15 de setembre de 2014, es va emetre informe de Secretaria en
relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la referida
modificació.
Vist que amb data 17 de setembre de 2014, per Providència d’ Alcaldia es va
encarregar l’ elaboració i redacció del projecte de modificació als Serveis Tècnics Municipals.
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Vist que amb data 9 de desembre de 2014, es va rebre el Projecte per part dels
Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’anterior, el Ple adopta per unanimitat dels set membres del Ple, ACORDA:
PRIMER. Aprovat inicialment l’expedient núm. 7/2014 de modificació de l’article 63 les
Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Cistella, relatiu a l’alçada de les
construccions agrícoles, i obrir un període d’ informació pública durant un mes, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, al
Punt avui, al taulell d’anuncis de l’ajuntament i a la web de l’ajuntament. Durant aquest
període quedarà l’ expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo perquè es
presentin les al·legacions que s’ estimin pertinents.
SEGON. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’ informació pública, els informes al Departament
de Medi Ambient i al d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, els quals
deuen emetre-ho en el termini d’ un mes, excepte que una disposició autoritzi un termini més
llarg.
TERCER. Donar audiència, simultàniament al tràmit d’ informació pública, als Ajuntaments
Vilanant, Lladó, Terrades, Navata i Cabanelles l’ àmbit territorial del qual limiti amb el d’ aquest
Municipi.

7.- Acceptar les ajudes i normativa, d’aprovació del projecte de Reforma, consolidació i
millora del Cementiri Municipal de Cistella, i d’existència de la consignació pressupostaria.
Vist que per l’anualitat de 2014, el Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya,
Programa específic de la Diputació de Girona, inclou l’obra de Condicionament del
Cementiri Municipal, quin pressupost per contracte és de 70.338,56€ i quina subvenció és
de 49.400€.
Vist que l’esmentat projecte ha estat aprovat definitivament per Decret d’alcaldia de data
14 de juliol de 2014
Vist el que disposa la Llei 8/1997, de 15 d’abril, i les disposicions concordants, s’acorda per
unanimitat dels assistents:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses al Programa del PUOSC 2014, Programa específic de la
Diputació de Girona, inclou l’obra de Condicionament del Cementiri Municipal.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el PUOSC.
Tercer.- Considerar garantida la capacitat municipal de gestió administrativa i tècnica
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a director de les obres al Sr.
Jacint Peiris Pagès, arquitecte.
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Quart.- Comprometre’s a solucionar al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quint.- Autoritzar a que la despesa derivada del referit projecte sigui finançada amb càrrec
a la partida pressupostària del pressupost de 2014, núm. 164.632.
Sisè.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació
s’ha sotmès a la tramitació reglamentaria i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Sete.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys i dels serveis així com també
de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de
l’actuació , així com la seva posada en servei.

8.- Adjudicació de les obres de Condicionament del Cementiri Municipal de
Cistella.
Atès que en data 13 d’octubre de 2014 el Sr. Alcalde disposà la necessita de realitzar
les obres de condicionament del cementiri municipal per tal de repicar i arrebossat les façanes
dels nínxols, i posterior pintat, reparar les cobertes, incloses la de la capella-dipòsit, per
solucionar els problemes de filtracions amb construcció d’una coberta inclinada i la construcció
d’una base de formigó per la posterior instal·lació de columbaris.
Aprovat definitivament en data 14 de juliol de 2014, el Projecte d’Obres corresponent.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el
procediment negociat sense publicitat.
Atès que en data 15 d’octubre de 2014 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.

Atès que en data 15 d’octubre de 2014, Secretaria va emetre Informe sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte.
Atès que el Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2014, va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada, l’aprovació del Plec de Clàusules i la despesa.
Atès que en data 28 de novembre de 2014 es van sol·licitar les ofertes a les empreses
següents:
— Construccions Vilaritg SL.
— Jaume Prats Simon.
— Franja Som3, SL.
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Ates en data 22 de desembre de 2014 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan
competent per a la valoració de les ofertes, i es va realitzar la proposta d’adjudicació a favor de
Construccions Vilaritg SL
Vist l’anterior, el Ple acorda per unanimitat de tots els seus membres:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Construccions Vilaritg SL, del contracte d’obres de
Condicionament del Cementiri Municipal de Cistella per procediment negociat sense publicitat
per import TOTAL de 70.293€
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 2014.164.632 del pressupost
vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.
QUART. Notificar a l’adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la
signatura del contracte.
CINQUÈ. Formalitzat el contracte el contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut
de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte perquè l’Ajuntament l’aprovi previ
informe del Coordinador de Seguretat i Salut [o Director Facultatiu de les Obres] i la seva
posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedeix a l’acta de
replantejament i inici de l’obra.
SISÈ.- Nomenar coma director d’obra i director de l’execució o material i coordinador
de seguretat i salut a Jacint Peiris Pages

9.- Assumptes urgents
No hi ha assumptes urgents a tractar.
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 22:45
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

