ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 2 DE GENER DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:00 hores del dia 2 de gener
de 2012, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió
extraordinària 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 28 de
novembre de 2011 i la de la sessió extraordinària celebrada el dia 12 de
desembre de 2011, són aprovades per unanimitat dels assistents.
2.- Correspondència oficial.
2.1.- Escrit del Consell Comarcal comunicant l’aprovació definitiva dels Plans
d’acció Local per a la sostenibilitat de la comarcal de l’alt Empordà.
2.2.- Escrit del Consell Comarcal comunicant l’aprovació definitiva de la carta
de paisatge de l’alt Empordà.
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 16293,40€, 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 16293,40€

REG.
ENTRADA
41
12
45

3
22
25
42
11
32
46
35
39
38
37

40
43
24
15-ene
31

DATA
NUM
FACTURA
FACTURA
30.11.11
fc1108024
31.10.11
FC1107249

CREDITOR

EMILIANA
EMILIANA
JOAQUIM
RIBAS
11.11.11
11 0094
QUINTANA
CONSTRUCCIONS
08.09.11
A13
VILARITG SL
28.10.11
1493
COPISTERIA ESTEVE SL
27.10.11
1208
EMPORDA PRINTING SL
28.11.2011 115.206
PREVEMONT SL
30.11.11
11002129
FELIX JAUME VIÑAS
31.10.11
11001939
FELIX JAUME VIÑAS
15.11.11
T024
JOAN FERRER FONT
12.12.11
73310
AGRIENERGIA SA
7.12.11
TA3ZF0355111 MOVISTAR
7.12.11
TA3ZF0355113 MOVISTAR
7.12.11
TA3ZF0383689 MOVISTAR
7.12.12
ta3zf0411439 MOVISTAR
CORTEX SP COMPUTER
8.7.11
708331
SL
30.11.11
B110621
SFMC SL
1.12.11
1-113973
NARCIS ALBERT VILA
7.9.11
704658
MODURBA SL
GABINETE S.M. d E. y
25.10.11
6407
prevencion
1.12.12
11-057
BART BEKAERT

TOTAL

IMPORT
105,33
11,23
2763,6
7130
22,49
524,63
48,46
18,76
294,43
767
686,88
31,31
100,27
140,6
21,61
678,87
614,57
165,28
287,5
132,34
1748,25
16293,4

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 temes 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
28 de novembre al 2 de gener de 2012 (ambdós inclosos), les quals han estat a

disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en
l’ordre del dia.
Decret d’Alcaldia núm. 2/2011, de 19 de desembre de 2011, relatiu a
l’aprovació de l’oferta publica d’ocupació 2011
Decret d’alcaldia núm. 4/2011, de 24 de desembre de 2011, relatiu a la
contractació directament i amb caràcter temporal no permanent, excepcional i
urgent a la Sra. Meritxell Pujol Triola per realitzar les tasques de administrativa
de les oficines municipals, amb efectes 1 de febrer de 2012.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions
del Ple de la corporació.
Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim
dilluns de cada mes a les 21 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner.
El Ple, per unanimitat, ACORDA: Indicar com a dies per a la realització de les
sessions ordinàries del Ple, l’últim dilluns de mes a les 21 hores, i, si fos festiu,
el primer dia feiner.
7.- Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial
de Comptes i de la seva composició.
Crear la Comissió Especial de Comptes.
Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional dels
diferents grups polítics que integren la corporació. La composició serà la
següent:
Alcalde: Sr. Josep Gironella Colomer

Grup polític CIU

Vocals:
Sr. Carles Sagué Caselles

Grup polític CIU

Sr. Francesc Vilarrasa Rique

Grup polític CIU

Sr. Moisès Nogué Ribas , regidor

Grup polític CIU

Sr. Lluis Torrecabota Pedregós regidor

Grup polític CIU

Sr. Antonio Bernad Prats

Grup polític CIU

Sr. Bart M. J. Bekaert

Grup polític CIU

El Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la proposta d’alcaldia.
El Sr. Alcalde i els Srs. Regidors accepten el càrrec.
8.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
Es proposa el nomenament dels representants de la corporació, en els
organismes i entitats que s’indiquen, a favor dels regidors i regidores següents:
Consell Escolar del Col•legi Públic, Sr. Enric Gironella Colomer
El Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la proposta d’alcaldia.
9.- Fixació de dues festes locals per l’any 2012.
Vist l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que disposa que de les catorze
festes laborals dues seran locals i vist el Decret de la Generalitat de Catalunya,
que disposa que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de
Treball, a proposta dels municipis respectius.
S'acorda per unanimitat dels assistents:
PRIMER.- Fixar com a Festes Locals, els dies 29 de juny i 3 de maig de 2012
SEGON.- Notificar l'anterior acord al Departament de Treball, de la Generalitat
de Catalunya, Delegació Territorial de Girona.
TERCER.- Exposar l'anterior acord al taulell d'anuncis de la Corporació
10. Aprovació inicial de l’Ordenança sobre el regim de comunicació prèvia
d’obres.
El Sr. Alcalde explica que amb aquesta ordenança el que es vindrà a regular
són tots els diferents supòsits de obres que es subjecten a comunicació prèvia,
aquelles que es mantenen subjectes al règim de llicència i els documents a
aportar en cada cas, així com el model normalitzat de comunicació prèvia.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres del ple,
l’adopció de acord següent:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança reguladora de
la comunicació prèvia d’obres.
SEGON.- -Exposar al públic l’acord precedent al taulell d’edictes de
l’Ajuntament, durant trenta dies, comptats a partir del següent al de la
publicació del corresponent anunci en el B.O.P. En aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que

creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat
cap, els acords adoptats s’entendran adoptats definitivament.
11.- Assumptes urgents.
11.1.- Règim de retribucions de l’Alcalde.
Vist allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació a les retribucions dels membres de les entitats
locals i les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Acordar la dedicació en règim complet del Sr. Alcalde, Enric Gironella
Colomer, amb un percentatge de dedicació del cent per cent, efectuant una
assignació de retribució de mil trenta-tres euros amb vint-i-tres cèntims
(1033,23 €) mensuals bruts, a raó de dotze mensualitats per any natural, tot
comunicant aquesta circumstància, als efectes que corresponguin, a la
seguretat social.
Segon. Les quantitats anteriorment assignades, es meritaran a
comptar del dia 1 de gener de 2012.
Tercer.- Donar publicitat del present acord mitjançant publicació al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació.
Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat dels membres del Ple
11.2.- ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE
DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE
TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS, QUE HA
D’ADOPTAR EL PLE MUNICIPAL
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència,
entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC) estableix que les
administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres administracions poguessin sol•licitar per a l’eficaç
exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic
que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals

estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona
marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels
esmentats mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions
que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que
aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió
Tributària.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent
debat, amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció
donada per la Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA per unanimitat
dels seus membres:
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article
7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al
document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a
continuació s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ

Taxa cementiri

LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ

Voluntària

Executiva

X

X

X

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la
Diputació de 17 de novembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en
data 30 de novembre de 2009.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els
nexes i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de
quatre (4) anys, i comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats
en matèria de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb
anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament
d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la
sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis
(6) mesos.

TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord comportarà una compensació econòmica que
consistirà en el pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de
prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
QUART. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les
seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la
Diputació de Girona, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant
una certificació que s’adjuntarà a l’ esmentat conveni com annex.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï
l’acceptació de la delegació conferida.
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que
s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en
compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents
que siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
ANNEX I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les següents funcions:
•
Delegació de la gestió i de la recaptació en període de pagament
voluntari dels ingressos de dret públic
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a.
Les actuacions per a la informació i assistència del contribuent referides
a les matèries objecte de delegació.
b.
La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les
llistes cobratòries o padrons fiscals, possibilitat de la tramitació d’altes, baixes i
modificacions en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició
pública.
c.
La realització de liquidacions que condueixen a la determinació del deute
tributari.
d.
La resolució de sol•licituds en matèria d’exempcions, reduccions i
bonificacions.

e.

La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats

f.
La determinació dels períodes de pagament voluntari en deutes per
rebut
g.
Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d’entitats
col•laboradores i establir els límits de la col•laboració.
h.
Practicar notificacions col•lectives en deutes per rebut i individuals en
liquidacions per ingrés directe.
i.
L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions
de pagament, així com la recaptació dels mateixos.
j.
La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament,
liquidant si escau els interessos corresponents
k.

Practicar prorratejos en els supòsits legalment previstos.

l.

Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les.

m.

Resoldre dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

n.

Acordar la suspensió del procediment.

o.
Resolució de recursos interposats contra actes dictats en matèria de
gestió tributària i recaptació voluntària dels ingressos delegats
p.
Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la
gestió tributària i la recaptació voluntària dels tributs delegats.
•

Delegació de la recaptació en període de pagament executiu

El contingut d’aquesta delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a.
Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d’entitats
col•laboradores i establir els límits de la col•laboració.
b.
Expedir relacions de deutors per rebuts i certificacions de descobert per
liquidacions d’ingrés directe
c.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan sigui procedent, notificar-la i
resoldre els recursos contra aquest acte administratiu.
d.
La liquidació i cobrament dels imports principals, recàrrecs, interessos
de demora i costes
e.

Emetre documents cobratoris i acreditacions de pagament

f.

Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments

g.

Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les

h.

Ordenar la constitució d’hipoteques especials

i.

Dictar acords de derivació de procediment.

j.

Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats

k.

Autoritzar i presidir subhastes

l.

Acordar la suspensió del procediment

m.

Resoldre terceries de domini i de millor dret

n.
Proposar l’adjudicació de bens a l’Ajuntament, expedint les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els registres públics
o.

Aprovar la prescripció del deute

p.

Declarar crèdits incobrables per resultar fallits els obligats al pagament.

q.
Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la
recaptació executiva dels tributs delegats
11.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CiU PEL QUE RESPECTE AL
SISTEMA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE MENYS DE 2.000 HABITANTS
En el decurs dels últims anys, durant l’època d’esplendor econòmica, les
administracions europees, autonòmiques i estatal, així com Diputacions
provincials i Consells Comarcals han implantat un sistema d’atorgament de
subvencions, ajudes, fons de finançament etc., que generalment no cobrien el
100% del pressupost de l’actuació, de projectes que no es poden considerar
que servissin per satisfer les necessitats bàsiques d’un municipi o una ciutat o
la millora i conservació dels serveis i instal·lacions existents, sinó que la gran
majoria es basaven en la promoció del progrés, la innovació tecnològica, i el
benestar etc. d’acord a allò entès com activitat de foment de la qual gaudim les
administracions.
Analitzant aquest sistema d’atorgament de subvencions, fons de finançament o
ajudes des del punt de vista d’una situació econòmica en expansió i
creixement, viscuda en els darrers anys, la conclusió o resultat d’aquest és
l’obtenció d’una autèntica fita ja que amb l’execució d’aquests projectes s’ha
creat una situació de benestar, com poden ser piscines cobertes, camps de
futbol de gespa artificial, parcs de salut ... i alhora s’està oferint uns serveis més
enllà del que es consideren bàsics o essencials com són panells turístics
digitals, trens turístics, bicyings, escoles de dansa ...... . Ara bé si analitzem
aquest sistema de subvencions des del punt de vista econòmic actual hem
d’admetre que està totalment desfasat ja que els Ajuntaments, que fins ara hem

innovat amb aquests projectes subvencionats, a data d’avui estem amb l’aigua
al coll, intentant sobreviure i en conseqüència la política adoptada per molts
Ajuntaments, com és el nostre, és suprimir o reduir aquells serveis no
necessaris que s’han implantat amb subvencions amb l’objectiu de
desenvolupar i progressar. Això és així ja que la despesa ordinària de
manteniment d’aquests serveis no essencials juntament amb els essencials
suposa una càrrega tant gran per les arques municipals que la decisió més
encertada és prescindir d’aquests i així tenir un estalvi per poder destinar-lo a
serveis considerats necessaris per una població des de sempre.
Així que la reflexió i proposta del municipi de Cistella envers les administracions
provincials, autonòmiques, estatals i europees és que es replantegin el sistema
d’atorgament de subvencions envers els municipis ja que la gran majoria, per
no dir la totalitat, tornem a estar al punt de partida d’uns quants anys enrere,
per no dir dècades, i que per molt que s’hagi fomentat el desenvolupament i el
progrés a través de subvencions, a data d’avui no es pot percebre ja que els
Ajuntaments tenim feines a sobreviure amb la despesa ordinària per cobrir les
necessitats bàsiques dels nostres ciutadans i ciutadanes i prescindim de tot allò
no necessari encara que s’hagi executat fins al moment, deixant en desús allò
en què s’ha invertit.
Alhora, expandim més la nostra reivindicació, posant de manifest que en
municipis com el de Cistella, amb una població de 590 habitants, amb un
pressupost de 800.343,85e dels quals 776.043,85€ són recursos ordinaris, la
gran majoria de vegades no podem concórrer en les subvencions pel fet de no
complir amb els requisits fixats en les seves bases pel seu atorgament
bàsicament pel fet de no tenir recursos econòmics, personals o materials
suficients. Clar exemple seria el FEDER viure al poble 2007-2013 per municipis
de menys de 2.000 habitants ja que el pressupost mínim dels projectes a
subvencionar era de 600.000€, subvencionable el 50%, suposant així una
aportació per part de l’Ajuntament de 300.000€; o no cal anar tant lluny, la línia
de subvencions de la Diputació de Girona de suport a l’esport municipal per
l’any 2011 les bases requerien que el pressupost mínim de l’activitat sol·licitada
per cada programa havia de ser de 6.000€, excloent totes aquelles activitats
que realitzem però amb una despesa inferior.
Així que entre el fet de no complir amb els requisits per manca de recursos
econòmics, materials i inclús personals fa que els Ajuntaments petits (en
població i recursos econòmics) patim una discriminació envers els Ajuntaments
grans ja que a més de tenir majors ingressos tenen l’oportunitat d’obtenir més
subvencions pel fet que parteixen de la base que compleixen amb els requisits i
condicions fixats per sol·licitar-les.

Així doncs per tot el que s’ha exposar en els apartats anteriors el grup
municipal de CiU de l’Ajuntament de Cistella, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció de la següent moció:
Primer.- Demanar a les administracions provincials, autonòmiques, estatals i
europees que canviïn el sistema d’atorgament de subvencions i que aquest
sigui orientat no a fomentar i progressar sinó a sufragar les despreses
ordinàries dels serveis bàsics, o en inversions de manteniment o millora del que
s’ha executat fins al moment, i que alhora se subvencioni el 100% del cost de
l’actuació.
Segon.- Demanar a les administracions provincials, autonòmiques, estatals i
europees que s’estableixin requisits especials per municipis de baixa població i
amb reduïts recursos econòmics perquè així municipis com Sant Martí de
Llémena gaudeixin de les mateixes possibilitats de rebre subvencions que
aquells municipis amb més població i més dotació pressupostària ja que dins
les seves possibilitats, en el municipi, a la seva proporció, es desenvolupen les
mateixes activitats que els municipis grans.
Tercer.- Vist que aquesta problemàtica és comuna amb altres Ajuntaments de
la província que es comuniqui el present acord a la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Ajuntaments de la
Província de Girona de menys de 2.000 habitants, a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
12.- Precs i Preguntes.
L’Alcalde dona la paraula als assistents, sense que formulin cap prec
o/i pregunta.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 23:10hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
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