AJUNTAMENT DE CISTELLA

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA DE 7 DE JULIOL DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:10 hores del dia 7 de juliol 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 i Moisès Nogué Ribas.
Excusa l’assistència el Sr. 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 l’ acta de la sessió plenària de data 26 de maig de
2014
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 26 de
maig 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 de l’oficina del cens relatiu al numero de censats a 1 de maig de
2014.
2.2.- Ofici de l’ACA relatiu a la concessió d’aigües superficials de la riera
de Cistella, a Jose Puigvehi Anglada.
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 20759,8 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 20759,8€
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DATA
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31/05/2014
09/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
31/05/2014
03/06/2014
31/05/2014
31/05/2014
04/06/2014
10/06/2014
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15/06/2014
07/07/2014
25/06/2014
07/07/2014
01/07/2014
20/06/2014
30/06/2014
07/07/2014
07/07/2014
27/06/2014
06/07/2014

NUMERO
5
20/40485
SUC/1401311
1-142168
11882
104963
40/2014
34,032
35,173
34,07
34,249
35.070
FC1403250
1432
B140187
R14-01492
AB/1407098
37,749
T-004
140072
105435
TA4SY0235584
SUC/1401565
4
1-142752
feb-44
2662
A005427
A001166
A/2910
5

CREDITOR
TREBALLS TERRITO
ENTORN URBÀ
E.S.MASET,S.A.
ALBERT GESTOR
GABINETESME
YMBERT
MON LOCAL
AGRI-ENERGIA
AGR-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGR-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
EMILIANA
EMPORDÀ PRINT
S.F.M.C.,S.L
MIGUEL REYES PORTAS
DIARI OFICIAL I DE PUB
AGRI-ENERGIA
JOAN FERRER
EL CLIP
YMBERT
MOVISTAR
E.S.MASET,S.A.
MONTSE TRULL
ALBERT GESTOR
SAIGA
PINTURES L'ALBERAS.L
MUSICS DE GIRONA
ASSOCIACIÓ CUL 2 X4
IMPRESIÓ CATIM
GRUP TERRA ENDINS

IMPORT
CONCEPTE
9960,73 SERVEI DE GESTIO I ACTUALITZACIO
615,89 BANC PRACTIC
23,22 GASOLINA SIN PLOMO
106,75 GESTIÓ DEPARTAMENT LABORAL
112,06 ESPECIALIDADES TECNICAS SEPT/NOV
29,04 CLAVIJA,CINTA SEÑALIZACIÓN
600 ASSITÈNCIA I ASSESSORAMENT.
131,93 LUZ DISPENSARI
191,18 LUZ CAMP DE FUTBOL
119,22 LUZ LES AFORES
212,69 LUZ ESCOLA
1358,73 LUZ AJUNTAMENT
39,99 ROLLO PRECINTO OBRAS
363 CARTELL FIRA DEL PA
664,71 R.S.U.PRESTACIO SERVEIS
29,04 FIRA DEL PA. GENERADOR
200 LIQUIDACIÓ DE TAXA
560,73 LLUM AJUNTAMENT
278,3 TRANSPORT DE SAULÓ
443,8 FLORS DEL POBLE
113,53 ILUMINACIÓ, PROTECCIÓ
49,61
972546109
34,06 GASOLINA SIN PLOMO
382,25 COMPRA
214,57 GESTORIA
133,66 SETO DECORATIVO, BRIDA
10,9 RECANVI,BROTXA
1149,5 5 DE JULIOL
1400 6 DE JULIOL
230,75 IMPRESORA AJUNT
1000 FESTA MAJOR 06/07/2014
TOTAL 20.759,8

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.
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4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa abocador
comarcal corresponent als mesos d’abril i maig de 2014,
s’acorda donar-li
conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa per al
servei de recollida dels residus especials corresponent al primer trimestre del 2014,
s’acorda donar-li conformitat.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia relatiu a la
participació en els tributs de l’estat delmes de maig 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. 26/2014 prenent coneixement de les obres de reforma
interior varies a Can Oms de Cistella que es segueix sota el número d’expedient
8/2014.
Decret d’alcaldia núm. 27/2014 autoritzant concert musical a la Plaça Major, el dia
7 de juny de 2014.
Decret d’alcaldia núm. 28/2014, delegant al Sr. Tinents d’alcalde les
funcions d’alcaldia
Decret d’alcaldia núm. 29/2014, atorgant subvenció a l’ADF Rissec
Decret d’alcaldia núm. 30/2014, relatiu a la contractació del personal de
la piscina municipals de Cistella.
Decret d’alcaldia núm. 31/2014, relatiu a la contractació del personal de
casal d’estiu.
Decret d’alcaldia núm. 32/2014, atorgant llicència d’instal·lació de grua
per les obres de construcció d’un teulat al C/ Figueres, 9.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Acceptació de subvencions
6.1.- Acceptació de la subvenció atorgada pel Consell català de
l’esport.
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Vista la Resolució del consell català de l’esport de data 25 de juny de
2014, en virtut del que atorga a l’ajuntament de Cistella una subvenció
per a la piscina municipal de 6175€, s’acorda per unanimitat dels sis del
set membres assistents:
Primer.- Acceptar del Consell Català de l’esport una subvenció per a la
piscina municipal de 6175€.
Segon.- Notificar el present acord al Consell Català de l’esport
6.2.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de
Girona.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 3 de
juny de 2014, en virtut de la que s’acorda atorgar a l’ajuntament de
Cistella la quantitat de 687,09€ per tal de facilitar l’accés a la noves
tecnologies, s’acorda per unanimitat dels sis del set membres assistents:
Primer.- Acceptar de la Diputació de Girona una subvenció per a l’accés a
la noves tecnologies d’import 687,09€.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona
6.3- Acceptació de la subvenció atorgada per l’Oficina de suport a
la iniciativa Cultural.
Vist l’acord del Consell d’administració de l’oficina de suport a la iniciativa
cultural de 12 de juny de 2014, en virtut de la que s’acorda atorgar a
l’ajuntament de Cistella la quantitat de 998,25€ per tal de finançar la
jornada commemorativa del tricentenari el proper mes de setembre de
2014, s’acorda per unanimitat dels sis del set membres assistents:
Primer.- Acceptar de l’oficina de suport a la iniciativa cultural una
subvenció per tal de finançar la jornada commemorativa del tricentenari
el proper mes de setembre de 2014, d’import 998,25€
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona

7.- Adjudicació del contracte
d’abastament d’aigua potable

de

gestió

del

servei

públic

Ates que en data 1 de febrer de 2014, el Sr. Alcalde disposa que la
secretaria interventora emeti informa sobre el contracte de concessió del serveis
d’abastament d’aigua potable .
Vist l’ informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i l’ Informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent
per aprovar i adjudicar el contracte.
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Atès que en data 17 de març de 2014 mitjançant Resolució d’Alcaldia es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la
necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atès que en data 14 d’abril de 2014 es va redactar i incorporar a l’expedient
el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del
contracte.
Atès que en data 28 d’abril de 2014, mitjançant acord del Ple de la
Corporació es va aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a
l’adjudicació de la gestió del servei públic d’ abastament d’aigua potable mitjançant
la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Així mateix es va procedir a autoritzar
la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que en data 29 de maig de 2014 es va publicar anunci de licitació en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
perquè els interessats presentin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Atès que en data 16 de juny de 2014 es va constituir la Mesa de
contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions, i es va
realitzar proposta d’adjudicació a favor de PRODAISA
Atès que es va requerir al licitador que va presentar l’oferta econòmicament
més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa d’estar al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
constituís la garantia definitiva, i a més que disposa dels mitjans que s’ha
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Atès que en data 7de juliol de 2014, PRODAISA, va constituir garantia
definitiva per import de 3000 euros i va presentar els documents justificatius
exigits.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels is dels set membres del Ple,
PRIMER. Adjudicar a l’empresa PRODAISA el contracte de gestió del servei
públic, mitjançant la modalitat de concessió, que consisteix en l’abastament
d’aigua potable a la població de Cistella, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació
SEGON. Notificar a PRODAISA, adjudicatari del contracte, aquesta Resolució
i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a Cistella a les 13 hores del
dia 18 de juliol de 2014.
TERCER. Publicar l’adjudicació del contracte de gestió de servei públic
d’abastament d’aigua potable en el Perfil de Contractant, i publicar anunci en el
Butlletí Oficial de la Província

8.- Senyalament de les festes locals 2015
Vist que s’ha publicat ORDRE EMO/133/2014, de 14 d'abril, publicada al DOGC
núm. 6613 , de 30 d’abril, per la qual s’estableix el calendari de fetes laborals de
Catalunya per a l’any 2015, i atès que cal que cada municipi estableixi quines són
les dates de les festes de caràcter local, en compliment del que estableix l’article
37.2 de l’Estatut dels treballadors.
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Atès allò que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol, i
considerant que cal trametre al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya l’acord de designació de les dates de les festes locals esmentades abans
del 31 de juliol, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Designar com a festes locals del municipi de Cistella, per a l’any 2015, els
dies 4 de maig i 29 de juny.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya per a la tramitació corresponent.
9.- Aprovació inicial de l’expedient núm. 1/2014, de modificació
de crèdits pressupostaris
ANTECEDENTS
1. Per Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de
crèdit .
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions pendents d’aplicació i que es
detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el
pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de modificació de crèdit que
cal finançar mitjançant Romanent de Tresoreria per a despeses generals de l’any
anterior i excés d’ingressos.
INCORPORACIÓ DE DESPESES PENDENTS D’APLICACIÓ
Aplicació
Pressupostària

Despesa a incorporar

Consignació
inicial

Import

Nova
consignació

454.210

Per ruixar arbres

9.000,00

29,04

9.029,04

338.22602

Revista municipal

1.800,00

338,80

2.138,80

338.22609

Festa Cistella 12 d’octubre

12.000,00

800,00

12.800,00

920.22706

Ordenació llicències d’obres

23.000,00

2.420,00

25.420,00

162.22700

Abocador novembre 2012

20.300,00

368,40

Recollida restes de poda

653,40

21.321,80

169.22103

Gasoil

4.000,00

911,00

4.911,00

920.22700

Escombraries

20.300,00

664,71

20.964,71

SUMA

FINANÇAMENT :
ROMANENT TRESORERIA

6.185,35
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Aplicació
Pressupostària

Nom

870

Romanent
generals

Import

Tresoreria

per

a

despeses 6.185,35

SUMA

6.185,35

MODIFICACIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS
Aplicació
Concepte
Pressupostà
ria

4617

45000

Consignaci
ó inicial

Diputació
de
Girona.
Subv.
Fons 15.000,00
cooperació
local
2014
despeses
ordinàries
Generalitat Fons de Cooperació Local 30.000,00
2014

ALTA

BAIXA

Nova
consig
nació

-5.572,95

9.427,
05

4.607,69

34.607
,69

0,00

1.579,38

1.579,
38

Fons 10.000,00

8.755,95

18.755
,95

450804

Generalitat Fons Supramunicipal 2014

761

Diputació
de
Girona.
Subv.
cooperació local 2014 inversions
TOTAL

14.943,02 -5.572,95

MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació
Concepte
Pressupostària
920.22708
169.609

Consignació
inicial

Serveis de recaptació a favor de 3.500,00
l’entitat
Inversions
diverses
: 10.000,00
condicionament dues rotondes
municipi.
TOTAL

MODIFICACIÓ

Nova
consignació

614,12

4.114,12

8.755,95

18.755,95

9.370,07

3. La secretària Interventora ha emès informe favorable.
4. El Regidor d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
Per tant, S’ACORDA per unanimitat dels sis dels set regidors presents:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit num.1/2014 per incorporació de
les despeses pendent s d’aplicació a 31/12/2011 i suplement de crèdit que cal
finançar mitjançant Romanent de Tresoreria per a despeses generals i excés
d’ingressos
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
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disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
10.- Assumptes urgents
10.1. Aprovació de l’acord relatiu a la distribució del fons de cooperació
local de Catalunya tram supramunicipal, any 2012.
L’Alcalde dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Vista la resolució núm. 2189, de 23 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 2012.
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 de 4.519,32 EUROS.
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 4.519,32 euros 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 General d’Administració
Local, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
10.2.- Sol·licitud de compensació econòmica per a l’any 2014 de les
retribucions de càrrecs electes.
Vista la Resolució GRI/1573/2014, de 1 de juliol, d’aprovació de convocatòria per
a l‘any 2014 de compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinat càrrecs electes locals.
Ates que el Ple de l’ajuntament en sessió celebra el dia 2 de gener de 2012, va
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 i que la quantitat
anteriorment assignada, es meritaran a comptar del dia 1 de gener de 2012.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
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Primer.- Sol·licitar al departament de governació i relacions institucionals de la
generalitat de Catalunya una compensacions econòmica a favor de l’ajuntament de
Cistella perquè aboni retribucions a :
ENRIC GIRONELLA COLOMER, provist del DNI núm. 40428998N, alcalde, amb data
d’alta a la seguretat social des de l’1 de gener de 2012, per 12 mesos i amb
dedicació exclusiva del 100%.
Segon.- Notificar l’anterior acord al departament de governació i relacions
institucionals de la generalitat de Catalunya
11.- 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 23:05 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present
acta de la qual com a Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

