ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA DE 8 DE JULIOL DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 8 de juiol de 2013,
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, Lluis Torrecabota Pedregós, Moisès Nogué Ribas i Carles Sagué Caselles.
Excusen l’assistencia els srs. 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.- 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:
1.1.- Resolució de Xaloc Girona, relativa a l’exempció de pagament de l’IVTM a l’ADF
El Rissec.
2.2.- Ofici de l’ACA relativa a una sol·licitud d’aprofitament d’aigües subterrànies.
2.3.- Ofici de la Diputació de Girona atorgant una subvenció per a la pavimentació del
camí de bac de Sala.
2.4.- Ofici de l’equip d’atenció primària de Vilafant notificant els nous horaris del
dispensari mèdic de Cistella.
2.5- Ofici del departament de governació atorgant una subvenció pels incendis del
juliol de 2012.
2.6. Ofici de la Diputació de Girona atorgant una subvenció per a projectes d’acció
social.
2.7.- Ofici de la Diputació de Girona atorgant una subvenció per a projectes de noves
tecnologia.
2.8. - Ofici de DIPSALUT atorgant una subvenció per finançar els dispensaris
municipals.
2.9.- Ofici del Consell Comarcal relatiu a l’organització de la proclamació de la Pubilla
de l’alt Empordà 2013.
2.10.- Ofici de l’ACA relatiu a la autorització per a la tala de vegetació de la Ribera del
rec de Codina.
2.11.-Ofici de l’INE relatiu al numero de electors a 1 de maig de 2013.
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 2427,08€, 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 2427,08€

REG.
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130
131
132
133
134
161
140
162

31.05.13
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020130317
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TA4DU0303201
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TA4DU0303200
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34297
08/00052

CREDITOR

Ymbert Dunjo
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
GESTORIA ALBERT
AGRI ENERGIA SA
VERNIS I TABERNER SL

IMPORT

20,28
82,99
31,67
50,13
100,13
78,53
104,64
494,61
1464,10

TOTAL 2427,08

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 Comarcal de l’Alt Empordà relativa a la
taxa d’utilització de l’abocador comarcal corresponent al mes d’abril de 2013, s’acorda
donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Ministeri d’hisenda i administracions locals relatiu
a les quotes nacionals i provincials de l’IAE, corresponent al període entre 1 de juny i
30 de novembre de 2012, i la liquidació definitiva de les liquidació de telefònica,
corresponent a l’any 20122, i la liquidació de telefònica del primer trimestre de 2013,
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. 24 relatiu de la llicencia d’activitats atorgada a MONICA COLL
ORTIZ, per l’obertura d’una perruqueria a la Plaça Major, 14.

Decret d’alcaldia núm. 25 relatiu de la llicencia d’obres atorga a MONICA COLL
ORTIZ, per les obres de reforma a la Plaça Major, 14.
Decret d’alcaldia núm. 26 relatiu a
reparació del camí de la Torre.

la sol·licitud de subvenció per les obres de

Decret d’alcaldia núm. 27 relatiu a la sol·licitud de subvenció per a la fira del Vidre
El Ple es dóna per assabentat.
6- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2012.
Vist l’expedient que es tramita per l’aprovació del compte General del pressupost
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici de 2012, el que ha estat exposat al
públic mitjançant anunci aparegut al BOP núm. 107 de 4.6.13, sense que contra el
mateix s’hagi presentat cap observació i/o suggeriment.
EL Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta dels assistents ACORD APROVAR
l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2012.
7.- Sol·licitud de compensació econòmica per a l’any 2013 de les retribucions de
càrrecs electes.
Vista la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, d’aprovació de convocatòria per a
l‘any 2013 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:
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

8.- Assumptes urgent.
Acceptació subvenció pel finançament de les despeses derivades de l’ús del
consultori local .
Vist l’acord del Consell Rector de DIPSALUT, pres en data 14 de maig de 2013, en
virtut del qual s’acorda, atorgar a l’ajuntament de Cistella una subvenció d’import
1600€, per les despeses ordinàries de llum, telèfon i gasoil.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar una subvenció d’import 1600€, per les despeses ordinàries de llum,
telèfon i gasoil.
Segon.- Notificar l’anterior acord a DIPSALUT
9.- 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

