AJUNTAMENT DE CISTELLA
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 8 DE
SETEMBRE DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:20 hores del dia 8 de setembre 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, Carles
Sagué Caselles, Lluis Torrecabota Pedregós i Moisès Nogué Ribas.
Excusa l’assistència el Sr. Antonio Bernad Prats.
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 28 de juliol 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:
1.- Ofici de la Direcció General de Joventut relatiu a l ‘atorgament d’una subvenció
pel projecte de Casal de joves de Cistella.
2.- Ofici de DIPSALUT relatiu a l’atorgament de Programa sigues tu.
3.- Ofici de la Comissió d’urbanisme de Girona aprovant definitivament la
modificació de les NNSS de Planejament de Cistella relatiu a les reculades de les
edificacions excitants en carreteres i les condicions d’ampliació de les explotacions
agropecuàries existents.
4.- Ofici de DIPSALUT relatiu al Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis
transmeses per mosquits a Catalunya.
5.- Ofici de l’oficina del Cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de juliol de
2014.
6.- Ofici del Consell Comarcal relatiu a l’aprovació del conveni marc de col·laboració
entre el consell comarcal i 35 municipis de la comarca per a la prestació del servei
de comptabilitat energètica municipal.
7.- Ofici del Consell comarcal relatiu a la proclamació de la pubilla de l’alt Empordà
2014.
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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 21.024,98 €, als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 21.024,98€
REG.
ENTRADA
156
158
159
161
162
163
164
165
166
167
171
173
175
176
177
178
179
182
183
184

DATA
FACTURA
27/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
09/07/2014
11/07/2014
09/07/2014
30/06/2014
17/07/2014
11/07/2014
31/07/2014
01/08/2014
25/07/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
08/08/2014
31/07/2014
01/08/2014

185

01/07/2014

186
187
189
190
193
196
197
201

01/07/2014
07/08/2014
01/08/2014
19.8.14
2.7.14
1.9.14
14.8.14
31.8.14

203 25.7.14
204 31.8.14
207 5.9.14

NÚM.
FACTURA
A/2910
FC1403979
02/7,480
46,142
S1/140818
14006587
B140236
14006648
M14-00871
12196
14006920
10843
51,457
52,598
51,495
51,672
52,495
53,589
B140288
20140002
28-G481680509
28-G481680293
14007403
14007316
14007694
43
1-143361
252/2014
1171

CREDITOR
IMPRESIÓ CATIM
EMILIANA
SAIGA
AFRI-ENERGIA
EDITORIAL GAVERRES
SERVICENTRE
S.F.M.C.,S.L
SERVICENTRE
MIGUEL REYES PORTAS
PUNSET
SERVICENTRE
GABINETESME
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
S.F.M.C.,S.L
EXCAVACIONS PUJOL
MOVISTAR

MOVISTAR
SERVICENTRE
SERVICENTRE
SERVICENTRE
MON LOCAL
GESTORIA ALBERT
RÈTOLS EMPORDÀ
E.S. AVINYONET
CONSTRUCCIONS
01/12/2014 MIMON
T 010
JOAN FERRER
14/008
JOAQUIM RIBAS

IMPORT
230,75
6,33
320,12
509,39
104
392,46
664,71
211,76
484
88,08
116,16
112,4
144,98
169,09
409,96
199,78
1475,86
579,64
730,71
1516,75

CONCEPTE
IMPRESORA AJUNT
PATI DE LA ESCOLA
LLUM AJUNT
REVISTA ALBERES NUMERO 11 I 12
ÀRBRES DEL POBLE
ESCOMBRERIES
CAMP DE FUTBOL
MINI TRACTOR USADO
ESTRELLA, AIGUA
ESCOMBRERIES
QUOTA JUNY AL AGOST
LLUM DISPENSARI
CAMP DE FUTBOL
PISCINA
ESCOLA
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
ESCOMBRERIES
ENTRADA DEL POBLE

117,99 AJUNTAMENT
48,4
17,18
127,05
63,17
580
407,01
516,96
12

683621383
CAMP DE FUTBOL
CAMP DE FUTBOL
CAMP DE FUTBOL
ASSESSORAMENT COMPTABLE JUNY ‘14
MES AGOST
SENYALS TRAFIC
GASOLINA TALLAGESPA

5289,82 BORDILLO RONTONDA
1095 GRAVILLA RONTONDA
4283,47 TREBALL VARIS
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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 juliol de 2014, s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Ministeri d’hisenda relatiu a les nomines de la
distribució de cànon compensatori de telefònica corresponent al segon trimestre
2014 i de la participació del tributs , liquidació definitiva de 2012, s’acorda donar-li
conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa derivada de
l’adhesió al Pla d’Asistencia i suport en la protecció civil, corresponent al primer
semestre de 2014, s’acorda donar-li conformitat.
4.4.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa al servei
d’assistència de la xarxa comarcal de deixalleries de l’alt Empordà i al servei de
recollida de residus especials de l’alt Empordà del 2n trimestre 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. 33/2014, relatiu a la contracció directa i amb caràcter d’urgència al Sr.
Marcel Bofill Madurga per realitzar les tasques de monitor al Casal municipal de Cistella el mes
d’agost d’enguany
Decret d’alcaldia núm. 34/2014, en virtut de que es pren coneixement de les obres de fer la
façana sud de la casa situada al Passeig Església, 6 que dona al C/ Figueres de Cistella que es
segueix sota el número d’expedient 9/2014.
Decret d’alcaldia núm. 35/2014 atorgant a MARC BERNARD SARAZIN, la llicència municipal per
a l’exercici de l’activitat de HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC “MAS ARNAU” de 6 habitacions, a
Cistella.
Decret d’alcaldia núm. 36/2014, en virtut del que es pren coneixement de les obres de repàs
de teulada del C/ Centre, 6 de Cistella que es segueix sota el número d’expedient 11/2014.
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Decret d’alcaldia núm. 37/2014 atorgant una subvenció al CEIP Josep M Albert de Cistella per
un import de 800€,per a l’ l’adquisició d’una pissarra digital.
El Ple es dóna per assabentat
-

•
•
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-

-

7.- Aprovació definitiva del Compte General del Pressupost de 2013.
Vist l’expedient que es tramita per l’aprovació del compte General del pressupost d’aquesta
corporació corresponent a l’exercici de 2013, el que ha estat exposat al públic mitjançant
anunci aparegut al BOP núm. 124 de 1.7.14, 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 2013.
8.- Aprovació del conveni entre el consell comarcal i l’ajuntament de Cistella relatiu a la
delegació de competència per a la prestació dels servei de recollida i transport de la fracció
resta i els residus voluminosos al dipòsit de Pedret i Marzà, en la modalitat ce concessió , i
per la contractació prèvia de la gestió del susdit servei públic.
Fets
D'acord amb el Programa d’Actuació Comarcal (PAC), el Consell Comarcal podrà exercir les
competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la comarca de forma
voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, el servei a prestar o
l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el Programa d'Actuació Comarcal.
El PAC preveu la possibilitat de prestar el Servei de recollida i tractament dels residus sòlids
urbans i la recollida de mobles i trastos vells dels municipis de la comarca.
Es considera el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, entitat supramunicipal idònia per prestar el
servei de recollida de la fracció resta i residus voluminosos en els municipis que li deleguin el
servei, entre d’altres per l’economia d’escala que li permet una millor eficàcia en la prestació.
En l’actualitat el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta al servei de recollida selectiva en
àrees d’aportació a la via pública de tots els municipis de la comarca excepte l’Escala,
Cadaqués, Vilajuïga, Roses pel que fa als envasos lleugers i el paper i Figueres en el cas del
paper i el vidre a partir d’un conveni vigent de l’any 2009 de delegació de competències el qual
compta amb els darrers requeriments legals; la imminent implantació d’un Nou Model de
gestió de residus a la comarca; els convenis signats amb els Sistemes Integrats de Gestió; el
Programa de Gestió dels Residus Municipals de Catalunya 2007-2012; el Pla Estratègic de
gestió de residus de l’Alt Empordà; i els Plans de gestió de residus municipals.
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Segons el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de residus, la gestió dels residus municipals és una competència pròpia del
municipi el qual independent o associadament, ha de prestar, com a mínim el servei de
recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus
municipals.
Segons el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC),
l’objectiu de generació fixat per a l’any 2012 és del 43% de rebuig respecte la generació total
de residus i una disminució progressiva dels residus sense tractar a incineració o dipòsit
controlat fins arribar a 100% del seu tractament.
Segons el PROGREMIC 2007-2012, estableix un objectiu de valorització per a l’any 2012 d’un
20% dels residus voluminosos i alhora un increment de la recuperació d’aquest residus per
reparació, reutilització o reciclatge del material.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha redactat 61 Plans de gestió de residus municipals els
quals especifiquen a la seva presentació que l’objectiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
és oferir serveis mancomunats més eficients als municipis de la comarca per tal d’abaratir els
costos municipals en l’àmbit de la gestió dels residus.
La gestió dels residus comercials és responsabilitat de les persones titulars de l’activitat,
havent d’assumir les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus. Els ens locals
poden, voluntàriament, oferir un sistema de recollida i gestió d’aquesta tipologia de residus
municipals, podent aquest Conveni ser ampliat en aquest aspecte.
És interès de l’Ajuntament de Cistella adaptar el sistema de recollida de residus municipals
actual dins el seu àmbit territorial al nou model i organització comarcals.
Fonaments de dret
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (LRJAPPAC).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de residus (TRLRR), modificat per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció
de l’activitat econòmica.
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
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Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) 2007 – 2012,
aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJ-PAPC).
Per tot l’anterior s’aprova per unanimitat dels membres del ple el següent acord,
Primer.- Aprovar la signatura del conveni que s'adjunta entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i l'Ajuntament de Cistella relatiu a la delegació de la competència municipal per a la
prestació del servei de recollida i transport de la fracció resta i els residus voluminosos al
dipòsit de Pedret i Marzà, en la modalitat de concessió, i per la contractació prèvia de la gestió
del susdit servei públic.
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l'Alt Empordà adjuntant dues còpies
del conveni degudament signat i segellat per tal que es procedeixi a la seva aprovació per part
de l'ens comarcal.
Tercer.- Facultar indistintament l'alcalde Sr. Enric Gironella Colomer i la secretària, Sra. Olga
Serrats Juanola, perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per executar el present
acord.
9.- Aprovació del conveni de col·laboració entre a diputació de Girona i l’ajuntament de
Cistella per a la realització del programa d’educació ambiental de coneixement de l’entorn
natural de les escoles, destinar a alumnes d’ensenyament primari de les escoles dels
municipis de menys de 1000 habitants.
Ates que la Diputació de Girona, en exercici de les seves competències de cooperació amb els
ajuntaments, especialment els més petits, i d’organització de serveis a nivell supramunicipal, té
com a objectiu facilitar que els ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants
puguin oferir un servei d’educació ambiental destinat al coneixement i la sensibilització dels
nens i nenes de cicles mitjà i superior d’ensenyament primari de les escoles ubicades en
aquests municipis respecte al seu entorn natural.
Ates que l’Ajuntament de CISTELLA. té interès en oferir als alumnes d’ensenyament primari de
les escoles ubicades al seu municipi, la possibilitat de participar en el programa d’educació
ambiental destinat al coneixement del seu entorn natural i expressa formalment la seva
voluntat d’adherir-se a la campanya.
Per tot l’anterior s’aprova per unanimitat dels membres del ple el següent acord,
Primer.- Aprovar la signatura del conveni que s'adjunta a l’expedient administratiu entre la
Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cistella relatiu a la realització del programa d’educació
ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles, destinar a alumnes
d’ensenyament primari de les escoles dels municipis de menys de 1000 habitants.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona adjuntant dues còpies del conveni
degudament signat i segellat per tal que es procedeixi a la seva aprovació per part de l'ens.
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Tercer.- Facultar indistintament l'alcalde Sr. Enric Gironella Colomer i la secretària, Sra. Olga
Serrats Juanola, perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per executar el present
acord.
10.- Donar compte informes d’intervenció.
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2014
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes
en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix les obligacions anuals de subministrament d’informació per les Entitats
Locals (art. 15) sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de
despesa i límit d’endeutament, emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, apartat
2, s’haurà de trametre la informació relativa al pressupost aprovat que permeti relacionar els
saldos resultants d’ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de
financiació, l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de despesa i del límit del deute i la informació relativa al personal.
De la documentació corresponent al pressupost aprovat per a l’exercici 2014, el resultat
obtingut és el següent:
Estabilidad Presupuestaria
Ajuste S.Europeo Cuentas2 (2)
Entidad

09-17-051AA-000
Cistella

Ingreso no
financiero (1)

275.594,00

Gasto no
financiero (1)

266.294,00

Ajustes
propia
Entidad

Ajustes por
Operaciones
Internas

-7.260,42

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

0,00

Capac./Nec.
Financ. Entidad

2.039,58

2.039,58

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
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Aumentos/
Gasto
disminuciones
Límite de la
Gasto
(2)
Gastos
computable
(art. 12.4)
Regla
computable
=(1)*(1+TRC
inversiones
Liquid.2013
Pto.2014
Gasto
Pto.2014
PIB)
financieramente
IV
(GC2013)I
(IncNorm2014
(5)=(2)+(3)
(GC204)
II
sostenibles
(4)
(1)
)III
+(4)
(6)
(3)

Entidad

09-17-051AA-000
Cistella
Total de
gasto
computable

209.194,92

212.332,84

0,00

0,00

212.332,84

210.426,66

209.194,92

212.332,84

0,00

0,00

212.332,84

210.426,66

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014
(GC2014)" (5)-(6)
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013

1.906,18
0,59

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO
Nivel Deuda Viva

32.773,79

Deuda viva a 31-12-2014
Avales
Operaciones
con
Total
Deuda a
Factoring ejecutados
Otras
Emisiones
con
Administraciones Deuda viva
corto
sin
operaciones
de deuda Entidades
publicas
a 31-12plazo
recurso
Avales
de crédito
de crédito
(FFPP)
2014
reintegrados

Entidad

09-17-051-AA-000
Cistella
Total Corporación
Local

0,00

0,00

32.773,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.773,79

0,00

0,00

0,00

0,00 32.773,79

Cistella, 11 de març de 2014.
L ‘Interventora,
Olga Serrats Juanola

32.773,79
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11.-Assumptes urgents
No n’hi ha.
12.- 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

