AJUNTAMENT DE CISTELLA
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 20 DE
JULIOL DE 2015.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:25 hores del dia 20 de juliol de 2015, 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: M Rosa Cuixart Masdeu, Lluis Torrecabota Pedregós,
Antonio Bernad Prats i Moisès Nogué Ribas.
Excusa l’assistència el Sr. Carles Sagué Caselles 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.- Ofici del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1 de juny de 2015.
2.2.- Ofici de l’ACA imposant un multa per incompliment de la resolució de
concessió d’aigües atorgada en data 11 de maig de 2007.
2.- Aprovació de despeses
El Regidor d’Hisenda, Sr. Moises Nogue Ribas, adjunta a la present proposta d’acord, les
factures que es relacionen corresponents a despeses varies , que ascendeix a un import total
de 37512,32€, als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 37512,32€
R.
DATA
Nº FACTURA
CREDITOR
ENTRADA FACTURA
146
30/06/2015 2015/B/150233 S.F.M.C
147
20/06/2015 2 // 7248
SAIGA APLICACIONS
HIDRÀULIQUES
148
25/06/2015 SUC/
E.S.MASET
149
01/07/2015 1-152770
ALBERT GESTOR
150
30/06/2015 836E
E.S. AVINYONET
151

18/06/2015 A/3385

152

23/06/2015 A/3387

153

15/06/2015 194/2015

MUSICAL GIRONA,
S.L.
MUSICAL GIRONA,
S.L.
RÈTOLS EMPORDÀ
S.C.

IMPORT
664,71
423,5
16,08
106,75
55
484
484
85,91

CONCEPTE
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
REPARACIONS SIST. DE REG
CAMP DE FUTBOL
GASOLINA TALLAGESPA
GESTIÓ LABORAL MAIG 2015
COMBUSTIBLE JARDINERIA
AJUNTAMENT
LLOGUER SO I LLUM VERBENA
SANT JOAN (23/06)
MONTATGE, SONORITZACIÓ I
CONTROL VERBENA ST. JOAN
SENYAL CIRCULACIÓ I
CAMPANYA "NO COTXES A LA
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PLAÇA"
DEIXALLERIA I BANCS DEL
MUNICIPI
CURS DEL PA PER A MAINADA
(FIRA DEL PA MAIG 2015)
ACTUACIÓ "ROSSINYOLETS"
FESTA MAJOR (5 JULIOL)
ACTUACIÓ "BANDA SONORA"
FESTA MAJOR (4 JULIOL)
BAR PISCINA

154

30/06/2015 50002624

PINTURES L'ALBERA

103,58

155

25/05/2015 74-2015

290

156

06/07/2015 A001523

158

04/07/2015 57

FLEQUERS
ARTESANS
ASSOCIACIÓ
CULTURAL 2X4
BANDA SONORA

159

02/07/2015 9694

89,18

160

30/06/2015 1 // 2015

161

07/07/2015 A001548

162

30/06/2015 2 // 7736

163

10/07/2015 A15/10

164

06/07/2015 0 352015

165

14/04/2015 26/2015

CARBÓNICAS
PUNSET
MONTSERRAT
TRULL (BAR)
ASSOCIACIÓ
CULTURAL 2X4
SAIGA APLICACIONS
HIDRÀULIQUES
CONSTRUCCIONS
VILARITG
CHRISTIAN LÓPEZ
JUAN
PUBILL, S.C.

166

MOVISTAR

68,75

MOVISTAR

88,33

3 LÍNIES AJUNTAMENT

168

01/07/2015 28-G580822852
01/07/2015 28-G580823042
01/07/2015 49525

NETEJA I DIVERSOS 1º
SEMESTRE 2015
ACTUACIÓ "ELS PESCADORS DE
L'ESCALA" FESTA MAJOR
REPARACIONS JARDINERIA I
CAMP DE FUTBOL
CONSTRUCCIÓ MAGATZEM
MUNICIPAL
DESBROÇAMENT CAMINS
MUNICIPALS
PINTURA I DECORACIÓ
CEMENTIRI MUNICIPAL
MÒBIL ALCALDE

AGRI-ENERGIA

527,84

169

15/07/2015 A/3324

IMPRESSIÓ CATIM,
S.L.U.

223,12

LLUM AJUNTAMENT I CENTRE
CÍVIC
TÒNERS IMPRESSORES
AJUNTAMENT

167

1400
1573

368,95
1000
123,57
24623,1
2783
1929,95

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.
3.- Gestió tributària.
3.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa al primer semestre del 2015 del servei de
recollida d’animals abandonats, s’acorda donar-li conformitat.
3.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa abocador comarcal
corresponent al mes de juny de 2015, s’acorda donar-li conformitat.
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4.- 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. 30/2015, en virtut del que es pren coneixement de les obres per
l’adequació i redistribució d’espais al C/ Figueres s/n de Cistella que es segueix sota el número
d’expedient 6/2015.
Decret d’alcaldia núm. 31/2015, en virtut del que s’atorga a la Sra. MARINA GELI BOSCH, en
representació de RAMADERIA ESTELA SLU la llicència municipal per a exercir l’activitat
d’explotació ramadera de 230 vedelles de reposició, a l’explotació situada a MAS MARIAL del
terme municipal de Cistella.
Decret d’alcaldia núm. 32/2015, en virtut de la que s’aprova la factura de data 14 d’abril de
2015, d’import 1.929,55€, en concepte de pintura del cementiri municipal.
El Ple es dóna per assabentat
5.- Assumptes urgents
5.1- Donar compte dels informes d’intervenció.
5.1.1.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS.
Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es
desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el
ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig
de pagament.
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament
amb periodicitat trimestral.
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor negatiu,
tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si l’Administració paga
abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
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Les dades corresponents al 2on trimestre de 2015 són les següents:

Entidad
Cistella

Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operaciones
Pagos
Operaciones
Pagos
PMP
Pagadas
Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
12,27

PMP Global

30.343,64

30.343,64

113,14

60.540,12

Observaciones

79,46

60.540,12 79,46

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial,
estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i organismes
dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament a proveïdors.
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents termes:
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda,
al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y
su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su
serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y
su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de
cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan
garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales
modelos tipo de publicación.”.
Cistella, 17 de juliol de 2015.
La Secretària - Interventora
Olga Serrats Juanola
5.1.2. INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE L’EXERCICI
2015 (ACUMULAT A 31/06/2015)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2082/2014, de 7
de novembre, que modifica 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, que estableix les
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obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), emeto
el següent INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden
excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació trimestral, les
Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al
Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en els
pròxims deu anys.
De la documentació corresponent al segon trimestre 2015 (acumulat fins 30/06/2015), el
resultat obtingut és el següent:
Deuda viva al final del periodo
Entidad

Total
Deuda
Operaciones
Factoring
Avales
Otras
Con
Deuda
a corto Emisiones
con
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
viva
plazo de deuda Entidades de
recurso reintegrados de crédito
Públicas (FFPP) al final del
crédito
periodo

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

0,00

0,00

28.102,03

0,00

0,00

0,00

0,00 28.102,03

0,00

0,00

28.102,03

0,00

0,00

0,00

0,00 28.102,03

Nivel Deuda Viva

28.102,03

Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar
hasta 31/12/2015
Concepto

2016

Emisiones de deuda

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

2021

2022 2023 2024 2025

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Operaciones con
Entidades de credito

9.356,61

9.378,05

4.697,09

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Factoring sin recurso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda con
Administraciones
públicas (exclusivamente
FFPP) (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras operaciones de
credito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.356,61

9.378,05

4.697,09

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total vencimientos

S’adjunta el calendari i pressupost de tresoreria a 30/06/2015

Cistella, 17 de juliol de 2015.
L’Interventora,
Olga Serrats Juanola
5.2 -Aprovació de les actes de la sessions plenàries de data 22 de juny de 2015
Examinada les actes de les sessions ordinària i extraordinària de l’Ajuntament celebrada el dia
22 de juny de 2015, són aprovades per unanimitat dels assistents
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5.3.- Aprovació inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 2/2015 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a nous ingressos.
Davant l'existència de despeses que no poden demorar fins a l'exercici següent per als quals el
crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i atès
que es disposa de nous ingressos relatius a subvencions i romanent de tresoreria, aixi com a
baixes de partides, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos vénen efectuant
amb normalitat, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un suplement de crèdit.
Vist que amb data 13 de juliol de 2015, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 17 de juliol de 2015 es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment
d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i Intervenció es va informar
favorablement la proposta d'Alcaldia.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels assistents el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 2 /2015 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a nous i baixes de
partides, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord amb el següent resum per
capítols:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida

Nom

Proposta de consignació

454/60901

Pav. Tram camí Cistella Vilaritg

81.284,69

164/63200

Cementiri municipal

70.293,00

133/61900

Pàrquing C/ Figueres

49.500,00

1522/62201

Escala campanar Església

11.279,62

165/62300

Substitució lluminàries

11.110,38

342/22699

Piscina municipal

600,00
224.067,69

Total Crèdits extraordinaris:

224.067,69
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SUPLEMENTS DE CREDITS
Partida

Nom

Consignació Proposta
inicial
d’increment

920/622

Const. Magatzem municipal

920/212

Conserv.edificis i altres const.

Consignació
definitiva

22.888,98

1.734,13

24.623,11

7.163,16

3.600,00

10.763,16

5.334,13
Total suplements de crèdit:

5.334,13

Total suplements/Crèdits extraordinaris:

229.401,82

FINANÇAMENT
BAIXES DE PARTIDES DE DESPESES
Partida

Nom

340/22699

Despeses casal d’estiu

459/609

Inversions diverses

Consignació Proposta de Consignació
inicial
la baixa
definitiva
4.200,00

4.200,00

0,00

10.900,00

4.240,29

6.659,71

8.440,29
Total baixes de partides de despeses:

8.440,29

MAJORS INGRESSOS (Generació de crèdit)
Partida

Nom

Major ingrés

76106

Diputació Peis 2014

20.176,00

76101

Diputació – Puosc cementiri

49.400,00

75081

Puosc – pav. Tram camins

81.284,69

76103

Diputació – servei monuments

76104

Diputació – pavimentació carrers

40.000,00

76105

Diputació – substitució lluminàries

10.000,00

46101

Diputació – Fons Cooperació 2015

-772,55

761

Diputació – Fons Cooperació 2015

772,55

761

Diputació – Fons Cooperació 2015

1.183,00

9.592,84

211.636,53
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Total majors ingressos:

211.636,53

Romanent de tresoreria:

9.325,00

Total Finançament:

229.401,82

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre.
5.4.- Aprovació de la certificació única de les obres d’ampliació d’un edifici per a magatzem i
serveis municipals.
Vista la certificació d’obra núm. única de l’obra d’ampliació d’un edifici per a magatzem i
serveis municipals inclosa al PUOSC amb el núm. AC/12167-DG/15 per un import de
24.623,11€, a favor del contractista adjudicatari Construccions Vilarig SL
Vist que el tècnic municipal director de l’obra i el contractista adjudicatari han subscrit la
certificació primera i s’ha emès la corresponent factura
Vist tot l’anterior el Ple, per unanimitat dels presents, acorda:
PRIMER.-APROVAR certificació d’obra núm. 1 de l’obra d’ampliació d’un edifici per a magatzem
i serveis municipals inclosa al PUOSC amb el núm. AC/12167-DG/15 per un import de
24.623,11€, a favor del contractista adjudicatari Construccions Vilarig SL
SEGON.- TRAMETRE la certificació aprovada a la Diputació de Girona.
TERCER.-IMPUTAR la despesa corresponent a l’import de la certificació aprovada a l’aplicació
Pressupostària 920.622 del pressupost municipal de 2015.
QUART- NOTIFICAR el contingut del present acord als interessats.
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5.5. - Aprovar inicialment el Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable
Atès que en data 20 de juliol de 2015 es va presentar pels Srs. Volker Herrmann i
Robert Mercader Ayats el projecte de modificació del Pla Especial de Masies i Cases Rurals de
Cistella per incloure al catàleg de masies el mas de Can Rostoll de Vilaritg i el El Forn,
sol·licitant que s’iniciessin els tràmit necessaris per a portar a terme la Modificació del Pla
especial de Masies de Cistella en aquest sentit.
Atès l’Informe de Secretaria de data 24 de juliol de 2015 i dels serveis tècnics
municipals de data 27 de juliol de 2015, i de conformitat amb allò que estableix l’article 85.3
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i
l’article 117.3 del RLUC, el Ple ACORDA per unanimitat dels seus assistents:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no
urbanitzable de Cistella per incloure al catàleg de masies el Mas de Can Rostoll de Vilaritg i el
Forn, redactat i formulat per l’arquitecta Alba Romera Dura, col.legiada num 65967, a petició
dels Srs. Volker Herrmann i Robert Mercader Ayats, assumint la iniciativa de la petició, aquest
ajuntament de Cistella.
SEGON. Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el
tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i s’anunciarà, a
més, al Punt diari. Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el
vulgui examinar o obtenir-ne còpies perquè es presentin les al·legacions que es considerin
convenients.
TERCER. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves
determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la
suspensió és de sis mesos. Les àrees afectades per la suspensió són les següents: Masia Can
Rostoll de Vilaritg.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
QUART. Citar personalment al tràmit d’informació pública als propietaris dels terrenys
que hi estiguin compresos.
CINQUÈ. Sol·licitar els informes a l’ACA, Departament de Agricultura, ramaderia, pesca
i alimentació, Institut cartogràfic i geològic de Catalunya, a l’oficina territorial d’acció i
avaluació ambiental i al departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, que l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
SISÈ. Conclosa la informació pública, remissió, si s’escau, de les al·legacions
presentades a l’equip redactor per al seu informe i tramesa al Ple per la seva aprovació
provisional.
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5.6.- Assignació de complement de productivitat
A fi de dur a terme l'assignació del complement de productivitat pel Sr. Patllari Batchilli Mateu
que ha acreditat un grau d'interès, iniciativa i esforç significatiu i una major implicació per a
realitzar treballs extraordinari en l'exercici del seu treball i pel rendiment i resultats obtinguts,
davant un augment de treball que ha vingut determinat, entre altres, per les tasques
realització d’encàrrecs per a les oficines municipals, com notificacions, distribució d’avisos, o
compres amb desplaçament fora del terme municipal de Cistella, trasllat de les anàlisis que es
realitzen al dispensari mèdic de Cistella fins el CAP de Vilafant, i col·laboració en l’organització
d’actes festius i de celebracions tant de l’Ajuntament com de la Comissió de festes i d’altres
associacions municipals que ho requereixin. Tot un treball extraordinari que s’ha suportat
sense necessitat de nou personal gracies a l’assumpció voluntària per part del treballador de
l’Ajuntament que és mereixedors de ser compensat, ja que es tractar d’uns treballs que, tot i
extraordinaris, no són temporals sinó que es perpetuaran en el temps.
Vist que amb data 17 de juliol de 2015 es va emetre per Intervenció informe sobre l'existència
de la consignació suficient del crèdit pressupostari per a l'autorització de la despesa per al
corresponent complement de productivitat per l’exercici 2015.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb el que estableix l'article 5.6 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el
règim de les retribucions dels funcionaris de la Administració Local, s’acorda per unanimitat
dels membres del Ple:
PRIMER. Assignar a PATLLARI BATCHILLI MATEU, personal laboral d’aquest Ajuntament, el
complement de productivitat pels serveis prestats per quantia de 275,72€/mensuals/bruts.
SEGON. Donar trasllat d'aquesta resolució als Serveis de Personal, a Intervenció i a Tresoreria.
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 22:55
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

