ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 22 D’ABRIL DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 22 d’abril 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:, Moisès Nogué Ribas, Bart M. J. Bekaert i Carles Sagué Caselles.
Excusa l’assistència el Sr. Antonio Bernad Prats, Francesc Vilarrasa Rique i
Lluis Torrecabota Pedregós
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 25 de
març de 2013, 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 DIPALUT relatiu a l’acceptació de la sol·licitud presentada per
aquest ajuntament respecte el suport a la gestió del risc derivat de les piscines
d’us públic de titularitat i gestió municipal.
2.2.- Ofici de l’INE relatiu a la proposta de xifra de població a 1 de gener de
2013.
2.3.- Escrit de DETEXT EMPORDA denunciant anomalies respectes la mànega
de foc del bar del centre cívic municipal.
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 2892,72€, 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 2892,72€

DATA
FACTURA
1.4.13
25.1.13
26.3.13
3.4.13
30.3.13
1.4.13
26.3.13
7.4.13
7.4.13
7.4.13
3.4.13
7.4.13
26.3.13
31.3.13
31.3.13
15.4.13
8.4.13
18.4.13

NUM FACTURA

CREDITOR

28382007827
419
323
1-121166
45
E052/13
E2301N000534543
TA4DS0320166
TA4DS0320163
TA4DS0320165
130111
TA4DS0320167

MOVISTAR
GABINETESME
COPISTERIA ESTEVE SL
ALBERTGESTOR
EL CLIP
DETEXT EMPORDA SL
ENDESA
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
J ALBERT CORTADA
MOVISTAR
SETMANARI
P00741
EMPORDA
b120796
S.F.M.C SL
FC1301824
EMILIANNA
QUOTA 13
FMC
17481 AGRIENERGIA
1341 EMPORDA PRINTING

IMPORT TRANSFERENCIA TALO DOMICILIAT
58.70
104,7
67,65
104,64
481,41
291,61
18,56
55
33,12
81,97
51,2
59,76
40,34
664,71
11,14
45,82
675,58
105,51

2..4.13
6.5.13
6.5.13
11.4.13
6.5.13
6.5.13
4.4.13
9.4.13
9.4.13
9.4.13
6.5.13
9.4.13
6.5.13
6.5.13
6.5.13
6.5.13
17.4.13
6.5.13

TOTAL 2892,72

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 de febrer i
març 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 num. 16 relatiu atorgar a AGRUPACIO DE DEFENSA
FORESTAL EL RISSEC, l’exempció de manera indefinida dels seus vehicles.
Decret d’alcaldia num 17 relatiu a la sol·licitud a la Diputació de Girona l’ajut
d’import 42.000€ per a poder reparar el camí de Bac de Sala.
Decret d’alcaldia num 18 relatiu a l’atorgament a RAMADERIA EL MONT SL,
avui NURIA BRUNSO RIPOLL llicència municipal d’obertura per a exercir
l’activitat d’explotació ramadera intensiva de 130 vedells d’engreix i 250 boví de
cria (113 URP’s), a la finca Granja Arnau, per part de la RAMADERIA EL
MONT SL, avui NURIA BRUNSO RIPOLL, en representació pròpia
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació de la cessió al Servei català de la Salut el local destinat a
dispensari mèdic.
Vista la sol·licitud presentada per la generalitat de Catalunya, CatSalut, en data
17 d’octubre de 2012, amb registre d’entrada num 430, en virtut de la que
sol·licita autorització per a l’ús del consultori mèdic local per a la prestació dels
serveis d’atenció primària, ja sigui de forma directe o indirecte, i essent aquest
ajuntament el propietari d’un be immoble situat al C/ Centre, 26, qualificat com
a be patrimonial, afecte al servei públic de consultori mèdic, en el despatx
numero 1 de la planta baixa.
Vist l’informe de secretaria, l’escriptura publica de propietat, l’informe del tècnic
municipal i els anuncis al BOP de Girona num, 59 de 25 de març de 2013 i al
DOGC num. 6340 de 21 de març de 2013
Vist l’anterior, s’acorda per majoria absoluta dels membres de la corporació:
PRIMER.- Cedir gratuïtament i sense contraprestació alguna a la Generalitat de
Catalunya, CATSALUT; el dret d’us del despatx num 1 de la planta baixa de
l’edifici municipal situat al C/ Centre , 26
a l’objecte de ser destinat al
consultor mèdic per a la prestació dels serveis d’atenció primària, ja sigui de
forma directe o indirecte.
SEGON.- El termini de duració de la cessió d’ us serà indefinida mentre es
presti el Servei.
TERCER.-Aquesta cessió quedarà sotmesa a la condició de que si CATSALUT
gestiones de manera indirecte el servei d’atenció primària seria la
concessionària del servei qui es faria càrrec de les despeses corrents del local.

QUART.- L’ edificació objecte de cessió en el present acord no podrà ser
cedida per cap mitja total o parcial, ni arrendada a tercers, ni ser destinada a us
diferent del previst, llevat excepció expressa i prèvia comunicació d’aquest
Ajuntament.
CINQUE.-Donar compte de la cessió a la generalitat de Catalunya, CATSAULT
7.- Aprovació de l’adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del
subministrament d’electricitat destina als ens locals de Calalunya
adjudicat pel consorci català del desenvolupament local a l’empesa
Endesa Energia SAU.
ANTECEDENTS
1- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten
incorporats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
2.- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten
integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.

3.- El 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en
data 19 de març de 2013 amb una durada inicial d’un any, des de l’1 d’abril de 2013
fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P1

P2

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

P3

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

35,517224
21,893189
21,893189

9,452549

P3
6,301700

4- Que en compliment del que s’estableix a la clàusula 21.F del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) s’ha constituït la corresponent garantia definitiva
dels contractes derivats de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb
destinació als ens locals de Catalunya per un import de 1.893.860,00 €.
5.- En data 18 de desembre de 2012 es va aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al
sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya
es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del
TRLCSP, pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de Catalunya.
6.- Que mitjançant escrit presentat al Consorci Català pel Desenvolupament Local en
data 22 de març de 2013 pel Sr. Antoni Franquesa i Tomàs, en representació de
l’entitat Union Fenosa Comercial S.L, aquesta comercialitzadora ha comunicat la seva
disposició a continuar amb el subministrament d’electricitat als Ajuntaments que
actualment n’estan rebent el subministrament, en virtut de l’Acord Marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 001/2009) i que es troben al corrent de pagament, mantenint- ne les
condicions actuals fins el proper 30 de juny de 2013, o fins el moment que es faci
efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, si aquesta
efectivitat es produís en data anterior.
7.- S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció d’aquest
(Ajuntament, Consell Comarcal ...) la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la
contractació derivada de l’Acord marc adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local en el lot de subministrament d’energia elèctrica a favor
d’Endesa Energia SAU.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en que es
determina que els ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure
altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels
seus fins institucionals
2. Article 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant TRLCSP),
que determina que els òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un o
varis empresaris per tal de fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que
pretenguin adjudicar durant un determinat període de temps.

3. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització del contracte administratiu
mitjançant la signatura, per les parts del contracte, dels corresponents documents
contractuals.
4. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de les Entitats locals.

5.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc.
6- Clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc abans esmentat pel que fa a l’abonament del descompte del 1,5 % sobre el preu
establert per realitzar el pagament previ al termini establert a l’article 216,4 del
TRLCSP
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment aquest Ajuntament, adopta per majoria absoluta dels seus
membres el següent ACORD
1.- Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energia SAU, el contracte administratiu pel
subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament com a derivat de l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya (expedient
2012/O1) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa
Endesa Energia Sau en data 29 de gener de 2013 pel període que va des de l’1 d’abril
de 2013 al 31 de març de 2014.
2. – Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el
Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions
particulars del subministrament elèctric que figuren en l’Annex d’aquest acord en allò
que no contradiguin ni s’oposin a les previsions del Plec de l’Acord marc i els preus
establerts en el quadre següent:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P1

P2

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

P3

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

9,452549

P3
6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

3.- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que consta
en el document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que figura
com Annex d’aquest acord el qual com a document contractual serà subscrit per
ambdues parts.
4.- Que per raó d’interès públic i atesa que és la opció que garanteix el manteniment
de les millors condicions possibles, s’acorda continuar rebent, mentre no es faci
efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, el
subministrament d’energia elèctrica de la comercialitzadora Union Fenosa Comercial,

S.L, de conformitat amb la proposta emesa per part d’aquesta a la qual fa referència
l’antecedent sisè del present acord.
5. – Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de l’empresa
subministradora com abonaments a compte, amb regularització final en la liquidació
del contracte, als efectes de procedir a la domiciliació bancària per tal d’obtenir el
descompte de l’1,5 % previst en la clàusula quaranta-unena del plec de clàusules
administratives particulars de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica i de
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
6.- Facultar al (càrrec del representant de l’Ajuntament, Consell Comarcal ...) per la
signatura amb l’empresa Endesa Energia SAU de l`Annex que configura el document
contractual específic del contracte derivat de l’Acord marc abans esmentat i a realitzar
totes quantes actuacions siguin necessàries pel desplegament i execució del present
acord.
7.– Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als
efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa
Endesa Energia SAU per la realització de gestions i resolució d’incidències en
l’execució del contracte al Sr. ENRIC GIRONELLA COLOMER en quan ALCALDE
8.- Notificar els apartats primer, segon i tercer i quart d’aquest acord a Endesa
Energia Sau com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat per tal que en un termini màxim de vint dies hàbils
formalitzi el document de condicions particulars que figura com annex d’aquest acord i
on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.
9.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
Desenvolupament Local.

8.- Adjudicació del contracte d’obra “Pavimentació d’uns trams del camí
de Vilaritg a Cistella”.
Atès que en data 15 de gener de 2013 l’Alcalde va acordar iniciar
l’expedient de procediment negociat sense publicitat per raó de quantitat,
procediment i forma utilitzats que es justifiquen per la quantia de l’obra i la
concreció del seu objecte, que admet per la seva senzillesa el preu més baix
com a criteri de selecció, sol·licitant la redacció del plec de clàusules
administratives particulars que han de regir el procediment i informe de la
secretaria interventora al respecte.
Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, efectuat el replantejament i
amb la disponibilitat dels terrenys, s’incorpora a aquest expedient de
contractació.
Atès que en data 22 de gener de 2013 es va emetre Informe
d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb
els recursos ordinaris del pressupost vigent i informe de la Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte.
Atès que en data 28 de gener de 2013 s’ incorporen a l’expedient el Plec
de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del

contracte.
Atès que pel Ple, en data 28 de gener de 2013, es va aprovar l’expedient
i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres
consistents en ―Pavimentació d’uns trams del camí de Vilaritg a Cistella‖ per
procediment negociat sense publicitat, i així mateix, es va procedir a autoritzar
la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest i la composició de la Mesa de
contractació.
Atès que en data 25 de febrer de 2013 es van sol·licitar les ofertes a les
empreses següents:
— Can Pipa SL.
— Rubau Tarres SAU
— Obres Pirinaiques SL
_ Excavacions Male i Hurtos SL.
Atès que en data 27 de març de 2013 es van certificar les ofertes que
consten en l’expedient.
Atès que en data 28 de març de 2013 i 22 d’abril de 2013, es va
constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les
ofertes, i es va realitzar la proposta d’adjudicació a favor de Can Pipa SL.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de
Secretaria, i de conformitat amb allò que estableix l’article 151.4 i en la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
S’ACORDA PER MAJORIA ABSOLUTA DELS MEMBRES DEL PLE:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Can Pipa, SL el contracte d’obres de
―Pavimentació d’uns trams del camí de Vilaritg a Cistella” per procediment
negociat sense publicitat.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 454.60901 del
pressupost vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat
adjudicataris.
QUART. Notificar a Can Pipa SL, adjudicatari del contracte, la present
Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc 8 de maig a
les 12 hores.
CINQUÈ. Formalitzat el contracte el contractista presentarà el Pla de
Seguretat i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte
perquè l’Ajuntament l’aprovi previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut
[o Director Facultatiu de les Obres] i la seva posterior comunicació a l’autoritat
laboral. Efectuat aquest tràmit es procedeix a l’acta de replantejament i inici de
l’obra.

9.- Assumptes urgents.
9.1.PROPOSTA DE BAIXA DE L’AJUNTAMENT DEL CONSORCI
LOCALRET.
Ates que el Ple va acordar adherir l’Ajuntament de Cistella al conveni establert
entre LOCALRET i TELEFÒNICA, delegant en l’Alcaldia la representació
municipal per a formalitzar l’adhesió al consorci LOCALRET.
Considerant que les prestacions dels serveis del consorci no són necessàries
per les actuacions municipals, que es poden gestionar directament i més
econòmicament, sense despeses de quotes anuals.
Ates que l’Ajuntament es a adherir a Localret per la promoció d’internet i la
telefonia per cable que es feia a tot el territori. Però actualment els serveis
estan superats per la telefonia mòbil. Ates que en l’actualitat és un servei i una
despesa que ens la podem estalviar i l’assessorament en aquests assumptes la
podem rebre de les associacions municipalistes de l’ACM o la FMC.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels set membres del ple:
Primer.- Sol·licitar la baixa de l’Ajuntament de Cistella del consorci LOCALRET
amb efectes 1 de gener de 2014.
Segon.- FACULTAR al Sr. alcalde per a l'execució i desenvolupament dels
presents acords
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.
10.- 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

