AJUNTAMENT DE CISTELLA
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 22 DE
JUNY DE 2015.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 22 de juny 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: Carles Sagué Caselles, Rosa M Cuixart Masdeu, Lluis Torrecabota
Pedregós, Bart M. J. Bekaert, Antonio Bernad Prats i Moisès Nogué Ribas.
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 de l’oficina del cens electorals comunicant el numero d’electors a 1 de
maig de 2015.
1.2.- Ofici de la Diputació de Girona comunicant que la web de l’Ajuntament disposa
d’un sistema d’alertes per als usuaris, de manera que rebin un avis que els informi
de les novetat i activitats que es publiquen a la web.
1.3.- Ofici del departament d’agricultura, relatiu a l’autorització de canvi i d’us de
terrenys forestal per destinar-lo agrícola. Polígon 8, parcel·la 55b
1.4.- Ofici de l’institut nacional d’estadística relatiu a la xifra de població a 1 de
gener de 2015.
1.5.- Ofici de la Gerència territorial del cadastre comunicant que a partir del mes de
juliol es portarà a terme la regularització cadastral a Cistella.
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 5605,93 €, als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 5605,93€
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Registre

Data
factura

Número
factura

creditor

Import

S.F.M.C

664,71

AGRI-ENERGIA
EDITORIAL EMPORDÀ SLU
SAIGA APLICACIONS
HIDRÀULIQUES
RADIO VILAFANT

589,25
96,8

121

PUBLICITAT FIRA DEL PA

MOVISTAR

63,57

MÒBIL ALCALDE

MOVISTAR

88,33

TRES LÍNIES AJUNTAMENT

ALBERT GESTOR

188,71

E.S. MASET
MOVISTAR

15,96
50,66

99

30/04/2015 2015/B/150132

120
122

13/05/2015
12/05/2015

33728
P0001421

123

20/05/2015

2 /05531

124

27/05/2015

125

01/06/2015

126

01/06/2015

5820
28-F580809321
28-F580809435

128

01/06/2015

129
133

25/05/2015 SUC/1500979
07/06/2015 TA50D0198804

135

30/05/2015

R15-01577

MIGUEL REYES PORTAS

12,06

136

09/06/2015

40230

AGRI-ENERGIA

573,39

137

04/05/2015

E118/15

DETEXT

255,31

138

15/05/2015

4667

6,78

139

10/06/2015

2 // 6736

140
141
142
143

16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015

43038
43076
43250
44068

SERVICENTRE
SAIGA APLICACIONS
HIDRÀULIQUES
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA

44171

AGRI-ENERGIA

150065

EL CLIP

144
145

16/06/2015
31/05/2015

1-152128

concepte
RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES
ENLLUMENAT PÚBLIC
PUBLICITAT FIRA DEL PA

188,53 JARDINERIA MANTENIMENT

211,39
140,55
238,24
1579,2

GESTIÓ LABORAL ABRIL
2015
GASOLINA TALLAGESPA
TELÈFON DISPENSARI
MATERIAL CONSERVACIÓ
MAQUINÀRIA
LLUM MAIG 2015
REVISIÓ I RETIMBRAT
EXTINTORS
ABONO CAMP DE FUTBOL
SISTEMA DE REG CAMP DE
FUTBOL
LLUM DISPENSARI
LLUM VESTUARI PISCINA
LLUM ESCOLA
ENLLUMENAT PÚBLIC

211,52

LLUM CAMP DE FUTBOL

139,77

170,2
TOTAL 5605,93

MATERIAL D'OFICINA

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.
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4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa abocador comarcal
corresponent al mes d’abril i maig de 2015, s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la quota dels serveis social
basics i els d’urgència, corresponent a l’exercici 2015, s’acorda donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa al servei d’assistència tècnica
de la xarxa comarcal de deixalleries, corresponent al primer trimestre del 2015, s’acorda
donar-li conformitat
4.4.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la diferencia de cànon de
3,30€/tona, de les tones abocades pels usuaris municipals durant el període del 14 al 31 de
març de 2015 al dipòsit controlat de Pedret i Marzà, s’acorda donar-li conformitat
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. 19/2015, en virtut del que es concedeix al Sr. Lluis Ponsi Molins,
concessió administrativa per l’ús privatiu del nínxol núm. 37.1, 37.2 i 37.3 del Cementiri
municipal Cistella, pel termini de cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i
Reglament de Cementiri municipal aprovats per l’Ajuntament.
Decret d’alcaldia núm. 20/2015, en virtut del que s’autoritza a la Comissió Territorial
d’Urbanisme perquè incorpori d’ofici els canvis del redactat del text d’acord amb la normativa
vigent al moment de redacció de la proposta de modificació núm. 7/2014, de les NNSS de
Planejament de Cistella
Decret d’alcaldia núm. 21/2015, en virtut del que s’aprova el Pla de Seguretat i Salut presentat
per CONSTRUCCIONS VILARIG SL per a l’ execució de l’ obra d’ampliació d’un edifici per a
magatzem i serveis municipals.
Decret d’alcaldia núm. 22/2015, en virtut del que s’aprova una relació de factura.
Decret d’alcaldia núm. 23/2015 , en virtut del que es pren coneixement de les obres per
ampliar un portal existent al C/ Llers, 5 de Cistella que es segueix sota el número d’expedient
3/2015
Decret d’alcaldia núm. 24/2015 , en virtut del que s’atorga llicència ambiental al Sr. Sr. Antoni
Guitart Junca, amb NIF 40.261.596G, en nom i representació de l’empresa RUET GUITI SCP ,
per a l’activitat d’ ampliació de granja de porcs d’engreix (2400), que s’ubicarà al polígon 7
parcel.la 4 , subjecte al compliment de les prescripcions tècniques fixades en la Declaració
d’Impacte Ambiental i que s’adjunta a la present resolució.
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Decret d’alcaldia núm. 25/2015, en virtut del que es contracta directament i amb caràcter
d’urgència el Sr. Ferran Auquer Simon per realitzar les tasques de vigilant de la piscina
municipal de Cistella.
Decret d’alcaldia núm. 26/2015, en virtut del que es sol·licita a la Diputació de Girona una
subvenció del Pla especial d’inversions sostenibles, 2015
Decret d’alcaldia núm. 27/2015 , en virtut del que es pren coneixement de les obres per
condicionar el pati d’entrada al C/ Llers, 19 de Cistella que es segueix sota el número
d’expedient 4/2015.
Decret d’alcaldia núm. 28/2015 , en virtut del que s’aprova una llista de factures.
Decret d’alcaldia núm. 29/2015 , en virtut del que es nomenar tinent d’alcalde i s’efectua a
favor dels regidors delegacions específiques d’atribucions
El Ple es dóna per assabentat
5.- Assumptes urgents
5.1.- Donar compte dels informes d’intervenció.
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE L’EXERCICI 2015
(ACUMULAT A 31/03/2015)
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
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.

AJUNTAMENT DE CISTELLA
De la documentació corresponent al primer trimestre 2015 (acumulat fins 31/03/2015), 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

32.766,97

0,00

0,00

0,00

0,00 32.766,97

0,00

0,00

32.766,97

0,00

0,00

0,00

0,00 32.766,97

Nivel Deuda Viva

32.766,97

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR
HASTA 31/12/2015
CONCEPTO
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 2023 2024 2025

Emisiones de deuda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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
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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 31/03/2015
Cistella, 28 d’abril de 2015.
L’Interventora,
Olga Serrats Juanola

El Ple es dona per assabentat.
5.2.- Senyalament de les festes locals pel 2016
Vist que s’ha publicat ORDRE per la qual s’estableix el calendari de fetes laborals de Catalunya
per a l’any 2016, 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.
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 2016, els dies 3 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.
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6.- 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 22:15
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

