AJUNTAMENT DE CISTELLA

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 23 DE
FEBRER DE 2015.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 23 de febrer 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: Francesc Vilarrasa Rique. Lluis Torrecabota Pedregós,
Bart M. J. Bekaert, Antonio Bernad Prats i Moisès Nogué Ribas.
Excusa l’assistència el Sr. Carles Sagué Caselles
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 les actes de la sessions plenàries de data 26 de gener de 2015
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 26 de gener de 2015,
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 l’agencia catalana de l’aigua comunicant l’autorització d’una tala d’arbres d’un
trama de la llera de les rieres de Fregabou i del Bac de la Sala.
2.2.- Ofici del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi ambient, relatiu
a l’autorització de rompuda de terreny forestal, amb finalitat agropecuària a la parcel.la 32 del
polígon 3.
2.3.- Ofici del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi ambient relatiu
a una denúncia d’un atac de gossos a un ramat de xais a Mas Planes.
2.4.- Ofici de la Diputació de Girona acompanyant Memòria del 2014 del servei local de
teleassistència.
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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 125.921€, als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 125.921€

REG.
ENTRADA

DATA
FACTURA

Nº FACTURA

11

02/01/2015

A15/002

12
22
30

02/01/2015
15/01/2015
25/01/2015

A15/001
3372624
SUC/1500037

31

31/01/2015

2015SUB511368

32

20/01/2015

2015PUB500111

33

31/01/2015

2015/B/150003

CONSTRUCCIONS
VILARITG
CONSTRUCCIONS
VILARITG
SGAE
E.S. MASET
HERMES
COMUNICACIONS
HERMES
COMUNICACIONS
SFMC

34

01/12/2014

003-2014

ASSOCIACIÓ VENDAVAL

80

35

02/02/2015

1-150603

ALBERT GESTOR

106,75

36
37

01/02/2015
01/02/2015

28-B580-898257
28-B580-898378

MOVISTAR
MOVISTAR

48,4
88,33

38

25/01/2015

1164

GABINETE SME

112,4

39

07/06/2015

TA5090218082

51,39

40

27/01/2015

0158-2015

75,5

QUOTA ANNUAL 2015

41
42
43

31/01/2015
29/01/2015
11/02/2015

R15-00252
2015/524
6576

MOVISTAR
A. MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA
MIGUEL REYES PORTAS
SERVICENTRE
AGRI-ENERGIA

OBRES CEMENTIRI
ACTES VARIS
GASOLINA TALLAGESPA
SUBSCRIPCIÓ "EL PUNT
AVUI"
PUBLICITAT CONTRACTE
10490418-1
RECOLLIDA ESCOMBRARIES
ACTUACIÓ PER L'ACTE DE
TONI ALBÀ
GESTIÓ LABORAL
DESEMBRE 2014
MOBIL ALCALDE
TRES LÍNIES AJUNTAMENT
ESPECIALITATS TÈCNIQUES
DESEMBRE A FEBRER
TELÈFON DISPENSARI

46
84,7
839,35

44

01/12/2014 SML401N2478767

ENDESA ENERGÍA XXI

41,94

45

29/01/2015 SML501N0166848

ENDESA ENERGÍA XXI

41,42

46
47
48

31/12/2014
31/12/2014
28/01/2015

140195
140194
15/005

EL CLIP
EL CLIP
TANQUI-TANQUI

40
89
2.646,29

49

15/02/2015

50000569

PINTURES L'ALBERA

92,46

ESTISSORES STIHL
ABONO CAMP DE FUTBOL
LLUM TRULL GENER
ESGLÈSIA VILARITG
(JULIOL-SETEMBRE)
ESGLÈSIA VILARITG
(SETEMBRE-NOVEMBRE)
MATERIAL D'OFICINA
FLORS ESGLÈSIA VILARITG
FINESTRES DISPENSARI
PINTURA TRULL, ESCOLA I
SALA DE LECTURA

CREDITOR

IMPORT

CONCEPTE

49.500

PAVIMENTACIÓ PARKING I
CARRERS

70.293
212,83
13,18
517,6
235,95
664,71

SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les corresponents partides del
Pressupost Municipal vigent.
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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.
El Sr. Alcalde pren la paraula per dir que no hi ha assumptes a tractar.
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. 2/2015, d’inici d’expedient per a l’aprovació del conveni urbanístic de
l’UA3.
Decret d’alcaldia núm. 3/2015 d’aprovació del Pla de seguretat de les obres de
Condicionament del Cementiri
Decret d’alcaldia núm. 4 d’inici de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost 2014.
Decret d’alcaldia núm. 5 acordant la baixa del padró del Sr. DM RV.
El Ple es dóna per assabentat
6.- Aprovació provisional del projecte núm. 7/2014 de modificació de les NNSS de
planejament urbanístic de Cistella
Vist que l’ expedient núm. 7/2014, de modificació de l’article 63 de les Normes de
Planejament Urbanístic del Municipi de Cistella pel que fa a l’augment de l’alçada de les
construccions agrícoles passant de l’actual 6,5m als 10m d’alçada, ha estat sotmès a
informació pública durant el termini d’ un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de data 20 de gener de 2015 i núm. 6792, al Butlletí Oficial de Girona,
núm. 12, de data 20 de gener de 2015, i en el periòdic El Punt Avui de data 15 de gener de
2015.
Vist que amb data 12 de gener de 2015, es va sol·licitar als Organismes afectats per raó de les
seves competències sectorials i es va donar audiència, en data 14 de gener de 2015, als
Ajuntaments l’ àmbit territorial dels quals limita amb el d’ aquest Municipis.
Vist que durant el període d’ informació pública, no s’ han presentat al·legacions.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat el següent :
PRIMER. Aprovat provisionalment el projecte de modificació de les Normes de
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Cistella núm. 7/2014, de modificació de l’article 63
de les Normes de Planejament Urbanístic del Municipi de Cistella pel que fa a l’augment de
l’alçada de les construccions agrícoles passant de l’actual 6,5m als 10m d’alçada .
SEGON. Remetre l’expedient núm. 7/2014 de modificació de las Normes Urbanístiques
de Planejament en unió de tot l’ expedient a la comissió territorial d’ urbanisme competent
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.
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7.- Aprovació de la certificació única de les obres de condicionament del cementiri de
Cistella.
Vista la certificació d’obra núm. única de l’obra condicionament del Cementiri inclosa al PUOSC
amb el núm. AC/11918-DG/14 per un import de 70.293 €, 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 condicionament interior de la sala
municipal El Trull, 2n fase”, incloses al PUOSC amb el núm. 2010/1126, per un import de
51.449,68€, a favor del contractista adjudicatari Joaquim Ribas Quintana.
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 164/632 del pressupost municipal de 2014.
QUART- NOTIFICAR el contingut del present acord als interessats.
8.- Constitució de la Comissió municipal de delimitació de termes.
Ates que en sessió plenària de data 29 de juliol de 2008, es va procedir a nomen la comissió
municipal de delimitació de termes amb Cabanelles, quedant constituïda per dos regidors,
l’alcalde, la secretaria i el tècnic municipals, i ates que els quatre primers ja no formen part del
consistori actualment.
D'acord amb el que disposa l'article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya
S’acorda, per majoria absoluta del Ple:
Primer. Nomenar l'alcalde, dos regidors, un tècnic i la secretària de l'Ajuntament com a
membres de la comissió que ha de representar l'Ajuntament en les operacions de delimitació
del terme municipal.
Enric Gironella Colomer, alcalde
Olga Serrats Juanola, secretaria
Francesc Vilarrasa Rique, regidor
Bart M. J. Bekaert, regidor
Jacint Peiris Pagès, tècnic municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Cabanelles i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals
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Tercer.- Facultar l'alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a terme les
actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.
9.- Donar compte dels informes d’intervenció.
9.1. INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LÍMIT DEL DEUTE DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
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.
Tenint en compte el que disposen els punt nou i deu de l’article únic de l’Ordre
HAP/2082/2014, pels quals es modifiquen els articles 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012 –
d’obligacions anuals i trimestrals de subministrament d’informació:
La remissió de los dades del Pressupost 2015 inclou -entre d’altres informacions- l’informe de
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del deute.
L’actual redacció de l’artícle15 (obligacions anuals) NO fa referència al compliment de la regla
de despesa, pel que en l’aplicació “Presupuesto 2015” NO figura l’apartat relatiu a l’informe
sobre el compliment de la regla de despesa. Tot i que aquesta intervenció va emetre informe
sobre el compliment de la regla de despesa juntament amb l’informe del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit endeutament, amb caràcter independent.
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 i amb la modificació
d’aquest article pel l’Ordre HAP72082/2014, la remissió de les dades relatives al Pressupost
aprovat inclourà només l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat i del límit del deute
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De la documentació corresponent al pressupost aprovat per a l’exercici 2015, el resultat
obtingut és el següent:
Estabilidad Presupuestaria
Ajuste S.Europeo Cuentas2 (2)
Entidad

Ingreso no
financiero (1)

09-17-051-AA000 Cistella

Gasto no
financiero (1) Ajustes propia
Entidad

293.285,71

283.960,71

Ajustes por
Operaciones
Internas

1.604,28

Capac./Nec.
Financ. Entidad

0,00

10.929,28

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 10.929,28
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Deuda viva a 31-12-2015
Entidad

Avales
Total
Deuda
Operaciones
con
Factoring ejecutados
Otras
Deuda
a
Emisiones
con
Administraciones
sin
operaciones
viva
corto de deuda Entidades
publicas
recurso
Avales
de crédito
a 31-12plazo
de crédito
(FFPP)
reintegrados
2015

09-17-015AA-000
Cistella

0,00

0,00

23.431,75

0,00

0,00

0,00

0,00 23.431,75

Total
Corporación
Local

0,00

0,00

23.431,75

0,00

0,00

0,00

0,00 23.431,75

Nivel Deuda Viva 23.431,75

Cistella, 18 de febrer de 2015.
L’Interventora
Olga Serrats Juanola
9.2- INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 4/2014
Assumpte: compliment dels terminis de pagaments imposats per la llei 15/2010 de modificació
de la llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.
Període: QUART TRIMESTRE 2014
I. A la vista dels següents mandats legals:
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Primer.- D’acord amb l’article 4 de la llei 15/2010:
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al
pagament de les obligacions de cada Ens locals, que inclourà necessàriament el número i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
4. Sens perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest
informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord
amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les
Entitats locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.”
Segon.- Alhora, l’article 5 del mateix text legal:
“4. La Intervenció o òrgan de l’Ens local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de les factures o
documents justificatius amb respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació o s’hagin justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels
mateixos. El Ple, en el termini de quinze dies comptats des del dia de la reunió en què tingui
coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.”
II. Emeto els següents INFORMES:
1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES FACTURES
PRESENTADES A LA CORPORACIÓ.
Primer.- D’acord amb el que determina el RDL 4/2013 en el seu article 33 a on es modifica
l’article 4 de la Llei 3/2004 , el termini de pagament aplicable a les factures emeses a partir del
dia 24 de febrer de 2013 és de 60 dies següents a la data d’expedició de les certificacions
d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del
contracte.
Segon.- La mitjana del temps de pagament de factures registrades a l’Ajuntament de Cistella
durant el quart trimestre natural (1 d’octubre a 31 de desembre de 2014) és de 42,02 dies.
Tercer.- S’ha complert el termini de pagament imposat per l’article 3.3 del RDL 2/2014 abans .
Quart.-Hi ha dues obligacions reconegudes pendents de pagament en què s’incompleix el
termini legal de 60 dies a 31/12/2014.
2. EN RELACIÓ AL TERMINI DE TRAMITACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ.
Del total de factures registrades, cap d’elles té una antiguitat superior a 3 mesos pendent de
reconèixer l’obligació.
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I això és el que informo al Ple de la Corporació.
Olga Serrats i Juanola
Secretària interventora
Cistella , 28 de gener de 2015.

9.3 INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA CORRESPONENT AL 4art TRIMESTRE
DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2014 (ACUMULAT FINS 31/12/2014)
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 trimestrals de subministrament d’informació per les
Entitats Locals (art. 16) sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla
de despesa, emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 16 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
4, s’haurà d’actualitzar l’informe d’intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de despesa i del límit del deute.
De la documentació corresponent al quart trimestre 2014 (acumulat fins 31/12/2014) i de les
previsions calculades dels drets reconegut i obligacions reconegudes pel càlcul de l’estimació
de la liquidació de l’exercici 2014 el resultat obtingut és el següent:

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo
Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no
Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no
aplican ajustes
Entidad
09-17-051AA-000
Cistella

Ingreso
Ajustes Ajustes por Capac./Nec.
Gasto
no
propia operaciones
Financ.
no financiero
financiero
Entidad
internas
Entidad
292.660,16 280.708,74

0,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

0,00

11.951,42

11.951,42
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LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto

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

Gasto
computable
Liquid.2013
(GC2013)I
(1)

(2)
=(1)*(1+TRCPIB)
II

Aumentos/
disminuciones
(art. 12.4)
Pto.2014
(IncNorm2014)III
(3)

Gasto
computable
Gastos
Previsión
inversiones
Límite de la Liquidación
financieramente Regla Gasto
2014
sostenibles (4) (5)=(2)+(3)
(6)

210.618,51

213.777,79

0,00

0,00 213.777,79

212.400,09

210.618,51

213.777,79

0,00

0,00 213.777,79

212.400,09

4º Trimestre Ejercicio 2014

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

1.377,70
0,85

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?

SI
NO

SE ESTIMA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO.

Deuda viva al final del período

Entidad

09-17-051-

Total
Deuda
viva
al final
del
período
0,00 32.766,97

Deuda
Operaciones
a
con
Factoring
Avales
Otras
Con
corto Emisiones Entidades
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
plazo de deuda
de
recurso reintegrados de crédito Públicas (FFPP)
crédito
0,00

0,00

32.766,97

0,00

0,00

0,00
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AA-000
Cistella
Total
Corporación
Local

0,00

0,00

32.766,97

0,00

0,00

0,00

0,00 32.766,97

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Nivel Deuda Viva 32.766,97

Els llistat i càlculs efectuats per a la comunicació d’aquesta informació són els que s’adjunten
a continuació.
Cistella, 28 de gener de 2015.
L’Interventora,
Olga Serrats Juanola
9.4.- 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 4art trimestre de 2014 són les següents:
Datos PMP Cuarto trimestre de 2014

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Cistella

43,76

49.598,01 -16,76

11.372,71 32,47

49.598,01

11.372,71 32,47

PMP Global

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
PMP
Observaciones
Pendientes (días)
(euros)

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, 28 de gener de 2015.
La Secretària - Interventora
Olga Serrats Juanola

10.- Assumptes urgents
10.1.- Adherir-se a la iniciativa plantejada per l’Ajuntament de Garrigàs i promoure amb
aquest Ajuntament la constitució de l’agrupació a efectes de sosteniment en comú del lloc
de secretaria intervenció

AJUNTAMENT DE CISTELLA

Es dóna compte de l’Acord adoptat per l’Ajuntament de Garrigàs amb referència a la
iniciació dels tràmits per a la constitució d’una Agrupació de Secretaries entre els Municipis de
Garrigàs i Cistella, als efectes del què preveu l’article 9 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre,
pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
Al respecte, i un cop debatut el tema suficientment, per l’acord amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb
l’article 114.3.d) del 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 [en relació amb l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local], s’ha pres el següent ACORD
PRIMER. Adherir-se a la iniciativa plantejada per l’Ajuntament de Garrigàs i promoure
amb aquest Ajuntament la constitució de l’agrupació projectada.
SEGON. Aprovar inicialment els estatuts que han de regir l’agrupació de municipis de
Garrigàs i Cistella
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la gestió i signatura de tots els documents que siguin
necessaris per a la consecució d’aquest acord i perquè formi part de la Junta de Govern».
10.2.- Aprovació inicial de l’expedient d’adopció de la bandera del municipi.
Ates que el Departament de Governació i Relacions institucionals s’ofereixen per a l’assistència
tècnica gratuïta necessària per a l’elaboració del projecte de bandera del municipi, i així
oficialitzar els símbols d’aquesta ens local.
Per tot això, i d’acord amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya, i el decret 263/1991, de
25 de novembre, d’aprovació del reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, s’acorda
per la majoria absoluta dels membres del Ple:
Primer.- Inicial l’expedient d’adopció de la bandera del municipi de Cistella.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’administració local , l’assistència tècnica que preveu
l’article 24.3 del Decret 263/1991.
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 22:15
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

