ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 23 DE DESEMBRE DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:25 hores del dia 23 de
desembre 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: Francesc Vilarrasa Rique, Lluis Torrecabota Pedregós,
Moisès Nogué Ribas, Antonio Bernad Prats i Bart M. J. Bekaert.
Excusen l’assistència 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 l’ acta de la sessió plenària de data 25 de novembre de
2013
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 25 de
novembre 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.- Escrit de l’Oficina de Cens Electoral comunicant el numero d’electors a 1
d’octubre de 2013.
2.2.- Escrit de la Diputació de Girona comunicant l’atorgament d’una subvenció
per la pavimentació del camí de la Torre.
2.3.- Escrit de la Comissió d’urbanisme comunicant l’aprovació definitiva de la
modificació puntual numero 5 de les NNSS de Cistella.
2.4.- Escrit del Departament de Governació atorgant la subvenció per la
retribució dels càrrecs electes 2013.
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 14.362 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 14.362 €
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TREBALLS TÈCNICS TERRITORIALS
SERVICENTRE
S.F.M.C.,S.L
PINTURES L'ALBERA S.L.
EMILIANNA
E.S. MASET, S.A.
SERVICENTRE
MON LOCAL
NECERX
LA CERVIANENCA
GREEN GARDEN
PREVEMONT
NACEX
UNION FENOSA
UNION FENOSA
UNION FENOSA
UNION FENOSA
UNION FENOSA
UNION FENOSA
MIGUEL REYES PORTAS
PINTURES L'ALBERA S.L.
TEVECA
ALBERT GESTOR
SERVICENTRE
E.S. MASET, S.A.
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
AGRI-ENERGIA
DUÑACH SOLER
S.F.M.C.,S.L
PUBLICIUTAT S.L
CRAE

2.420 €
253,11 €
664,71 €
55,22 €
74,08 €
23,49 €
127,90 €
647,50 €
6,55 €
850,00 €
1.748,45 €
49,43 €
8,76 €
2.624,19 €
652,98 €
196,67 €
200,63 €
212,22 €
255,72 €
39,93 €
99,20 €
237,95 €
196,04 €
95,14 €
11,37 €
73,81 €
21,88 €
27,61 €
107,62 €
776,11 €
653,40 €
664,71 €
164,56 €
121 €

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 Ministeri d’hisenda i Administracions
publiques, relativa a la declaració-liquidació de Telefònica d’Espanya, SAU,
corresponent al segon trimestre de 2013, a la liquidació definitiva de l’any 2011
de la participació en els tributs de l’estat i a la distribució de les quotes
nacionals de l’IAE del període 1.12.12 31.5.13, s’acorda donar-li conformitat.
4.2- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement
relatiu a la Participació en els ingressos de l’estat corresponent al mes de
novembre de 2013, s’acorda donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal relatiu als Serveis
social basics i urgents per l’exercici 2014, s’acorda donar-li conformitat.
4.4.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal relatiu a l’abocador del
mes de novembre 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 núm. 46 /2013, relatiu declarar la caducitat de l'expedient
administratiu de sol·licitud de llicència d’obres exdp. 3/13, quin sol·licitant és
Marti Amiel Moncanut per a la consolidació de l’edifici de Cl Campaner de
Vilaritg Cistella.
Decret d’alcaldia num. 47/2013, relatiu al sotmetiment del pressupost general a
informe de la Intervenció i al Ple de la corporació, juntament amb els annexos i
la documentació a la qual fan referència els esmentats articles 162 a 171 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Decret d’alcaldia num. 48 /2013, relatiu al reconeixement a favor d’ Olga
Serrats Juanola, Grupo A2, nivell 26, Secretaria interventora, un trienni amb
efectes 1 de gener de 2014.

Decret d’alcaldia núm. 49 /2013, relatiu a la contractació directament i amb
caràcter temporal no permanent, excepcional i urgent a la Sra. Maria Laura
Balbi per realitzar les tasques de administrativa de les oficines municipals, a la
Sala de Lectura i a la deixalleria municipal.
Decret d’alcaldia núm. 50 /2013, relatiu a la contractació directament i amb
caràcter temporal no permanent, excepcional i urgent al Sr. PATLLARI
BACHILLI MATEU per realitzar les tasques de administrativa de les oficines
municipals, a la Sala de Lectura i a la deixalleria municipal.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació del Pressupost General de la Corporació per l’exercici 2014.
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014.
L’interventora i secretaria de l’Ajuntament han emès els informes favorables
que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2
a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’anterior, per majoria absoluta dels membres del Ple S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del
deute públic; el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents
organismes i empreses que l’integren, és el següent:

INGRESSOS

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES,PREUS PÚBLICS I ALTRES
CAPÍTOL III INGRESSOS
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

79.530,00
5.000,00
39.343,66
133.370,34
8.350,00
10.000,00
275.594,00

DESPESES

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

96.785,80
133.220,00
400,00
14.500,00
10.000,00
11.388,20
9.300,00
275.594,00

2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7.- Assumptes urgents
No n’hi ha

8.- 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

