ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 24 DE FEBRER DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 15:00 hores del dia 24 de
febrer de 2014, 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, Bart M. J. Bekaert, Lluis
Torrecabota Pedregós, Antonio Bernad Prats, Moisès Nogué Ribas i 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 27 de
gener de 2014.
Examinada l‟ acta de la sessió ordinària de l‟Ajuntament celebrada el dia 27
de gener de 2014, 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 la diputació de Girona relatiu al manteniment de
l‟augment del tipus de l‟IBI urbana pel 2014 i 2105.
2.2.-Ofici del departament de medi ambient del consell comarcal
acompanyant fitxa resum de les actuacions al municipi de Cistella.
2.3.- Ofici del Consell Comarcal comunicant la puja del cànon de
l‟abocador comarcal.
2.4- Ofici del Cens electoral comunicant el numero d‟electors a 1
de desembre de 2013.
2.5.- Escrit de xaloc concedint la bestreta dels imports de
recaptació sol·licitada, pels mesos de gener a setembre de 2014.
2.6.- Ofici de DPSALUT comunicant l‟acceptació de la sol·licitud del
programa de salubritat de les sorrera infantils

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 7568,04 €, als efectes de la
seva aprovació proposant al Ple, l‟adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 7568,04 €
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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 Comarca
relativa a la
liquidació anual de recollida d‟animals abandonats i a la liquidació de la taxa
de l‟abocador comarcal corresponent al mes de gener de 2014, 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. 51/2013, relatiu a aprovar l‟atorgament d‟una
aportació econòmica a la Fundació La Marató de TV3, per import de 160
euros, per a donar suport a la XXIIa. Edició de la Marató de TV3 dedicada a
les malalties neurodegeneratives
Decret d‟alcaldia núm. 1/2014 relatiu a prendre en coneixement la
comunicació prèvia d‟obres sota el número d‟expedient 11/2013.
Decret d‟alcaldia núm. 2/2014 Prendre en coneixement la comunicació
prèvia d‟obres sota el número d‟expedient 1/2014.
Decret d‟alcaldia núm.3/2014 relatiu a Aprovar l‟atorgament d‟una aportació
econòmica a la Comissió de l‟Agenda llatinoamericana de Girona, per
import de 180 euros, per a donar suport a la edició de 2014 de l‟ Agenda
llatinoamericana de Girona
Decret d‟alcaldia núm. 4/2013 relatiu a Delegar a la tinent d‟alcalde Sr.
CARLES SAGUE CASELLAS, l‟exercici de les funcions d„Alcalde durant els
dies esmentats.
Decret d‟alcaldia núm. 5/2014 relatiu a Sol·licitar a l‟àrea de medi ambient
de la Diputació de Girona un a subvenció per la línia 1 per a la implantació
del sistema de comptabilitat i gestió dels subministrament energètics i per
la Línia 2 per a substitucio0 de lluminària de l‟ajuntament i del CEIP i
substitució de la làmpades de tres carrers.
Decret d‟alcaldia núm. 6/2014 relatiu a Aprovar inicialment el Pla d‟Acció
per a l‟Energia Sostenible (PAES) per al municipi de Cistella elaborat pel
Consell Comarcal de l‟Alt Empordà.

Decret d‟alcaldia núm. 7/2013 relatiu a atorgar llicència d‟obertura i
funcionament d‟una estació base d‟emissió i recepció WIFI a l‟ermita de Mas
Vida, l‟Església de Cistella i el campanar de Vilaritg, d‟aquest municipi .
Decret d‟alcaldia núm. 8/2013 relatiu a prendre coneixement de les obres
sota el número d‟expedient 12/2013 per la construcció d‟una gossera i
tancar la finca situada al Polígon 1 parcel.la 106.
Decret d‟alcaldia núm. 9/2014 relatiu a atorgar llicència d‟obertura i
funcionament d‟un NUCLI ZOOLOGIC (allotjament per 15 gossos de caça
major) al Polígon 1 parcel.la 106 d‟aquest municipi .
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal i
l’ajuntament de Cistella per a la prestació dels serveis d’implantació
i seguiment del compostatge casolà.
El residu orgànic és una part molt important dels residus que s‟originen en
una llar. El seu cost de recollida i tractament suposa una part important de
la taxa del servei de recollida domiciliària dels residus domèstics. El nostre
municipi, que té com a objectiu avançar en la reducció dels residus per
l‟impacte negatiu que tenen sobre el medi , creu necessari establir
mecanismes d‟impuls que ajudin a la reducció, la reutilització i el reciclatge
dels residus domèstics.
Segons la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, modificada per
la Llei 15/2003, de 13 de juny, i per la Llei 9/2008, de 10 de juliol, és
competència dels municipis la gestió dels residus municipals. En l‟article 26
del text refós es concreta que la valorització dels residus pot ser efectuada
en l‟origen per la mateixa persona productora o bé en plantes externes i
resta sotmesa a la intervenció administrativa ambiental corresponent.
Són diversos els mecanismes que l‟ajuntament posa a l‟abast dels nostres
veïns per tal de poder dur a terme el compliment de la llei de residus:
reciclatge i d‟altres de voluntaris que tenen com a objectiu assolir un major
grau de sostenibilitat ambiental.
El Consell Comarcal de l‟Alt Empordà posa en marxa un servei d‟implantació
i seguiment del compostatge casolà a disposició dels municipis que ho
sol·licitin mitjançant la signatura d‟un conveni i l‟Ajuntament de Cistella
està interessat en implantar el compostatge casolà al seu municipi, a fi
d‟afavorir el desenvolupament de les seves competències municipals
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE
CISTELLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DEL COMPOSTATGE CASOLÀ

REUNITS
A Figueres, a 24 de febrer 2014.
D’una part, el senyor Xavier Sanllehí i Brunet, President del Consell Comarcal de l’Alt ‘’’Empordà, que
actua en nom i representació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ‘’assistit pel Secretari del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, Sr. Josep M.Soler i Basco.
D’altra part, el Sr./ Sra Enric Gironella Colomer alcalde/dessa- President/a de l’ajuntament de Cistella,
que actua en nom i representació de l’ajuntament de Cistella, assistit per el secretari/a de la corporació,
Sr./ Sra Olga Serrat Juanola.
ANTECEDENTS DE FET
Segons la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de
juny, i per la Llei 9/2008, de 10 de juliol, és competència dels municipis la gestió dels residus municipals.
En l’article 26 del text refós es concreta que la valorització dels residus pot ser efectuada en l’origen per
la mateixa persona productora o bé en plantes externes i resta sotmesa a la intervenció administrativa
ambiental corresponent.
Per altre part, l’ajuntament ha de promoure la valorització dels residus en el marc del Programa de
Gestió de Residus Municipals (PROGREMIC) que formuli la Generalitat de Catalunya, i també ha de
prendre les mesures necessàries per garantir que en les operacions de gestió del servei es compleixen els
objectius especificats en l’article 2 de l’esmentada Llei. L’objectiu general és millorar la qualitat de vida
dels ciutadans de Catalunya, obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i donar als ens públics
competents per raó de matèria, els mecanismes d’intervenció i control necessaris per a garantir la gestió
dels residus, sense posar en perill la salut de les persones i sense perjudicar el medi.
EXPOSEN QUE:
Primer. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal de millorar el servei de recollida de residus de la
comarca, impulsa i fomenta la pràctica del compostatge casolà com a un instrument més en la gestió
dels residus municipals, tant per la fracció orgànica com per les restes de jardineria. El procés de
compostatge casolà requereix de l’assessorament tècnic durant u període als usuaris i el seguiment
adient per tal d’assegurar l’obtenció d’un bon compost, així com el bon ús del material cedit.
Segon. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà posa en marxa un servei d’implantació i seguiment del
compostatge casolà a disposició dels municipis que ho sol·licitin.
Tercer. Que l’Ajuntament de Cistella està interessat en implantar el compostatge casolà al seu municipi,
a fi d’afavorir el desenvolupament de les seves competències municipals.
I, en base als antecedents, ambdues parts
CONVENEN:
1.

Objecte

L’objecte del present conveni es: la prestació del servei d’implantació i seguiment del compostatge
casolà en el municipi, que serà realitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, segons el reglament
existent.
A efectes del present conveni, i d’acord amb la normativa vigent, es considera compostatge casolà el
procés de transformació aeròbica de la matèria orgànica generada a la llar (és a dir, la fracció

orgànica dels residus municipals i la fracció verda composada de restes de poda o de l’hort) amb la
participació activa de la persona productora d’aquests residus. El compostatge casolà comunitari, es
regirà també a través d’aquest conveni, tot i que serà l’Ajuntament l’únic responsable del bon
funcionament del compostador.
2.

Funcionament del servei

El funcionament del servei es regeix segons el que especifiquen el corresponent Reglament del servei
d’implantació i seguiment del compostatge casolà.
3.

Taxes

Les taxes pel servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà s’estableix a l’ordenança
fiscal vigent reguladora de la Taxa per al Servei d’Implantació i Seguiment del Compostatge Casolà
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
4.

Campanyes de difusió i informació

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà farà campanyes de difusió i informació pel foment del
compostatge casolà a l’Alt Empordà, amb la finalitat d’anar augmentant progressivament el
nombre de compostadors instal·lats a la comarca. L’ajuntament de Cistella col·laborarà:
-

5.

En la distribució i difusió de la campanya en l’àmbit del seu municipi.
Econòmicament, si s’escau, en allò que fa referència a la campanya d’implantació o
altres campanyes puntuals només en les accions que es duguin a terme al seu municipi.

Potestats i deures

a) Potestats i deures del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
El Consell Comarcal, com a ens prestador del Servei d’implantació i seguiment del compostatge
casolà efectuarà les següents funcions:
-

Disseny de la campanya de divulgació i foment del compostatge
Manteniment de la pàgina web i de l’espai propi de cada persona inscrita
Informació del procés del compostatge i tones valoritzades segons indica el reglament del servei
d’implantació i seguiment del compostatge casolà.

El Consell Comarcal gaudirà en tot moments de les següents facultats:
-

-

Implantar les modificacions que aconselli l’interès públic, amb les consegüents repercussions
econòmiques que el fet comporti, sempre i quan siguin consensuades amb la majoria dels
ajuntaments implicats.
Retirar aquells compostadors que siguin objecte d’un mal ús, que no es facin servir o els que es
destinin per un altre ús que no sigui el compostatge.

b) Potestats i deures de l’ajuntament
Constitueixen obligacions específiques de l’ajuntament les següents:
-

Acceptar i trametre al Consell Comarcal les inscripcions de les persones
participar en les campanyes de compostatge casolà.

interessades en

-

6.

Autoritzar les inscripcions de les persones interessades mitjançant segell en el formulari
d’inscripció.
Facilitar i col·laborar en les tasques d’implantació i seguiment del Consell Comarcal, facilitant
l’accés a tota la informació requerida.
Facilitar i col·laborar en les tasques de difusió i informació de les xerrades sobre el procés del
compostatge casolà.
Incompliment de les condicions

Es consideraran incompliments les següents accions:
-

La manca de manteniment dels compostadors comunitaris
Els canvis implantats en el servei sense prèvia conformitat de la comissió de seguiment.
Posar dificultats a les tasques de control del Consell Comarcal relatives al
funcionament del servei
L’incompliment de la normativa vigent sobre gestió de residus.

7.

Comissió de seguiment La comissió de seguiment d’aquest servei estarà formada per un
representant tècnic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i un representant tècnic del municipi.
Les funcions d’aquesta comissió són:
-

Proposar millores al servei
Resoldre situacions d’incompliment de les condicions establertes entre el municipi i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. La resolució d’aquests incompliments pot determinar sancions als
responsables de l’incompliment o bé la supressió del servei.

La comissió de seguiment es reunirà sempre que les incidències o canvis en el servei ho requereixin.
8.

Causes de resolució

Aquest conveni podrà resoldre’s anticipadament per les següents causes:
-

Mutu acord de les dues parts.
Incompliment de les obligacions establertes per qualsevol de les parts.
Impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el present conveni.
Per qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc
normatiu vigent.

En el cas de resoldre’s el conveni abans de 4 anys després de la seva signatura per causes imputables a
l’ajuntament, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà podrà reclamar una quantitat equivalent al cost de la
implantació i seguiment del servei per dos anys, a l’ajuntament, en concepte d’indemnització per
despeses generades de gestió, si s’escau.
9. Vigència del conveni
La vigència del present conveni s’estendrà des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2013 i s’entendrà
prorrogat per anys naturals mentre les parts no manifestin, amb una antelació mínima de dos mesos, la
seva voluntat en sentit contrari.
I en prova de conformitat, firmen el present document per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data
indicats en l’encapçalament.

Xavier Sanllehí i Brunet

Enric Gironella Colomer.

President
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

En dono fe,
Josep M. Soler i Basco
Secretari
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Alcalde/essa
Ajuntament de Cistella.

En dono fe,
Olga Serrat Juanola
Secretari/a
Ajuntament de Cistella.

Vist l‟anterior, s‟acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
1r. Aprovar el text del “Conveni de col·laboració entre el consell comarcal de
l‟alt Empordà i l‟Ajuntament de Cistella per a la prestació del servei
d‟implantació i seguiment del compostatge casolà”
2n. Facultar l‟alcalde per a la signatura del conveni de referència, de les
ordres d‟actuació i de qualsevol altre document necessari per a la
implementació d‟aquest acord, a fi i efecte d‟executar l‟actuació.
3r. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l‟Alt Empordà
7.- Donar compte dels informes d’intervenció
7.1.- Donar compte de l’informe de de morositat corresponent al 4rt
trimestre de 2013.
INFORME D’INTERVENCIO
De conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, emeto el present informe, sobre la base dels següents
ANTECEDENTS
PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, és aplicable a tots els
pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials
entre empreses i l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb
el que es disposa en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Així, segons estableix l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el
preu dins dels trenta dies següents, computats en dies naturals, a la data
d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que
acreditin la realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà
d'abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
No obstant això, s'ha d'estar al que es disposa en la Disposició Transitòria
Octava de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic,
que estableix una aplicació progressiva d'aquests terminis per al pagament

previstos en l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector
Públic.
SEGON.- S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis
previstos en la Llei 15/2010,de 5 de juliol, per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local, que inclou el nombre i quantia global de
les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.
TERCER.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple
de l'Ajuntament, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans
competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a la Generalitat de
Catalunya.
L EG I S L A C I O A P L I C A B L E
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
A la vista d'això, aquesta Interventora emet el següent,
INFORME
1.- S'adjunta al present informi un llistat resum, així com una relació
detallada de les obligacions de l'Entitat Local, en la qual s'especifica el
nombre i quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini, corresponents al quart trimestre de 2013,
Nombre Import
Pagaments realitzats durant el trimestre
dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural
Període mitjà de pagament (dies)
Període mitjà de pagament excedit

Cistella, 29 de gener de 2014
LA SECRETARIA INTERVENTORIA
OLGA SERRATS JUANOLA

%

78 27.491 100,00%
78 27.491 100,00%
1

368

2,324
Hi ha una obligació reconeguda pendent
de pagament en què s‟incompleix el
termini legal de 60 dies a 31/12/2013.
Concretament és la que es deu al
Consell Comarcal de l‟Alt Empordà ,
relativa a la quota d‟abocador comarcal
de novembre de 2012, per un import de
368,4€.

7.2.- Donar compte de l’informe d’intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i regal
de despesa corresponent al 4rt trimestre del pressupost en
execució de l’exercici 2013.
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 2013 (acumulat fins
31/12/2013) i de les previsions calculades dels drets reconegut i
obligacions reconegudes pel càlcul de l‟estimació de la liquidació de
l‟exercici 2013 el resultat obtingut és el següent:

Entidad
09-17-051-AA000 Cistella

Ingreso
no
financiero

Gasto
no
financiero

289.621,90 280.263,79

Ajustes
propia
Entidad

Ajustes por
Capac./Nec.
operaciones
Financ. Entidad
internas

0,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

9.358,11
0,00

9.358,11

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

Entidad

Gasto
computable
Liquid.2012
(1)

Aumentos/
Tasa de
disminuciones
referencia
(art. 12.4)
(2)
Pto. Act.2013
(3)

Límite de la
Regla Gasto
(4)

Gasto
computable
Previsión
Liquidación
2013
(5)

09-17-051-AA000 Cistella

220.462,26 224.210,12

0,00

224.210,12 219.614,66

Total de gasto
computable

220.462,26 224.210,12

0,00

224.210,12 219.614,66

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto
4.595,46
computable Pto.2013" (4)-(5)
% incremento gasto computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1))/(1)
0,00
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE
REGLA
DEL
GASTO.

Els llistat i càlculs efectuats per a la comunicació d‟aquesta informació són
els que s‟adjunten a continuació.
Garrigàs, 29 de gener de 2014.
L „Interventora,
8.- Assumptes urgents
8.1.Sol·licitud de participació en el Projecte de competitivitat
Territorial, servei d’assessorament tècnic en matèria de promoció
econòmica i desenvolupament local, de la Diputació de Girona.
L‟article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de
règim local atorga competència a les diputacions en matèria d‟assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de
menor capacitat econòmica i de gestió. Igualment l‟article 36.1d) reconeix
com a competència la cooperació en el foment del desenvolupament
econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, d‟acord amb
les competències de les altres administracions públiques en aquest àmbit.
El projecte de Millora de la Competitivitat Territorial és una iniciativa de
Diputació de Girona i està cofinançat pel Servei d‟Ocupació de Catalunya,
Ministeri d‟Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d‟acord a
Resolució del SOC, Ref.G-005/12 de concessió de subvenció per a

la
el
la
la

contractació d‟un tècnic/a com a Agent d‟Ocupació i Desenvolupament Local
responsable de la implantació del projecte, entre altres accions.
La finalitat del projecte és potenciar i millorar els avantatges competitius
territorials dels municipis de la demarcació de Girona, a partir de la seva
detecció i definició.
El servei ofereix assistència tècnica als ajuntaments de la demarcació de
Girona en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local
preferentment en els següents àmbits:
-

Assessorament en la definició de les línies bàsiques d‟actuació en
matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.
Dinamització de l‟activitat comercial i dels mercats municipals.
Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals.
Suport per a la creació d‟espais de cooperació publicoprivada en
l‟àmbit de la promoció econòmica del territori.
Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació
com d‟altres entitats i organismes en relació a la petició de
l‟ajuntament.
Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori.
Informació sobre bones pràctiques recollides a activitats similars.
Altres temes d‟interès per al desenvolupament local.

L‟assessorament es prestarà per l‟equip de professionals experts en
planificació i gestió de projectes de promoció econòmica i desenvolupament
local de l‟Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.
El servei d‟assistència tècnica inclou:
-

Primera visita a l‟Ajuntament per fer una valoració de la demanda insitu.
- Dedicació de 25 hores anuals d‟assessorament tècnic. (En el còmput
s‟inclouran tant les hores presencials com virtuals)
Vist l‟anterior, s‟acorda per unanimitat dels assistents,
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la participació de l‟Ajuntament
de Cistella, en el Projecte de competitivitat Territorial, servei
d‟assessorament
tècnic
en
matèria
de
promoció
econòmica
i
desenvolupament local.
SEGON.- Notificar l‟anterior acord a la Diputació de Girona, àrea de
promoció econòmica.

8.2.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27
DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Al mes de maig d‟enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució
dels ajuntaments democràtics. Al llarg d‟aquests anys s‟ha passat d‟una
situació en la qual van d‟haver de planificar les ciutats per a fer front a un
urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i
resoldre el dèficit d‟infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar
noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics
i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels
nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població,
de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i
cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres
ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis
culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de
l‟autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el
principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la
ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament
just i adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals
han estat l‟assignatura pendent en la mesura que l‟aportació financera de
l‟Estat a les administracions locals no s‟ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres
municipis. Davant d‟això els ajuntaments han hagut d‟incrementar la
despesa per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l‟actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta
realitat social, el govern de l‟estat espanyol ha aprovat una “Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l‟Administració Local” (LRSAL) que suposa,
de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un
important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els
ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament
adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el

municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc
competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les
polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la
ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la
detecció i l‟actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el
conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l‟estructura
de l‟estat espanyol i recentralitzar amb l‟excusa de la sostenibilitat
econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment
dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren
econòmicament rendibles: l‟abastament d‟aigües, el tractament de residus i
l‟enllumenat públic.
LRSAL vulnera l‟Estatut de Catalunya en matèria d‟organització territorial i
de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l‟estat, i en
una instància merament administrativa i sota control en el seu
funcionament, vulnerant així l‟actual marc basat en el principi d‟autonomia
local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d‟Autonomia
Local com a criteri de proximitat en l‟atribució de competències i d‟eficàcia
en la redistribució.
Davant d‟aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han
iniciat una campanya d‟informació a la ciutadania dels efectes de l‟aplicació
de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l‟Administració Local, així com
la defensa del món local perquè els ajuntaments som l‟administració que
estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme
en la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del
benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a
les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels
governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i
Sostenibilitat de l‟Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de
desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l‟autonomia local, d‟acord amb l‟art. 75 bis LOTC,
es pot plantejar quan les normes de l‟Estat amb rang de llei lesionin
l‟autonomia local constitucionalment garantida.
D‟acord amb l‟art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en
defensa de l‟autonomia local és necessari l‟acord del Ple de les Corporacions

locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres d‟aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s‟ha
de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del
Consell d‟Estat.
Vist l‟anterior, s‟acorda, per majoria absoluta del Ple de la Corporació:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa
de l‟autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312
de 30 de desembre de 2013) d‟acord amb el text que s‟adjunta, segons el
que s‟estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme
a l‟establert en l‟art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petició de l‟entitat local de major població (art.
48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local),
així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l‟Alcalde/Alcaldessa per a la realització de
tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i
expressament per a l‟atorgament d‟escriptura de poder tan ampli i suficient
com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón
Segura, col. Núm. 1040 de l‟Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per
tal que, en nom i representació de l‟Ajuntament de Cistella, de forma
solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l‟autonomia local
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30
de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a
obtenir sentència ferma i la seva execució.
8.3 Projecte de l’aigua del CEIP Mossèn Josep Maria Albert.
El SR. Alcalde pren la paraula i en presència dels nens de l‟escola publica de
Cistella, exposa que han rebut la petició d‟aquests nens per venir al Ple i
poder exposar al Consistori el projecte de l‟aigua que estan duen a terme.
En aquest punt el Sr. Alcalde concedeix la paraula als nens de l‟escola que
llegeixen el següent text que es reprodueix íntegrament:
APADRINEM UN TROS DE RIU.
Benvolgut Alcalde i regidors, som els nens i nenes de l‟escola Mossèn Josep
Maria Albert, de Cistella.
Estem fent el projecte de l‟aigua. El trimestre passat ens vam repartir per
grups de treball. Un grup feia “els components de l‟aigua”, un altre “els
mars i oceans” i l‟últim “l‟origen de l‟aigua”. També vam anar amb bicicleta,

de Vilanova de la Muga a Castelló d‟Empúries, i fins Empuriabrava per
estudiar el curs baix del riu.
Aquest trimestre estem fent els estats de l‟aigua. Hem fet preguntes de tot
el que no sabem de l‟aigua. Per exemple: coses de l‟aigua subterrània, com
arriba i se‟n va l‟aigua de les nostres cases, com sabem l‟electricitat que
gastem...
Els grans(5è i 6è) vam anar a unes jornades d‟escola verda a Girona i els
nens que ens explicaven algunes coses del seu col·legi van dir que tenien
un tros de bosc apadrinat, i ens van donar la idea d‟apadrinar un tram del
riu, enlloc d‟un bosc.
Per aquest motiu proposem apadrinar un tros de riu. Us demanem
apadrinar el tros de Mas Camps. Ens encarregarem de netejar el riu, fer que
l‟aigua pugui baixar sense entrebancs, i que el seu entorn estigui net. Ho
tenim pensat fer-ho 1 cop al mes.
Primer els grans, després els mitjans i per últim els petits. Ho farem tots els
nens i nenes de l‟escola per torns

.

Esperem que ens ajudeu a tirar endavant aquest projecte. Creiem que serà
molt beneficiós per a tots així ens podrem banyar al riu i gaudir d‟un espai
natural nét i agradable. A més, d‟aquesta manera els nens i nenes podem
col·laborar amb els espais del poble. “
El Srs. regidors fan algunes preguntes al nens sobre el projecte i l‟alcalde
tanca la intervenció felicitant al
alumnes
pel treball i dient que
l‟ajuntament recolza la seva iniciativa i que resten a la seva disposició per
tot allò que necessitin per tirar-la endavant.
9.- 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 16:05 hores del dia al començament assenyalat,
estenent-se la present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L‟ ALCALDE

LA SECRETARIA

