ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:10 hores del dia 24 de
setembre de 2012, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió
extraordinària 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: Bart M. J. Bekaert, Lluis Torrecabota Pedregós, Carles
Sagué Caselles i Antonio Bernad Prats.
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 27
d’agost de 2012, 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 de la Junta fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat relatiu a la sol·licitud
d’ampliació del Mas Seguillà per a turismes rural.
2.2- Escrit denuncia dels propietaris de Can Lluis relatiu als perjudicis que els
causa el ramat de Can Cloella.
2.3.- Escrit de Diputació de Girona relatiu al Servei Local d’orientació Familiar.
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 1915,55 €, 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 1915,55 €

SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les corresponents partides del
Pressupost Municipal vigent.
REG.
ENTRADA
201
202
203
217
222
223
224
225
26

DATA
FACTURA
9.8.12
10.8.12
10.8.12
7.9.12
7.9.12
7.9.12
1.9.12
7.9.12
7.9.12

NUM FACTURA

CREDITOR

11860
4406598516
45075
55111
TA46X0402790
TA46X0374271
28.I282-491685
TA46X0431445
TA46X0374269

CARBONIQUES PUNSET SL
COBEGA SA
AGRIENERGIA
AGRIENERGIA
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR

TOTAL

IMPORT DOMICILIAT EFECTIU
391,53
218,84
453,73
523,51
40,19
74,67
127,46
49,87
35,75

9.8.12
10.8.12
15.9.12
15.9.12
8.9.12
8.9.12
4.9.12
8.9.12
8.9.12

1915,55€

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 juliol i
agost de 2012, s’acorda donar-li conformitat.
4.2 Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement
relativa a la participació en els ingressos de l’estat del mes d’agost de 2012
s’acorda donar-li conformitat.
4.3 Vista la liquidació efectuada per la Delegació d’economia i hisenda relativa
a la liquidació definitiva de l’any 2010 de la participació en els tributs de l’estat i
la distribució de les quotes nacional
de l’IAE del període 1.12.2011 a
31.5.2012012, s’acorda donar-li conformitat.

5.- Donar compte del decrets d’alcaldia.
No hi ha decrets d’alcaldia en aquest període de temps.
6.- Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i Substitut
S’incorporen en aquest punt de l’ordre del dia els regidors Srs. Francesc
Vilarrasa Rique i Moisès Nogué Ribas
Ates que al mes de juliol de 2012 resta vacant el càrrecs de Jutge de Pau, titular
i que el mes de novembre de 2011 el Jutge de Pau substitut va renunciar al
càrrec, així com les respectives convocatòries a què fan referència l’article
101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i els articles 4 i
5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Atès que el 30 de juliol de 2012 es remet al Jutjat Degà de Figueres i a
Diputació de Girona l’Edicte del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Cistella,
mitjançant el qual s’obre el període de presentació d’instàncies per a cobrir els
càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut, al Municipi de Cistella. Havent
exposat l’Edicte al taulell del Jutjat des del 27 d’agost al 18 de setembre de
2012 i del 9 de juliol al 1 d’agost de 2012 al taulell municipal (article 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).

Atès que al Butlletí Oficial de la Província de Girona, n.º 151, amb data 6
d’agost de 2012, es va publicar l’Edicte del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de
Cistella, mitjançant el qual s’obria un termini de quinze dies hàbils per tal que
les persones interessades i que reunien les condicions legals, sol·licitessin ser
nomenades Jutge de Pau, titular i substitut (article 5 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau), per escrit dirigit a l’Alcaldia, segons acredita el
certificat de Secretaria.
Hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció.
Els candidats a la plaça de Jutge de Pau Titular, per ordre de presentació
de les sol·licituds, són els següents:

1. D. ERNEST PUIGVEHI PORTERIES.
El candidat declara en el seu escrit que no concorre en cap causa
d’incapacitat i d’incompatibilitat.
Realitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, amb el resultat següent:
1. D. ERNEST PUIGVEHI PORTERIES, [N.º 7 DE VOTS].
Els candidats a la plaça de Jutge de Pau Substitut, per ordre de
presentació de les sol·licituds, són els següents:
1. Dª ARIADNA GIRONELLA BUSQUETS
La candidata declara en el seu escrit que no concorre en cap causa
d’incapacitat i d’incompatibilitat.
Realitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, amb el resultat següent:
1. Dª ARIADNA GIRONELLA BUSQUETS [N.º 7 DE VOTS].
Ateses les sol·licituds presentades dins del termini, conforme als articles
22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, [normativa autonòmica corresponent a aquesta matèria], article 101.2 de
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
ACORDA amb l’assistència de 7 Regidors que formen la Corporació, fet que
constitueix la totalitat de membres de la mateixa

PRIMER. Nomenar a D. ERNEST PUIGVEHI PORTERIES, amb DNI n.º
40423404F, domiciliat a C/ Estela, 17, com a Jutge de Pau titular i a
Dª.ARIADNA GIRONELLA BUSQUETS, amb DNI n.º 40451541S, domiciliat a
C/ Figueres, 1 com a Jutge de Pau substitut.

SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutge Degà de Figueres, qui
ho elevarà a la Sala de Govern i a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau).

7.- Assumptes urgents.
7.1.- Adhesió, si s’escau, a l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques
Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a
instrument valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir
la nostra corporació local per si mateixa i tota sola.
Atès que l'ACM és l'organització més adequada per a aquest fi, per la seva
tasca encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per
la defensa que fa de la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels
municipis, així com de la identitat de les nostres comarques i de la realitat
nacional de Catalunya.
Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament per unanimitat dels seus membres
aprova els següents ACORDS:
Primer.- Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques,
acceptant-ne els Estatuts i els drets i obligacions que se'n deriven, així com la
quota corresponent; al mateix temps, facultar el senyor president per a
representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs que ens hi puguin
correspondre.
Segon.- Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el certificat
d'aquest acord i el trameti a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
7.2.- Aprovació inicial de la l’expedient núm. 3/2012, de
Modificació de crèdit.
Per Proposta de l’Alcaldia de data 17 de setembre de 2012 s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari
finançat a través de transferències entre partides de despesa, per tal de poder
atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual,
s’ha de tramitar l’expedient de modificació de crèdit que cal finançar mitjançant
transferències entre partides de despesa , amb subjecció a les disposicions
vigents.

CRÈDITS MODIFICATS : ALTES
Aplicació
Nom
Pressupostàri
a
338.48

Consignaci
ó anterior

Suplemen Nova
t
consignació

Subvenció comissió festes 0,00

7.500,00

SUMA

7.500,00

7.500,00

FINANÇAMENT : BAIXES APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació
Nom
Pressupostàri
a

Consignaci
ó anterior

Excés

Nova
consignació

338.22609

Festes populars i actes 7.500,00
culturals

-3.557,00

3.943,00

324.22699

Joventut i esports

-3.943,00

3.500,00

7.443,00

SUMA

-7.500,00

Vist l’informe emes per la Secretaria-Interventora de data 17 de setembre de
2012.
Vist el Dictamen favorable del Regidor d’Hisenda.
Vist l’anterior, S’ACORDA per unanimitat dels assistents:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits Núm.
3/2012, amb la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses,
sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord amb resum que consta
als antecedents.
SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona per quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple.
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no
s'haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre

7.3.- Acceptació de la subvenció atorgada per Diputació de
Girona pels cursos de natació i aquagym.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona pres en data 17
de juliol de 2012, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Cistella
una subvenció d’import 810€ per atendre les despeses dels cursos de natació i
aquagym per adults 2012.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 810€ per atendre les despeses dels cursos de
natació i aquagym per adults 2012.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.

OLGA SERRATS JUANOLA, Secretaria interventora de l’Ajuntament de
Cistella,
CERTIFICO: Que en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, celebrada el dia
18 de desembre de 2013, es van prendre entre altres, el següent acord:
7.4 Complementació de les prestacions a percebre pel personal funcionari
i personal laboral de l’ajuntament en situacions d’incapacitat temporal.
Antecedents
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial
Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia
següent, l’art. 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques.
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves
respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, cosa que haurà de
fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la Disposicions
transitòries 15a de la mateixa norma.
Fonaments de Dret
1.- L’art. 9 del Reial Decret Llei 20/2012, preveu, que cada Administració
Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències, podrà complementar
les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General
de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei, en les situacions
d'incapacitat temporal, d'acord amb els límits que estableix el Reial decret
esmentat.
La Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions contingudes en
l'article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació d'incapacitat
temporal del personal al servei de les Administracions Púbiques acollit al Règim
General de la Seguretat Social seran desenvolupades per cada Administració
Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació d'aquest Reial decret llei.
2.- S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial Decret
Llei 20/2012 estableix que el disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als

empleats públics que a la seva entrada en vigor, es trobin en la situació
d'incapacitat temporal.
I per altra banda, l’art. 9.7 diu que se suspenen els Acords, Pactes i Convenis
vigents que contradiguin el disposat en aquest article. En el mateix sentit es
pronuncia l’art. 16 del mateix RDL, quan diu que se suspenen i queden sense
efecte els acords, pactes i convenis per al personal del sector públic definit en
l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l'Estat,
subscrits per les Administracions públiques i els seus organismes i entitats que
continguin clàusules que s'oposin al disposat en el present títol.
3.- Quan l’art. 9 del Reial Decret Llei 20/2012 diu que cada Administració
Pública podrà complementar les prestacions, hem d’estar al que disposen els
arts. 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim
local i 52.1.j) 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, que estableixen que la
competència recau en el Ple de l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i 114.1 de
les mateixes normes, respectivament, que estableixen que el quòrum exigible
per aprovar-ho serà la majoria simple del nombre de membres presents.
4.- Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són
suficients per fer front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions
per situacions d'incapacitat temporal, en els termes i amb les limitacions
establerts.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus components,
ACORDA:
PRIMER.- Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu
servei en els termes següents:
a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes:
 Del primer fins al tercer dia ambdós inclosos el 50% de les retribucions
fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va
tenir lloc la incapacitat
 Des del dia quart fins al vintè ambdós inclosos un complement que,
sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social sigui
equivalent al 75% de la retribucions fixes i periòdiques que es percebien
el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat
 A partir del vint-i-unè i fins l’alta mèdica percebrà el 100% de les
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell
en que va tenir lloc la incapacitat
 Amb caràcter excepcional, i donada la gravetat de la situació, es
percebrà el 100% de les retribucions en aquests casos:

-La hospitalització del treballador, sempre i quan s'acrediti:
1- Que ha existit un ingrés hospitalari, mitjançant el justificant expedit pel
centre hospitalari, on consti la data i durada de l’ingrés.
2- La durada total de la hospitalització, als efectes de percebre el 100% de
les retribucions, serà la del temps que duri l'internament hospitalari, i també
els dies de recuperació obligada al domicili que impedeixen treballar, si
escau. Aquest període posterior a l'ingrés hospitalari s'haurà d'acreditar
mitjançant una baixa mèdica de la Seguretat Social.
-La intervenció quirúrgica, sempre i quan s'acrediti:
1- Que ha existit una intervenció quirúrgica, mitjançant el justificant expedit
pel centre sanitari, on consti el dia de la intervenció, i a més també caldrà
acreditar que aquesta intervenció requereix obligatòriament un període de
recuperació que impedeix treballar, amb una baixa mèdica de la Seguretat
Social. Si no existeix aquesta baixa mèdica simultània no es considerarà
que la intervenció quirúrgica tingui suficient gravetat.
2- El període durant el qual estarà justificada la percepció del 100% de les
retribucions s'iniciarà a partir del moment en què tingui lloc la intervenció
quirúrgica, i mentre duri la recuperació obligatòria que impedeix treballar, la
qual cosa s'acreditarà amb una baixa mèdica de la Seguretat Social.
 Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de
gènere en situació d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia,
un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social fins al
100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes
anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat
b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències
professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social, es
complementarà, durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins el
100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior
a aquell en que va tenir lloc la incapacitat
Les referències a dies que es fan en aquest apartat s’entenen fetes a dies
naturals.
SEGON.- Aquest acord entrarà en vigor el dia 15 d’octubre de 2012.
TERCER.Corporació,
acord.

Facultar al senyor Enric Gironella i Colomer, Alcalde la
tant àmpliament com sigui menester per executar el present

I perquè així consti, expedeixo el present certificat, amb el vist i plau del Sr.,
alcalde, a Cistella, 15 de gener de 2013.
VIST I PLAU
SR ALCALDE
ENRIC GIRONELLA COLOMER

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 22:30 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

