ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 25 DE FEBRER DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 25 de febrer
de 2013, 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: Francesc Vilarrasa Rique, Moisès Nogué Ribas, Bart M.
J. Bekaert, Lluis Torrecabota Pedregós, Carles Sagué Caselles.
Excusa l’assistència el Sr. 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 28 de
gener 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 Irene Perez, denunciant les defecacions del gos del veí davant
del portal del seu garatge.
2.2.- Escrit de la Direcció general d’ordenació del territori i urbanisme, incoant
procediment de legalitat urbanística i de rescabalament contra els propietaris
de Mas Aiguader.
2.3.- Escrit de xaloc comunicant el tipus de gravamen pel IBI 2013.
2.4.- Escrit de Volker Herrmann i Marta Sola, sol·licitant una modificació puntual
del Pla especial de masies.
2.5.- Escrit de Xaloc relatiu a l’entrada en vigor de la Llei 16/2012 i
l’actualització dels valors cadastrals.
2.6.- Escrit del Consell Comarcal resolent la inclusió al programa d’assistència
tècnica 2013, l’obra de renovació dels serveis existents i pavimentació dels
carrers del nucli de Cistella.
2.7.- Escrit del departament de governació relatiu a all liena de subvencions pe
a reparacions, manteniment i conservació.
2.8.- Escrit de subdirecció general de tresoreria de la generalitat de Catalunya
comunicant l’aturada de les remeses de conformació de pagaments.

2.9.- Escrit de PRODAISA donant trasllat de les anàlisis de la xarxa publica.
2.10.- Escrit de ACM comunicant la nova empresa de subministrament elèctric.
2.11.- Escrit de Diputació de Girona denegant la inclusió al Pla de carreteres
del camí de la GIP 5239a Cistella i camí de Lladó a Cistella.
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 10086,37 €, 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 10086,37 €
REG.
ENTRADA

DATA
FACTURA

NUM FACTURA

CREDITOR

IMPORT

TRANSFERENCIA

1

30.11.12

140/12

Maima enginyers SL

302,20

11.3.13

2

11.12.12

A00145

Setmanari emporda

20,17

11.3.13

3

2.1.13

02 418

Hora nova

90

11.3.13

4

7.12.12

346

Fco Prat Gironella

607,64

15.3.13

5

30.11.12

4791

Pintures l’albera sl

47,82

11.3.13

7

30.11.12

B120601

SFMC sl

641,61

11.3.13

10

28.11.12

1557

Copisteria esteve sl

176,88

11.3.13

11

30.11.12

Fc1207618

Emilianna

121,81

11.3.13

18

2.1.13

S000065

Setmanari emporda

93,60

11.3.13

19

31.12.12

B120651

SFMC SL

641,61

11.3.13

31

31.12.12

T021

Joan Ferrer Font

314,60

11.3.13

40

11.1.13

13000174

Servicentre

212,26

11.3.13

13

31.12.12

A30138

Nacex

17,01

11.3.13

20

31.12-12

12/D0003783

ES Maset, SA

930

11.3.13

14

2.1.13

1-130184

Gestoria albert

102,22

11.3.13

25

26.11.12

03120910455491

Gas Natural Fenosa

174,82

01.2.13

26

26.11.12

03120910455522

Gas Natural Fenosa

623,65

01.2.13

27

26.11.12

03120910455523

Gas Natural Fenosa

285,93

01.2.13

28

26.11.12

03120910455544

Gas Natural Fenosa

188,84

01.2.13

29

26.11.12

03120910455608

Gas Natural Fenosa

2.786,47

01.2.13

50

01.02.13

28-B382-245824

Movistar

96,05

02.2.13

183

11.07.12

2003351

Banderas Flags

53,10

Talo 788–06.02.12

49

07.02.13

TA4DQ0337918

Movistar

31,08

08.2.13

48

07.02.13

TA4DQ0337922

Movistar

26,78

08.2.13

55

07.02.13

TA4DQ0337921

Movistar

16,28

08.2.13

54

07.02.13

TA4DQ0337920

Movistar

72,28

08.2.13

239

29.09.12

120501

Philipp

67,87

08.2.13 T-784-2

194

31.07.13

120369

Philipp

54,69

08.2.13 T-785-3

214

31.08.12

120447

Philipp

35,87

08.2.13 T-786-4

59

08.02.13

3.682

Agri-Energia

801,94

16.2.13

35

18.12.12

03121110469204

Gas Natural Fenosa

134,75

21.02.13

36

18.12.12

03121110469224

Gas Natural Fenosa

134,06

21.02.13

34

18.12.12

03121110469200

Gas Natural Fenosa

182,48

21.02.13

37

18.12.12

03121110469311

Gas Natural Fenosa

1.788,15

21.02.13

33

18.12.12

03121110469145

Gas Natural Fenosa

272,15

21.02.13

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 Comarcal de l’Alt Empordà relativa
a la taxa d’utilització de l’abocador comarcal corresponent al mes de gener de
2013, s’acorda donar-li conformitat.
4.2 Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement
relatiu al primer pagament del Fons de cooperació Local 2012, s’acorda donar-li
conformitat
4.3 Vista la liquidació efectuada pel Ministerio de Hacienda i administraciones
publicas relativa a la declaració liquidació del 4art trimestre 2012 de Telefonica
de España SA, 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 del dia
31 de gener al 27 de febrer de 2012 (ambdós inclosos), les quals han estat a

disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en
l’ordre del dia.
Decret d’alcaldia num. 4 relatiu a prendre en coneixement la comunicació
prèvia d’obres sota el número d’expedient 11 /2012.
Decret d’alcaldia num 5 iniciant l’expedient de contractació d’obres pel
procediment negociat sense publicitat de la Pavimentació d’uns trams del camí
de Vilaritg a Cistella.
Decret d’alcaldia num 6 atorgant a RAMADERIA EMAP SC, l’exempció del
remolc agrícola matricula 7704 BFV marca camara tipus CPT 9000, pels
exercici 2012 i següents.
Decret d’alcaldia num 7 sol·licitant a DIPSALUT una subvenció per a finançar
les despeses ordinàries del funcionament i manteniment del consultori local
(LLUM, TELEFON FIXE I NETEJA) durant el període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2012 d’import 1600€
Decret d’alcaldia num 8 sol·licitant a la Diputació de Girona l’ajut consistent en
el Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la prevenció
d’incendis forestals.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Revocar el poders de poders per a pleits a favor d’advocat.
Ates que el Ple de la corporació va acordar en data 26 de maig de 2000,
atorgar poder per a pleits al lletrat Sr Antonio Maria Morral Matas, entre altres
procuradors de Barcelona, Girona Figueres i Madrid, i facultant al llavors al
alcalde Sr. Jose Xargay Serra per signar davant notari el document que dones
compliment a l’acord plenari que es va signar en data 7 de juny de 2000 a la
Notaria del Il.lustre SR. Notari Francesc Consegal Garcia
.
Ates que a data d’avui el Sr. Antonio Maria Morral Matas no exerceix de lletrat
d’aquesta corporació.
S’acorda per unanimitat del sis dels set membres del ple present en aqueta
sessió,
PRIMER.- Revocar els poder per a pleits atorgats pel Ple de la corporació en
data 26 de maig de 2000 i davant el sr. Il·lustre Notari de Figueres Francesc
Consegal Garcia a favor del Sr. Antonio Maria Morral Matas.
SEGONS.- Notificar l’anterior acord al Sr. Antonio Maria Morral Matas

TERCER.- Facultar tant àmpliament con sigui possible en dret per tal de donar
compliment aquest acord.
7.- Assumptes urgents.
7.1.- Aprovar inicialment el Pla de protecció civil, manual d’actuació per a

incendis Forestals ( INFOCAT) del municipal de Cistella
Atès que l’ajuntament de Cistella, va concórrer a la convocatòria de
subvencions del departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
amb l’objectiu de sol·licitar una subvenció per a la redacció del Pla de Protecció
Civil anomenat : Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals (INFOCAT),
segons l’Ordre IRP/335/2010.
Atès que per mitjà de resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre es va atorgar
un ajut a l’ajuntament d’Avinyó per a la redacció del pla de protecció civil
INFOCAT d’import 760€.
Atès que el pla ha estat elaborat per part dels serveis tècnic del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
Atès allò disposat en la llei 14/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de
Catalunya.
Els membres del Ple ACORDEN, per unanimitat,
Primer- Aprovar inicialment el Pla de protecció civil, manual d’actuació per a
incendis Forestals ( INFOCAT) del municipal de Cistella
Segon.- ORDENAR l’exposició pública pel termini de trenta dies hàbils
mitjançant edicte al BOP i al DOGC i en el Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament, a
l’efecte que els interessats puguin consultar la documentació i, si s’escau,
presentar les reclamacions oportunes. En cas de no presentar-se al·legacions
durant el termini d’informació pública, el present acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya acompanyant còpia de l’esmentada documentació i
SOL·LICITANT l’homologació d’aquests documents per part de la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya
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 22:45 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

