ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 25 DE MARÇ DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 25 de març
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 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 25 de
febrer 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 Monica Mauri sol·licitant que es solucioni el problema de transit
del C/ Figueres.
2.2.- Escrit de Monica Mauri sol·licitant canvi d’ubicació dels contenidors de
l’horta del capella.
2.3.- Escrit de Dipsalut acceptant la sol·licitud presenta per l’ajuntament
d’execució del programa Pt04 d’avaluació i control de qualitat de l’aigua a
l’aixeta del consumidor.
2.4.- Escrit del Departament d’interior, relatiu a la revisió de la xarxa de punts
d’aigua que gestiona i supervisen els bombers.
2.5.- Escrit de xaloc aprovant una bestreta a compte de la recaptació 2013.
2.6.- Informe tècnic per l’avaluació de riscos i planificació de l’acció correctora i
preventiva a l’empresa.
2.7.- Escrit de Dipsalut acceptant la sol·licitud de l’ajuntament per l’execució del
programa Pt02 de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de
transmissió de legionel·losi.

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 11151,29€, 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 11151,29€

REG.
ENT.

DATA
FACTURA

NUM FACTURA

CREDITOR

IMPORT

DOMICILIAT

TRANSF.

62

1.3.13

28C382124139

MOVISTAR

53,18

2.3.13

71

7.3.13

TA4DR0327622

MOVISTAR

16,25

8.3.13

69

7.3.13

TA4DR0327619

MOVISTAR

30,08

8.3.13

70

7.3.13

TA4DR0327623

MOVISTAR

46,87

8.3.13

72

7.3.13

TA4DR0327621

MOVISTAR

72,56

8.3.13

74

8.3.13

10597

AGRIENERGIA

646,70

15.3.13

82

20.3.13

AB/002790

DOGC

180

22.3.13

220/12

31..8.13

94

PRODAISA

83

15.3.13

SF01/015266

CRAE

121

63

25.2.13

13/D0000565

ES MASET SA

960

8.4.13

65

1.3.13

19/2013

MON LOCAL

1562

8.4.13

66

15.2.13

HIPER ESCOLA

72,60

8.4.13

76

10.10.12

700

8.4.13

18

8.4.13

104,64

8.4.13

131461
A001921

25.2.13
64

ASSOC CULT 2X4
DIPSALUT

1.3.13

1-130894

ALBERTGESTOR

73

1.12.12

1-124033

ALBERTGESTOR

58

1.2.13

1-130599

ALBERTGESTOR

61

31.1.13

T-004

60

31.1.13

75

28.2.13

46

31.1.13

44

3076,02

102,22
102,22

25.3.13
26.3.13

8.4.13
8.4.13

JOAN FERER F

314,60

8.4.13

B120701

SFMC SL

664,71

8.4.13

B120750

SFMC SA

664,71

8.4.13

SUB/311588

ELPUNTAVUI

517,60

8.4.13

25.1.13

9545

TRANSP DUÑACH

393,25

8.4.13

52

31.1.13

9

EL CLIP

197,45

8.4.13

57

18.6.12

120003489

SERVICENTRE

344,80

8.4.13

56

22.11.12

120009420

SERVICENTRE

52,49

8.4.13

31.1.13

13000497

SERVICENTRE

83

8.4.13

25.1.13

7019

TEVECA

54,34

8.4.13

53
45

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 d’abril de
2012, 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 núm. 11/2013, aprovant la liquidació del pressupost de
l’exercici 2012,
Decret d’Alcaldia núm. 12/2013, atorgant llicència d’obres per a la instal·lació
d’una estació de telefonia Mòbil rural al Polígon 7 parcel.la 31 a VODAFONE
ESPAÑA SAU
Decret d’Alcaldia núm. 13/2013, relatiu a la sol·licitud d’una subvenció a la
Diputació de Girona per l’arranjament de camins.
Decret d’Alcaldia núm. 14/2013, relatiu a la inscripció en els registres
municipals corresponents el nou titular de l’activitat de la llicencia ambiental
atorgada a RAMADERIA EL MONT SL ubicada a la finca Mas Arnau.
Decret d’Alcaldia núm. 15/2013, atorgant al senyor Antoni Guitart Juncà, en
representació de RUET-GUITI SCP, la llicència ambiental per exercir l’activitat
d’explotació ramadera de cria intensiva de 1.902 places de porcí d’engreix
(URP’s 475), a la GRANJA FINCA EL RUET (Marca Oficial 232 CO), a les
Afores, sense número, Paratge El Ruet, de Cistella.
El Ple es dóna per assabentat.

6.- Acceptació de subvenció atorgada pel Ministeri d’Interior pels
incendis.
Vist l’acord del Director general de protecció civil y emergencias del Ministerio
del Interior en virtut del que s’atorga a l’ajuntament de Cistella una subvenció
d’import 4.161,62€ corresponent al 100% de les despeses considerades
d’emergència de l’incendi de l’estiu 2012. S’acorda per unanimitat dels set
membres del Ple:
Primer.- Acceptar la subvenció d’import 4.161,62€ corresponent al 100% de les
despeses considerades d’emergència de l’incendi de l’estiu 2012.
Segon.- Notificar l’anterior acord al Director general de protecció civil y
emergencias del Ministerio del Interior.
7.- Aprovació de la prohibició de transitar i aparcar a la Plaça Major, 4,
excepte veïns, període de 1 d abril de 1 de novembre de 2013.
Vist el considerable volum de vehicles que aparquen a la Plaça Major
especialment durant el cap de setmana, fins i tot davant dels bancs, provocant
molèsties als veïns que volen gaudir de l’únic espai important de lleure sense
vehicles al nucli. Ates que a l’entrada del nucli al C/ Figueres, hi ha un
aparcament públic municipal que esta destinat a l’aparcament de tots el
vehicles que no son de veïns i que arriben al municipi des d’altres destinacions
per gaudir dels nostres serveis, a accepció dels de serveis i carregues i
descarregues per raó d’avituallament o de prestació de serveis han d’entrar i
estacionar temporalment al nucli.
Ates que l’article 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local determina que el Municipi ha d’exercici en tot
cas competències en una sèrie de matèries, entre elles, l’ordenació
del tràfic de vehicles i persones en les vies urbanes.
Vist el que disposa l’article 57.1 del Real Decreto 339/ 1990, que
atorga aquesta competència a la Administració titular de la via.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels set membres del ple, s’acorda:
PRIMER.- Prohibir l’aparcament, estacionament i la circulació en tota la Plaça
Major, exceptuant els vehicles dels serveis i carregues i descarregues, des del
dia 1 d’abril al dia 1 de novembre de 2013.
SEGON.- Enviar una circular informativa a tots els veïns.

8.- Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2012.
L’alcalde dona lectura al Decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del
pressupost municipal de l’exercici 2012:
“DECRET D’ALCALDIA NUM 11/2013
ANTECEDENTS
1. S’ha elaborat la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 s’obté, a 31 de
desembre de 2012, el resultat següent:
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
DRETS RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents

273.897,88

213.693,27

60.204,61

b. Altres operacions no financeres

147.272,44

136.251,67

11.020,77

1. Total operacions no financeres (a+b)

421.170,32

349.944,94

71.225,38

0,00

0,00

0,00

2. Actius financers
3. Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

0,00

8.978,98

-8.978,98

421.170,32

358.923,92

62.246,40

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats financiats amb romanent de
tresoreria per a despeses grals.

4.961,44

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

14.683,77

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

55.627,57

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

26.264,04

1.4. Romanent de tresoreria:
IMPORTS ANY 2012

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent

IMPORTS ANY ANTERIOR 2011

41.000,73

36.169,98

120.441,60

101.514,56

112.093,35

92.908,03

(+) de Pressupostos tancats

6.348,25

8.606,53

(+) d'operacions no pressupostàries

2.000,00

0,00

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament

0,00
67.121,21

103.048,03

(+) del Pressupost corrent

52.108,61

(+) de Pressupostos tancats

27.414,57

0,00

5.170,56

6.888,99

17.572,53

928,19

(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

97.087,23

94.321,12

34.636,51

II. Saldos de dubtós cobrament

3.119,52

1.496,98

III. Excés de finançament afectat

55.627,57

13.624,95

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

35.574,03

19.514,58

El secretari -interventor , d’acord amb l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, n’ha analitzat la seva legalitat i n’ha emès un informe favorable
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, que en termes
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el
corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia dels arxius informatitzats de la liquidació del pressupost
a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial
d’Hisenda
CISTELLA, 27 de febrer de 2013”

Segon.- DONAR-NE compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària
que se celebri.
Tercer.- Trametre un exemplar a la Delegació d’hisenda a Girona i a la
Delegació del govern a Girona de la Generalitat de Catalunya”

El Ple es dóna per assabentat.
9.- Assumptes urgents
No n’hi ha.
10.- Precs i Preguntes.
L’Alcalde dona la paraula als assistents, sense que formulin cap prec
o/i pregunta.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:25 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

