ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 25 DE JUNY DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:10 hores del dia 25 de juny
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: Francesc Vilarrasa Rique, Moisès Nogué Ribas, Lluis
Torrecabota Pedregós, Bart M. J. Bekaert i Antonio Bernad Prats.
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 anterior.
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 28 de
maig 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 de l’INE relatiu al número d’electors a 1 de maig de 2012.
2.3.- Escrit
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà relatiu al conveni de
col·laboració signat amb Endesa Energia SAU per un assessorament energètic
als municipis.
2.4.- Escrit de DIPSALUT acceptant el desistiment de l’ajuntament de Cistella al
Programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’us públic, per
estar ja estat inclòs al Pt06.
2.5.- Escrit de DIPSALUT desestimant la sol·licitud de l’ajuntament de Cistella
per a la instal·lació d’un parc urbà de salut ates que no en disposa.

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 8.352 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent A C O R D
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PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 8.352 €
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 maig de
2012, s’acorda donar-li conformitat.
4.2 Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà relativa
a la taxa de recollida d’animals abandonats, corresponent al segon trimestre de
2012, s’acorda donar-li conformitat.
4.3 Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement
relatiu a la participació en els tributs de l’estat corresponent al mes de maig de
2012, s’acorda donar-li conformitat.
4.4 Vista la liquidació efectuada pel Ministeri d’Hisenda i administracions
publiques relatiu a les nomines de distribució de quotes provincials i nacionals
de l’IAE, corresponent al període compres entre 1.6.11 al 30.11.11 i les
nomines corresponent al primer trimestre de 2012 i liquidació del 2011 de
telefònica, 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 núm. 17/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 9/2012.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Acceptació de subvencions.
6.1.-Acceptació subvenció fons de cultural 2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona pres en data 15
de maig de 2012, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Cistella
una subvenció d’import 1897,50€ per atendre les despeses d’activitats culturals
municipals 2012.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 1897,50€ per atendre les despeses d’activitats
culturals municipals 2012.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
6.2.-Acceptació subvenció Noves tecnologies 2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona pres en data 5 de
juny de 2012, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Cistella una
subvenció d’import 1697,12€ per atendre les despeses de millora dels
equipaments informàtics de les oficines municipals.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 1697,12€ per atendre les despeses de millora
dels equipaments informàtics de les oficines municipals.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
6.3.-Acceptació subvenció per despeses corrents de construcció,
reparació, conservació i manteniment 2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona pres en data 15
de maig de 2012, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Cistella

una subvenció d’import 5847€ per atendre les despeses corrents de
construcció, reparació, conservació i manteniment 2012.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 5847€ per atendre les despeses de instal·lació de
quatre columnes per a projectors per a la il·luminació del camp de futbol.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
6.4.- Acceptació subvenció per a actuacions en matèria forestal, 2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona pres en data 15
de maig de 2012, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Cistella
una subvenció d’import 2.253,92€ per adquisició i instal·lació de dos hidrants.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 2.253,92€ per adquisició i instal·lació de dos
hidrants.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
6.5.-Acceptació subvenció per a la instal·lació d’un sistema amb
telecontrol per a la cloració de l’aigua de consum humà.
Vist el Decret del Vicepresident primer de DIPSALUT de data 1 de juny de
2012, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de Cistella una
subvenció d’import 20.000€ per atendre les despeses d’ instal·lació d’un
sistema amb telecontrol per a la cloració de l’aigua de consum humà.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 20.000€ per atendre les despeses d’ instal·lació
d’un sistema amb telecontrol per a la cloració de l’aigua de consum humà.
Segon.- Notificar l’anterior acord a DIPSALUT.
7.- Assumptes urgents.
7.1.- Fitació de limitació entre els termes municipals de Cabanelles i
Cistella, mitjançant Fites o Coordenades UTM.
Vista la resolució que dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Cabanelles i Cistella, aprovada pel Ple dels ajuntaments
respectius i publicada per la Direcció general d’administració local del
Departament de governació i relacions institucionals
Vist el que disposa l’article 33.1 de l ‘esmentat Decret 244/2007, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, entre d’altres, ens

locals, “Un cop fixada la delimitació, els ajuntaments han de dur a terme
l’atermanament i fitació, que consisteix en la col·locació de les fites que
assenyalen els límits del termes municipals, o en cas que els ajuntaments
afectats així ho acordin, en la determinació precisa de les seves coordenades
UTM.
Els assistents manifesten que, ates quasi be totes les fites son naturals i que la
fitació mitjançant coordenades UTM son mitjans tecnològics fiables, juntament
amb el document d’equivalències de coordenades entre el sistema de
referència cartogràfica ETRS89 i ED50, s’acorda per unanimitat dels membres
del Ple:
Primer. Acordar que la fitació dels límits entre els termes municipals de
Cabanelles i Cistella consisteixi en la determinació precisa de les seves
coordenades UTM, amb base al document de Equivalències de coordenades
entre el sistema de referència cartogràfica ETRS89 i ED50-, trames per la
direcció general d’administració local.
Segon, Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Cabanelles i a la direcció
General administració local del departament de governació i relacions
institucionals, als efectes corresponents.
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
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