ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 25 DE NOVEMBRE DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:25 hores del dia 28 d’octubre
de 2013, 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 les actes de les sessions plenàries de data 28 d’octubre
de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 28
d’octubre 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- Ofici de l’oficina del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1
d’0ctubre de 2013.
2.2.- Escrit de queixa del Sr. Francisco Rojas Fernàndez, relatiu als fets del dia
1 de novembre de 2013.
2.3.- Ofici del Consell Comarcal comunicant obertura subvenció convocatòria
redacció de projectes tècnics, 2014.
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 9.467,76 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de

9.467,76 €

REG.
DATA
ENTRADA FACTURA
278
31.10.13
279 25.09.2013
280
09.09.13
281
31.10.13
282
31.10.13
283
04.11.13
284
05.11.13
285
05.11.13
286
18.10.13
287
25.10.13
288
10.11.13
289
31.10.13
290
01.11.13
291
07.11.13
292
07.11.13
293
07.11.13
294
07.11.13
295
07.11.13
296
31.10.13
297
30.10.13
298
04.11.13
299
14.11.13

Nº FACTURA
C13000633
TT103
FE13321130239672
20130414
A32412
80/2013
1-133938
1-133938
13008623
SUC/1302472
55
FC1306738
28-K381-855208
TA4K80270150
TA4K80270152
TA4K80270153
TA4K80270154
TA4K80270151
4381
B121206
13008965
022/13

CREDITOR
NETEGES MASMITJA. SL
PRODAISA
GAS NATURAL FENOSA
YMBERT DUNJO
NACEX
MON LOCAL
ALBERT GESTOR
ALBERT GESTOR
SERVICENTRE
E.S. MASET, S.A.
LA CERVIANENCA
EMILIANNA
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
PINTURES L'ALBERA S.L.
S.F.M.C.,S.L
SERVICENTRE
GREEN GARDEN

IIMPORT
585,20 €
3.491,21 €
336,85 €
11,93 €
6,55 €
647,50 €
116,73 €
199,21 €
127,90 €
23,49 €
850,00 €
74,08 €
71,75 €
29,30 €
71,89 €
16,65 €
55,52 €
30,51 €
55,22 €
664,71 €
253,11 €
1.748,45€

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 liquidació de l’abocador comarcal, corresponent al mes d’octubre
de 2013, s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació del Ministeri d’hisenda relatiu a les quotes provincials de
l’IAE corresponent a període compres entre l’1 de desembre de 2012 i 31 de
maig de 2013, 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 num. 43 /2013, relatiu a atorgar a IGLESIA CRISTIANA
HOGAR DE LA LUZ , la llicència municipal per a l’exercici de l’activitat de
HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC “MAS CAMPMOL” de 8 habitacions, al paratge
de Vilartig de Cistella, per l’habitatge principal de Mas Campmol, no per l’edifici
annex que té obert un expedient de legaltitat urbanitica pendent de resoldre
CONDICIONADA a la renovacio de la cedula d’habitbilitat.
Decret d’alcaldia num. 44/2013, relatiu a l’autoritzacio de les obres sota el
número d’expedient 9/2013 sol·licitades pel Sr. CAN NOGUE SCP, per la
construcció d’una fossa de purins a Granja Can Nogue, Ctra de Vilaritg Polígon
5 parcel.la 25.
Decret d’alcaldia num 45/2013, relaitu a la pressa de coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el número d’expedient 10/2013, a instancia de
MICHAEL FOUCHET, comunicant l’execució de les obres consistents
l’obertura d’una finestra al C/ Mare de Deu de Vida, 1.
El Ple es dóna per assabentat.
6.-Donar compte de l’informe de morositat corresponent al tercer
trimestre de 2013.
En aplicació del que es disposa a la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, modificada per la llei 15/2010 de 5 de juliol, es
dona compte de que per part del Secretari-Interventor municipal s’ha
procedit a emetre l’informe de Tresoreria establert a l’article 4.3 de la
Llei 15/2010 abans esmentada, corresponent al 3r.trimestre d'aquest
any 2013.

El detall de l’ informe emes es el següent:

QUANTITAT

Pagament dins de
termini
Resta de pagaments
Totals

92
2
94

IMPORT
FRES.

32.885,80
937,99
33.823,79

PAGAT DINS DE
TERMINI %

92,17
7,83
100,00

%
%

Del seu contingut els regidors en queden assabentats.
7.- Aprovar provisional de modificació de l’ordenança fiscal de
subministrament d’aigua potable per l’exercici 2014.
Vist l’estudi elaborat per l’empresa concessionària del servei de
subministrament d’aigua potable, PRODAISA, quin objectiu es l’augment dels
preus per a la prestació del servei d’aigua potable que regiran durant l’any 2013
i que consten com annexa a l’expedient, per tal d’anivellar la previsió
d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2014.
Vist l’anterior, s'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Reglament de Peus públics
de subministrament d’aigua potable per l’exercici 2014, en quan als preus per
a la prestació del servei d’aigua potable que regiran durant l’any 2014 i que
consten com annexa a l’expedient .
Segon.- Exposar al públic l’anterior acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament, els qual entraran en vigor l’endemà
de la seva publicació al BOP i regiran mentre no se n’acordi la seva modificació
o derogació
8.- Assumptes urgents.
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
3/2013.

1. Per Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit finançada a través de transferències entre partides de despesa.
2. Per 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.
3. La Secretaria-Interventora ha emès informe favorable.
4. El Regidor d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2013
MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES
FINANÇAMENT : EXCÉS D'INGRESSOS
PARTIDA CONCEPTE
PRESSUP. MODIFICACIÓ DEFINITIU PARTIDA CONCEPTE
MODIFICACIÓ
Retribucions personal
920.13001 administratiu
3.862,60
1.500,00 5.362,60
46102 Subv.Diputació
1.500,00
165.22100 Energia Elèctrica
17.000,00
7.500,00 24.500,00
46102 Subv.Diputació
7.500,00
169.22699 Altres despeses diverses
2.549,92
1.500,00 4.049,92
46102 Subv.Diputació
1.500,00
169.633
Adquisició tallagespa
5.000,00
2.100,00 7.100,00
46102 Subv.Diputació
2.100,00
920.22603 Publicació anuncis oficials
1.010,00
900,00 1.910,00
46102 Subv.Diputació
900,00
920.22708 Serv.Recaptació a favor entitat
2.577,46
2.000,00 4.577,46
46102 Subv.Diputació
2.000,00
920.22706 Estudis i treballs tècnics
22.706,55
5.000,00 27.706,55
5.000,00
920.212
Conserv.d'edificis i altres constr. 8.047,28
3.000,00 11.047,28
46102 Subv.Diputació
3.000,00
169.13002 Indemnització Bachir (1a entrega) 15.926,54
2.190,00 18.116,54
46102 Subv.Diputació
2.190,00
25.690,00
25.690,00

MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES
ALTA
PARTIDA CONCEPTE
11.900
Amortització préstec
324.13005 Monitor Piscina municipal

FINANÇAMENT :TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES DE DESPESA
BAIXA
PRESSUP. MODIFICACIÓ DEFINITIU PARTIDA CONCEPTE
INICIAL
MODIFICACIÓ DEFINITIU
9.200,00
60,00 9.260,00 011.300 Interessos préstec
400,00
-96,00
304,00
3.700,00
36,00 3.736,00
96,00
-96,00

Per tant, S’ACORDA per unanimitat dels set membres del Ple:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2013, que cal finançar
mitjançant transferències entre partides de despeses.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les

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 23:05 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

