ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 26 DE MARÇ DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:00 hores del dia 26 de març
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: Carles Sagué Caselles, Francesc Vilarrasa Rique,
Moisès Nogué Ribas, Lluis Torrecabota Pedregós, Bart M. J. Bekaert,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.
Examinades les actes de les sessions ordinària i extraordinària de l’Ajuntament
celebrada el dia 27 de febrer i 13 de març 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 DIPSALUT comunicant que accepta la sol·licitud presentada per
l’ajuntament de Cistella per l’execució del programa Pt04 d’avaluació i control
de qualitat de l’aigua d’aixeta del consumidor.
2.2.- Escrit del Consell Comarcal proposant que es nomeni gestor de l’EACAT
al tècnic del Consell Comarcal.
2.3.- Escrit de Xaloc aprovant la bestreta de 34.746,18€ a compte de la
recaptació 2012 dels diferents ingressos de dret públic, a raó de 3860,69€ al
mes.
2.4.- Escrit de l’ACA requerint a l’ajuntament de Cistella perquè clausuri el Pou
2 i que es sol·liciti la concessió administrativa de l’ACA per fer us del Pou 4.

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 7244 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent A C O R D
REG.
ENTRADA

DATA
FACTURA

NUM FACTURA

3.11.11
28 30.12.11
29 27.1.12
30 1.1.12

0508/2011
18219
ene-12
20120001

34
41
46
46
51
59
63
64
70
71
72
73
74

120005
12000156
122430
121811
FC1200369
AB/1750
1
5643
TA3ZI0359580
TA3ZI0387799
TA3ZI0359578
28C282839996
TA3ZI0415054

31.1.12
31.1.12
31.12.11
31.12.11
31.1.12
15.2.12
30.1.12
25.2.12
7.3.12
7.3.12
7.3.12
1.3.12
7.3.12

CREDITOR

VIAJES HOSTELERIA
PUNSET
FRANCESC ULLASTRE GADEA
RIGALL MONTANER SL
SALINES BASSEGODA
SFMC SL
FELIX JAUME
COSTA BRAVA DE SERVEIS SA
FORMINGONS COSTA BRAVA SA
EMILIANNA
DOGC
EL CLIP MARGARITA BUSQUETS
JOAN ALBERT CORTADA GARRIGA
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR

IMPORT

EFECTIU

330,4
330,28
2163
168,74
136,75
629,94
58,91
297,36
892,08
17,66
85,43
88,44
1767,68
78,49
79,64
30,11
52,94
35,93

TRANSFERENCIA DOMICILIAT

23.3.12
20.4.12
11.4.12
11.4.12
11.4.12
11.4.12
11.4.12
11.4.12
11.4.12
11.4.12
14.3.12
11.4.12
11.4.12

TOTAL 7244€
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 7244 €
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 del mes de desembre de 2011, gener i febrer 2012 corresponent
al servei d’abocador comarcal, s’acorda donar-li conformitat.
4.2 Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement
relativa a la participació en els tributs de l’estat del mes de febrer de 2012,
s’acorda donar-li conformitat.

8.3.12
8.3.12
8.3.12
2.3.12
8.3.12

4.3.- Vista la liquidació trimestral efectuada pel Consell Comarcal corresponent
als serveis inclosos a la xarxa comarcal de deixalleria de l’alt Empordà,
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. 4/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 138 /11.
Decret núm. 5/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 2/2012.
Decret núm. 6/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient estarriol/11.
Decret núm. 7/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient masroque/11.
Decret núm. 8/2012, relatiu a l’aturament i suspensió immediata d els obres de
can Lluis.
Decret núm. 9/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient vilafrigola/11.
Decret núm. 10/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient volker/11.
Decret núm. 11/2012, relatiu a la aprovació de la liquidació de la taxa
d’ocupació de via publica a Jona Rius Duch.
Decret núm. 12/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient Hermannhaag/11.
Decret núm. 13/2012, relatiu a l’autorització de canvi de titularitat de la llicència
ambiental del restaurant de la Plaça Major, 2.
Decret núm. 14/2012, relatiu a l’aprovació provisional de la llista d’admesos al
concurs de mèrits per a la provisió de la pla de TAG A2.

Decret núm. 15/2012, relatiu a l’aprovació provisional del projecte d’activitats
d’una estació base de telefonia mòbil rural de Vodafone España SAU.
Decret núm. 16/2012, relatiu a l’atorgament de llicència ambiental a Vodafone
España SAU per a la instal·lació d’una estació de telefonia base rural.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació de l’exercici
pressupostari 2011, efectuada per Decret d’Alcaldia núm. 20/2012 de data
26 de març de 2012
Vista la necessitat de procedir a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de
l’exercici 2011 i determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions
pendents de pagament en data 31 de desembre de 2011, això com el resultat
pressupostari i els romanent de crèdit i tresoreria haguts aquest ajuntament.
Vist l’informe d’ intervenció de data 29 de febrer de 2011.
Vist el decret d’alcaldia núm. 20/2012 de 26 de març de 2012, pel qual s’aprova
la liquidació de l’exercici pressupostari 2011.
En base allò determinat pels articles 191 i següents del text refós de la llei
d’hisendes locals, els articles 89 i següents del Real Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol setè de la llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals .
Per unanimitat dels set membres del Ple, s’acorda,
Primer .- Donar-se per assabentat de l’Aprovar la liquidació de l’exercici
pressupostari 2011, efectuada per Decret d’Alcaldia núm. 20/2012 de data 26
de març de 2012.
Segon.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
7.- Sol·licitud de diverses subvencions a la Diputació de Girona.
7.1.- Sol·licitud d’inclusió en el programa fons cultural 2012.
Vist l’acord d’aprovació de la línia de subvencions del Fons de Cooperació
cultural local de la diputació de Girona destinat a finançar despeses corrents
dels ajuntaments de la demarcació per ala gestió de polítiques en l’àmbit de a
cultura , les arts i la musica.

Ates que la convocatòria preveu una subvenció de 1897,50€ per l’ajuntament
de Cistella.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres,
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció inclosa al programa fons cultural
2012, per import de 1897,50€
Segon.- Aprovar la realització de la inversió.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a l’àrea de cooperació cultural de la diputació
de Girona
7.2.- Sol·licitud de subvenció en l’àmbit de noves tecnologies
Vist l’acord d’aprovació de la convocatòria per l’atorgament de subvencions
als ajuntament en l’àmbit de noves tecnologies 2012,
Ates que l’ajuntament de Cistella te prevista la inversió en millora
d’equipaments informàtics de les oficines municipals per import de 2327,30€
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres,
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció per la millora d’equipaments
informàtics de les oficines municipals per import de 2327,30€
Segon.- Aprovar la realització de la inversió.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a l’àrea de noves tecnologies de la diputació
de Girona
7.3.- Sol·licitud de subvenció destinades al foment i la practica de l’esport.
Vist l’acord d’aprovació de la convocatòria per l’atorgament de subvencions
destinades al foment i la practica de l’esport, 2012.
Ates que l’ajuntament de Cistella te prevista la realització de curs de natació i
aquagym durant els mesos de juliol i agost la piscina descoberta de Cistella
per import de 1700€
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres,
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció per la realització de curs de
natació i aquagym durant els mesos de juliol i agost la piscina descoberta de
Cistella per import de 1700€
Segon.- Aprovar la realització de la inversió.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a l’àrea de noves tecnologies de la Diputació
de Girona

8.- Assumptes urgents.
No hi ha assumptes a tractar.
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 22:16 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

