ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 26 DE MAIG DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:20 hores del dia 26 de maig de
2014, 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, Antonio Bernad Prats, Lluis Torrecabota Pedregós, Moisès Nogué
Ribas i Carles Sagué Caselles.
Excusa l’assistència el Sr. Bart M. J. Bekaert
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 plenària de data 28 d’abril de
2014.
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 28 d’abril
de 2014, 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 del ces electoral comunicant el numero d’electors a 1 d’abril de 2014.
2.2.- Ofici de l’ajuntament de Boadella i les Escaules sol·licitant el suport perquè
l’embassament de Boadella porti el nom d’embassament de Boadella_Darnius o
embasament de Darnius -Boadella
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 5946,9€, als efectes de la seva aprovació proposant
al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 5946,9€

REG.
ENTRADA
117
104
116
97
123
122
99
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DATA
FACTURA
08/05/2014
02/05/2014
30/09/2013
01/04/2014
15/05/2014
16/05/2014
25/04/2014
23/04/2014
17/04/2014
21/03/2014
04/04/2014
26/04/2014
21/05/2014

120
108
109
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110
113
124
115
119
118
107
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15/05/2014
29/04/2014
25/04/2014
07/05/2014
30/04/2014
07/05/2014
19/05/2014
30/04/2014
17/05/2014
18/05/2014
25/04/2014
07/05/2014

105
106

NUM.
FACTURA
27,808
1-141642
3939
P0000791
104681
SF01/017476
SUC/1401053
2014/07
14003706
80/2014
89/2014
7109
35/2014

CREDITOR

IMPORT

AGRI-ENERGIA
ALBERT GESTOR
PINTURES L'ALBERAS.L
EMPORDÀ
YMBERT
CRAE
ES.MASET,S.L
JOSEP PEDRAGÓS
SERVICENTRE
RÈTOLS EMPORDÀ
RÈTOLS EMPORDÀ
PUNSET
MON LOCAL
PUINTURA L'ALBERA
S.L
SERVICENTRE
ENTORN URBÀ
FLEQUERS ARTESANS
PINTURA L'ALBERA
MOVISTAR
CHRISTIAN LOPEZ
S.F.M.C.,S.L
SAPPY SPORT
TRAMUNTANA
GABINETESME
MOVISTAR

1966
14004040
20/40485
35-2014
1729
TA4OD0240940
132014
B140138
SF01/004689
2014/07
5619
TA4OE0235751
28-E48101/05/2014 750929
MOVIL
28-E48101/05/2014 750708
MOVIL

584,19
106,75
74,06
40,47
181,83
121
34,58
620
165,75
460
77,44
33,81
690
26,62
121,44
615,89
300,08
81,83
29,93
169,4
664,71
121
200
112,4
114,6
106,91

92,21
TOTAL: 5946,9

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 departament d’economia relativa a la
participació en els tributs de l’Estat corresponent al mes d’abril de 2014, s’acorda
donar-li conformitat.

4.2.- Vista la liquidació efectuada pel departament d’economia relativa al Fons de
foment de turisme corresponent al pendent de liquidar del 2013 i al 4art trimestre
de 2013, s’acorda donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, relativa a
la taxa del serveis socials 2014, 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 núm. 20/2014: Prendre en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 6/2014.
Decret d’alcaldia núm. 22/2014: Ordenar la baixa dels rebuts 2955381,2737391 i
2858997.
Decret d’alcaldia núm. 23/2014: Atorgar una subvenció a la Comissió Som-hi de
Cistella per un import de 986€(músics i obsequis als homenatjats),per a
l’organització i celebració de la Festa dels Avis de Cisella, el mes d’abril de 2014.
Decret d’alcaldia núm. 24/2014: Autoritzar les obres de refer la coberta de l’edifici
de la Plaça Major, 2 que es segueix sota el número d’expedient 4/2014
Decret d’alcaldia núm. 25/2014: Autoritzar les obres de fer la coberta de l’edifici
del C/Llers, 9 que es segueix sota el número d’expedient 7/2014.
El Ple es dóna per assabentat
6.- Aprovar el projecte de condicionament del cementiri de Cistella.
Vist el projecte de condicionament del cementiri de Cistella, redactat pel tècnic
minúcia Sr. Jacint Peiris Pages, consistent en les obres de condicionament del
Cementiri municipal consistiran en el repicat de l’arrebossat deteriorat de les
façanes dels nínxols i el seu posterior arrebossat amb morter, remolinat i pintat.
També, es repararan les cobertes dels nínxols, que són de solera plana i pateixen
filtracions d’aigua a l’interior dels nínxols, amb la col·locació d’una coberta inclinada
de teula sobre envans de sostremort i solera d’encadellat i la coberta de l’antiga
capella-dipòsit, que és de teules aràbigues, per tal d’evitar, també, les filtracions
d’aigua de pluja al seu interior. També es projecta la construcció d’una base per a
la instal·lació d’un columbari per a la col·locació de les urnes funeràries en els casos
en que el difunt sigui incinerat per import de total de 70.338,56 €
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres assistents al Ple (sis de set),
el següent :

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'obres pel condicionament del Cementiri
Municipal, segons projecte redactat per l'arquitecte municipal, amb un pressupost
d'execució
material
de
70.338,56€
(IVA
inclòs).
Segon.- Publicar el present acord en el DOGC, el BOPG, el tauler d'edictes i en la
pàgina web de l'Ajuntament durant el termini de trenta dies als efectes de que es
puguin presentar contra el mateix les al·legacions que s'estimin convenients, i
tenir-lo per aprovat definitivament en cas de que no es presenti cap.
7.- Assumptes urgents
7.1. Aprovació provisional de l’expedient núm. 6/2014, Modificació de les
NNSS de Planejament de Cistella.
«Vist que l’ expedient ha sigut sotmès a informació pública durant el termini
d’ un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6572, de data 28.2.14, /Butlletí Oficial de Girona, núm. 45, de data 6.3.14, i en el
periòdic El punt avui de data 27.2.14.
Vist que simultàniament al tràmit d’ informació pública, es va sol·licitar a la
Diputació de Girona, al Departament d’agricultura i al Departament de medi
ambient de la Generalitat de Catalunya els corresponents informes.
Vist que simultàniament al tràmit d’ informació pública, es va donar audiència
als següents Ajuntaments l’ àmbit territorial dels quals limita amb el d’ aquest
Municipi.
Vist que durant el període d’ informació pública, no s’ han presentat
al·legacions.
Vist l’ informe de Secretaria, de conformitat amb el disposat en els articles
22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, el Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD
UNIC. Remetre l’expedient núm. 6/2014 de la modificació de las Normes
Urbanístiques de Planejament en unió de tot l’ expedient a la comissió territorial d’
urbanisme competent perquè procedeixi a la seva aprovació ».

7.2.- Aprovar l’esmena del punt Tercer de l’acord del Ple de data 27 de
maig de 2013, d’adhesió al conveni de col·laboració entre el consell
comarcal de l’alt Empordà i el consorci localret per la contractació
centralitzada del serveis de telecomunicacions -veu, mòbils i internet.
VIST que l’Ajuntament de Cistella per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de
maig de 2013 es va adherir al Conveni per a la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i dades de les comarques gironines.
VIST que en aquest acord es va establir com a despesa màxima per aquest
Ajuntament l’import de 3000 €, desglossat en els següents conceptes:
LOT 1: 2040 €
LOT 2: 960 €
LOT 3: 0 €

VIST que segons l’escrit presentat en data 28 de maig de 2014 pel Consorci
Localret, un cop revisada la facturació real resulta que existeix un desajust entre
aquesta i la quantitat fixada com a despesa màxima de 328,38 €.
VIST que segons el certificat del secretari ’interventor de data 29 de maig de 2013,
existeix consignació pressupostària suficient
Vist l’informe jurídic-econòmic emès per la Secretaria i la Intervenció municipal.
Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny,
que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant,
ROAS), i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat
de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i
administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del
Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
Atès el que s’ha exposat, s’adopten els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmena del punt tercer de l’acord del Ple de data 27 de maig de
2013 esmentat a la part expositiva de la presenta resolució, i establir la despesa
màxima que l’Ajuntament de Cistella té previst destinar per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà
d’un import anual de 3328,39 €, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen :
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET
Segon. Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient
per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 a 2015.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci Localret.

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

LA SECRETARIA

