ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA DE 26 D’OCTUBRE DE 2015.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 26 d’octubre de
2015, 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: Bart M. J.
Bekaert, Carles Sagué Caselles, Lluis Torrecabota Pedregós, Antonio Bernad Prats i
Moisès Nogué Ribas.
Excusa l’assistència la Sra. M Rosa Cuixart Masdeu
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
setembre de 2015, 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 Xaloc Girona comunicant la proposta de calendari fiscal pel 2016.
2.2.- Ofici de la Delegació del Govern comunicant les dates autoritzades per la
celebració del joc de la Quina
2.3- Ofici del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1 de setembre de
2015.
2.4- Ofici de Xaloc Girona, comunicant la possibilitat d’un tercer fraccionament de
pagament sobre l’IBI.
3.- Aprovació de despeses
Vista la relació de factures numero 10/2015, elaborada pel Sr. Regidor d’Hisenda,
Sr. Moises Nogue Ribas de despeses varies, corresponent als registres núm. 197 a
222 i 224 a 249 que ascendeix a un import total de 8189,29 € als efectes de la
seva aprovació al Ple.
Vist l’informe d’intervenció, informant favorablement l’aprovació de les
factures

corresponents

a

la

relació

assenyalada,

per

existir

consignació

pressupostària suficient i adequada en el pressupost vigent per donar cobertura al
reconeixement d’obligació que l’aprovació de factures comporta i per haver-se
tramitat els expedients de despesa corresponents.
En la Intervenció Municipal consten els documents de fiscalització que
acrediten la conformitat d’aquestes factures i la procedència del reconeixement i
pagament de les obligacions derivades d’aquelles.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable, i s’ ACORDA per unanimitat dels assistents:
Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) la relació de factures nº
10/2015, corresponent als registres núm. 197 a 222 i 224 a 249 que ascendeix a
un import total de 8189,29 €, que s’adjunta com a Annex a la present.
SEGON. Traslladar aquesta Resolució a la Tresoreria, per donar compliment a
l’ordre.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa abocador
comarcal corresponent al mes de setembre de 2015, s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a l’assessorament
personalitzat i els informes de la implantació del compostatge casolà, així com el
material necessari, s’acorda donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa de
recollida d’animals abandonats corresponent al 2n semestre 2015, s’acorda donarli 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. 41/2015, relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació
de crèdits 3/2015 que mitjançant transferència entre partides autoritza la Base
cinquena de les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici corrent
Decret d’alcaldia núm. 42/2015, en virtut del que s’acorda presentar al Consorci
AOC la sol·licitud d'alta al Servei de SEU-e, Transparència i e-TAULER
Decret d’alcaldia núm. 43/2015, en virtut del que es compareix en recurs
contenciós administratiu núm. 318/2015, del Jutjat Contenciós administratiu 3 de
Girona i la tramesa de l’expedient administratiu corresponent.
Decret d’alcaldia núm. 44/2015, en relació a l’aprovació del cost efectiu dels serveis
que presta l’entitat local i que es relaciona en el document adjunt.

El Ple es dóna per assabentat.

6.-Donar compte de l’informe d’intervenció.
6.1.- INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
DE L’EXERCICI 2015 (ACUMULAT A 30/09/2015)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), emeto
el següent INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals
de subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada
any, queden excloses del compliment de l’obligació de subministrament
d’informació trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000
habitants, excepte la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria,
endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys.
De la documentació corresponent al tercer trimestre 2015 (acumulat fins
30/09/2015), el resultat obtingut és el següent:

Deuda viva al final del periodo
Entidad

09-17-051AA-000
Cistella
Total
Corporación
Local

Deuda
Operaciones
a
con
Factoring
Avales
Otras
Con
Emisiones
corto
Entidades
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
de deuda
plazo
de
recurso reintegrados de crédito Públicas (FFPP)
crédito

Total
Deuda
viva
al final
del
periodo

0,00

0,00

28.102,03

0,00

0,00

0,00

0,00 28.102,03

0,00

0,00

28.102,03

0,00

0,00

0,00

0,00 28.102,03

Nivel Deuda Viva 28.102,03

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS
OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2015
CONCEPTO
2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022 2023 2024 2025

Emisiones de deuda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones con
Entidades de credito

9.356,61

9.378,05

4.697,09

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Factoring sin recurso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda con
Administraciones
públicas
(exclusivamente
FFPP) (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras operaciones de
credito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total vencimientos

9.356,61

9.378,05

4.697,09

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S’adjunta el calendari i pressupost de tresoreria a 30/09/2015
Cistella, 16 d’octubre de 2015.
L’Interventora,
Olga Serrats Juanola

6.2.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT
A PROVEÏDORS.
Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol
pel qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos
dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents,
obtenint així el període mig de pagament.
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu
definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació
corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor
negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si
l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de
la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la
remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents
de pagament, aquests trenta dies.
Les dades corresponents al 3er trimestre de 2015 són les següents:
Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operacione
Pagos
Operacione
Pagos
PMP
Entida
Observacione
s
Realizado
s
Pendiente (días
d
s
Pagadas
s
Pendientes
s
)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
Cistella
PMP
Global

0,22

23.995,4

23.995,45

38,15

32.873,0

22,15

32.873,03 22,15

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i
organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de
pagament a proveïdors.
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els
següents termes:
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con
lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período

medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre
anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos
que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades
autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”.
Cistella, 16 d’octubre de 2015.
La Secretària - Interventora
Olga Serrats Juanola
7.- Assumptes urgents
7.1.- Aprovació de la versió definitiva del PAES d’acord a les indicacions de la Diputació de
Girona.
Ates que el 26 de novembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Cistella va aprovar l’adhesió al Pacte
d’alcaldes. Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible, l’Ajuntament va designar als serveis tècnics de l’àrea de medi ambient
del Consell Comarcal de l’alt Empordà, com a coordinador municipal del Pla d’acció energètica
sostenible supramunicipal, que compren alguns municipis de la Serra de l’estela, en concret els de la
conca del Manol i del Rissec de la Garrotxa d’Empordà
Vist que per Decret d’alcaldia numero 6/2014 de data 6 de febre de 2014 es va aprovar inicialment el Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) per al municipi de Cistella elaborat pel Consell Comarcal de l’Alt
Empordà exposat al públic mitjançant publicació al BOP de Girona numero 53 de 18 de març de 2014,
sense que durant el període d’exposició publica s’hagi presentat cap tipus de reclamació o al·legació.
Ates que el Pla d’acció energètica sostenible supramunicipal, que compren alguns municipis de la Serra
de l’estela, entre ells Cistella i en concret els de la conca del Manol i del Rissec de la Garrotxa d’Empordà
no va superar la validació del Diputació de Girona havent d’incorporar-se una sèrie d’esmenes que varen
comportar alguns canvis en el PAES lliurat i aprovat inicialment, entre d’altres, el nombre d’emissions
per l’any 2005 definitives són 22.704,05 de CO2, s’ha modificat el nombre d’accions de 72 a 71 accions
que suposen una reducció d'emissions per l’any 2020 de 4.945,02 a 4.709,03 tn CO2, amb un
percentatge de reducció del 22% al 20,74% i també ha variat el pressupost total del Pla de 3.552.910,3
euros a 3.517.254,99 euros.
Un cop estimades i incorporades les esmenes proposades per la Diputació de Girona cal ésser sotmesa a
la l’aprovació definitiva del Ple de la Corporació
Per tot el que s’ha exposat en els apartats anteriors, es proposa al Ple l’adopció
del següent acord:

Primer.- Aprovació de la versió definitiva del PAES supramunicipal, que compren alguns municipis de la
Serra de l’estela, entre ells Cistella i en concret els de la conca del Manol i del Rissec de la Garrotxa
d’Empordà d’acord a les indicacions de la Diputació de Girona.
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona.
Posat a debat s’aprova per unanimitat dels assistents
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 22:15 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present
acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETARIA

