ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 27 DE GENER DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:20 hores del dia 27 de gener
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, 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 l’ acta de la sessió plenària de data 23 de
desembre de 2013
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 23 de
desembre 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 de la Comissió d’urbanisme de Girona relatiu a l’aprovació definitiva
de la modificació núm. 5 de les NNSS de planejament de Cistella
2.2.- ofici de la diputació de Girona comunicant l’atorgament de subvenció pel
sosteniment de la Sala de Lectura.
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 6.123,97 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:PRIMER .- Aprovar les
següents factures per import total de 6.123,97 €

REG.
ENTRADA
298
286
291
310
320
287
289
311
306
319
32
31
30
25
24
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292
30
312
31

DATA FACTURA NUM FACTURA
30.11.13
04.11.13
18.10.13
22.11.13
30.11.13
30.10.13
31.10.13
25.11.13
15.11.13
25.11.13
30/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
07/01/2014
01/01/2014
07/01/2014
07/01/2014
04.11.13
31/12/2013
30.11.13
31/12/2013

A 32637
13008965
13008623
13009351
B121259
B121206
FC1306738
SUC/1302724
4576
9867
171
166
167
TA4KA0258990
TA4KA0258989
TA4KA0258986
TA4KA0258988
80/2013
79,434
D0002852
101425

CREDITOR

IMPORT

NACEX
8,76 €
SERVICENTRE
253,11 €
SERVICENTRE
127,90 €
SERVICENTRE
95,14 €
S.F.M.C.,S.L
664,71 €
S.F.M.C.,S.L
664,71€
EMILIANNA
74,08 €
E.S. MASET, S.A.
11,37 €
PINTURES L'ALBERA S.L. 99,20 €
DUÑACH SOLER
653,40 €
CLIP
187,6
CLIP
383,8
CLIP
90
MOVISTAR
55,48
MOVISTAR
29,24
MOVISTAR
29,27
MOVISTAR
71,72
MON LOCAL
647,50 €
AGRI-ENERGIA
878,71
E.S.AVINYONET,S.L
911,00 €
YMBERT DUNJO
187,27
TOTAL 6.123,97 €

CONCEPTE
Enviament De Documents
Abono Camp De Futbol
Deixalleria
Plaguicides Camp
Poda Arbres
Poda Arbres
Haloween Sala De Lec
Gasolina Sense Plom
Material Deixalleria
Poda Arbres
Tambor Oki
Material Oficina Ajunt
Pilar,Cementeri,Vilar
972546794 Jutjat Olga
972546539
972546109 Dispensari
972547093ajuntament
Serveis D'intervenció
Llum
Gasolina
Manteniment Poble

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 relleva a la
participació en els tributs de l’Estat corresponent al mes de desembre de 2013,
s’acorda donar-li conformitat
5.- Donar compte del decrets d’alcaldia.
No hi ha decrets d’alcaldia.

6.- Aprovació inicial

de l’expedient núm. 6 de Modificació de NNSS del
Planejament Urbanístic de Cistella
Vist que amb data 8 de gener de 2014, per Providència d’ Alcaldia es va
disposar la iniciació del procediment de modificació de les Normes de Planejament
Urbanístic del Municipi de Cistella pel que fa a dos aspectes de la normativa vigent en
els esmentats documents municipals:
La primera, completar els paràmetres urbanístics que fan referència a la
regulació de les edificacions destinades a ramaderia intensiva en el sòl no
urbanitzable. la proposta consisteix en modificar l’article 63.b de les NN. SS. De
Planejament vigents, que corresponen al Capítol 3. Secció 2ª. Zones d’interès
agrícola, Clau 6. Aprofitant que la normativa urbanística vigent permet uns llindars més
amplis per a les construccions ramaderes, s’ha decidit modificar aquests llindars per tal
de permetre que les instal·lacions que es projectin puguin adaptar-se millor a les
exigències de les noves demandes de les instal·lacions ramaderes modernes. La
modificació proposada podran ampliar, amb caràcter general, fins a un sostre màxim
de 4.000 m2 de superfície construïda, per tal de facilitar la reordenació de les
explotacions existents o per optimitzar econòmicament aquestes explotacions que ja
estan en funcionament
La segona, regular amb més precisió les distàncies en les quals es possible
realitzar noves edificacions en sòl no urbanitzable, tenint en compte les bandes de
protecció establertes a banda i banda de les carreteres que conformen la vialitat local
bàsica, que conformen la carreteres GIV-5010, d’Avinyonet de Puigventós a Vilaritg i la
GIV-5102 de Vilaritg a Terrades. Donat que el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, a l’article 40, estableix que la
línia d’edificació, en aquest tipus de vies s’ha de situar a vint-i-cinc metres de l’aresta
exterior de la calçada, la modificació proposada en aquest cas, es farà de forma que
les bandes de protecció establertes en aquest article per al sòl no urbanitzable, es
reduiran a 25 mts, a partir de les quals es permetran noves construccions, ampliacions
o reformes substantives, necessàries per tal de poder adequar les masies o
edificacions existents en sòl no urbanitzable, incloses en aquestes bandes de
protecció o adjacents a elles, a uns nous usos o ampliació de les activitats existents,
d’entre les que estiguin contemplades al Pla especial urbanístic d’identificació i
regulació de masies i cases rurals o a la normativa vigent en sòl no urbanitzable,
regulades en aquestes Normes Subsidiàries o al Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Vist que amb data 13 de gener de 2014, es va emetre informe de Secretaria en
relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la
referida modificació.
Vist que amb data 13 de gener de 2014, per Providència d’ Alcaldia es va
encarregar l’ elaboració i redacció del projecte de modificació als Serveis Tècnics
Municipals.
Vist que amb data 22 de gener de 2014, es va rebre el Projecte per part dels
Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’anterior, el Ple adopta per unanimitat dels set membres del Ple, ACORDA:
PRIMER. Aprovat inicialment l’expedient num 6/2014 de modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Cistella, i obrir un període d’ informació
pública durant un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, al Punt avui, al taulell d’anuncis de
l’ajuntament i a la web de l’ajuntament. Durant aquest període quedarà l’ expedient a
disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo perquè es presentin les al·legacions
que s’ estimin pertinents.
SEGON. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’ informació pública, els informes al
Departament de Medi Ambient i al d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural i a Xarxa viaria de la Diputació de Girona, els quals deuen emetre-ho en
el termini d’ un mes, excepte que una disposició autoritzi un termini més llarg.
TERCER. Donar audiència, simultàniament al tràmit d’ informació pública, als
Ajuntaments Vilanant, Lladó, Terrades, Navata i Cabanelles l’ àmbit territorial del qual
limiti amb el d’ aquest Municipi.

7.- Assumptes urgents
Al·legacions a l’atribució inicial del PUOSC 2013-2017.
I.- L’ajuntament de Cistella va sol·licitar al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya mitjançant acord de Ple de la corporació de data 28 de gener
de 2013, la inclusió als diferents Programes del PUOSC 2013-2016, de les obres que
es relacionen:
1.-Programa general:
2014: Condicionament d’un espai destinat a aparcament municipal.
2015: Condicionament de l’espai annex a la piscina i Millora de les infraestructures del
nucli antic Fase I
2016: Millora de les infraestructures del nucli antic Fase II.
2.- Programa específic Diputació de Girona:
2014: Ampliació d’un edifici per a magatzem i Serveis municipals.
2016: Obres de millora del cementiri municipal de Cistella.
3.- Línia de manteniment i conservació.
II.- La Comissió de Cooperació local de Catalunya, mitjançant acord de 19 de
desembre de 2013, va atribuir inicialment, entre altres, a l’ajuntament de Cistella:
2015 Ampliació d'un edifici per a magatzem i serveis municipals 22.888,98
20.600,00
2016 Millora de les infraestructures del nucli antic, 1a fase
126.127,31
2017 Condicionament del Cementiri municipal
49.400,00

250.254,62

70.338,50

III.- Vist l’anterior, es proposa al·legar a la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya:

Ates que l’estat del cementiri municipal no permet demorar una intervenció immediata i
es primordial avançar la realització de les obres, del 2017 al 2014.
Ates que les obres de Millora de les infraestructures del nucli antic, fase I i Fase II ,
sol·licitades, son obres incloses en l’article de... 26 de laLey 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local i de inexcusable atencio pels muncipis
(Artículo 26
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías
públicas. )

Ates que les subvencions del PUOSC de la Generalitat de Catalunya són les de major
import que pot rebre l’administració local petita.
Ates que les dues fases van connectades al tractar-se dels Serveis públics i que es
varen proposar en dos fases per tal de ser assequibles econòmica al municipi i que no
s’entén una sense l’altra, i que la segona fase no ha esta inclosa la PUOSC 20132017.
Vist l’anterior,
SOL.LICITEM: Que es tingui per presentat, en temps i forma, aquest escrit juntament
amb la documentació que s‘acompanya, l’admeti i a la vista de l’exposat, acordi:
1) La modificació l’any de concessió de la subvenció per l’obra de Condicionament
del Cementiri municipal
2)

Incloure l’obra Millora de les infraestructures del nucli antic, 2a quin pressupost
d’execució és de 216.704,95 € € a la formulació del POUSC de l’any 2017. Amb
una subvenció de 205.869,45€

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 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

