ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 27 DE FEBRER DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:10 hores del dia 27 de febrer
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 30 de gener de 2012 i 17 de febrer 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 societat general d’autors i editors relativa als pressupostos de
despeses per a la celebració d’espectacles musicals.
2.2.- Escrit del departament d’interior relatiu als plans de protecció civil
2.3- Escrit de PRODAISA relatiu a les analítiques de la xarxa d’aigua
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 7209,61 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent A C O R D

REG.
DATA
ENTRADA FACTURA
17 5.01.12
25 12.01.12
28 01.02.12
35 24.01.12
36 30.12.11
37 01.02.12
38 13.01.12
39 28.12.11
40 16.01.12
42 07.02.12
43 07.02.12
48 07.02.12
49 07.02.12
53 15.02.12
54 09.02.12
55 14.02.12
56 14.02.12
57 14.02.12
58 14.02.12
59 14.02.12

NUM FACTURA

CREDITOR

40636090164 ALLIANZ
031/12
WALFRIDO STROHECKER
1-120579
GESTORIA ALBERT
1-120264
GESTORIA ALBERT
18219 PUNSET
28-B282MOVISTAR
852646
2150149240 FERROS MANXA
2150148774 FERROS MANXA
84014076 FERROS MANXA
TA3ZH0384295 MOVISTAR
TA3ZH0356012 MOVISTAR
TA3ZH0356010 MOVISTAR
TA3ZH0412001 MOVISTAR
AB/1750
DOGC
3.676 AGRI-ENERGIA
3.942 AGRI-ENERGIA
3.841 AGRI-ENERGIA
6.399 AGRI-ENERGIA
5.367 AGRI-ENERGIA
5.563 AGRI-ENERGIA

IMPORT
1.046,24 €
227,74 €
505,57 €
219,44 €
330,28 €
28,15 €
596,14 €
730,75 €
5,03 €
103,94€
85,09 €
27,03 €
22,22 €
85,43 €
721,25 €
1.830,39 €
90,44 €
110,71 €
246,75 €
197,02 €

TOTAL 7209,61€
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de7209,61 €
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 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 corresponent al mes de gener
de 2012, 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. 6/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient estarriol /11 de l’execució de les obres
consistents en reformar bany
Decret núm. 5/2012, relatiu a la pressa en coneixement de la comunicació
prèvia d’obres formulada, en data 16 de gener de 2012 (N.R.E.:), mitjançant la
qual el/la Sr/a. FRANCESC DALMAU HERRERA, comunica l’execució de les
obres consistents en rehabilitació de paller de Can Trullas
Decret núm. 4/2012 relatiu a la pressa en coneixement Llicència d’obres en
regim d’autorització formulada, en data 13 de maig de 2011 (N.R.E.: 138/11),
mitjançant el qual ABEDUL 2001 SL. sol·licita l’execució de les obres
consistents en l’estructura d’una nova construcció d’un habitatge unifamiliar al
C/ Figueres, 7, segons escriptura púbica i núm. 9 segons plànols cadastrals.
Decret núm. 3/2012 relatiu a l’ aprovació de les bases reguladores de les
proves selectives per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a
d’administració general en els termes en que figuren en l’expedient.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
d’obertura d’establiments.
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases del règim local i per l'article 89 de la Llei 20/2009 de
prevenció i control ambiental de les activitats, Decret 82/2010 pel qual s’aprova
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a
l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, l’Ajuntament estableix la taxa per a la tramitació municipal de les
autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals, de les llicències
d’espectacles públics i activitats recreatives, de les comunicacions prèvies de
les activitats i dels espectacles que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Vistes les facultats conferides per l’article 133.2 i l’article 142 de la Constitució,
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19 del text

refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
2/2004, de 5 de març, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels
assistents:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança fiscal reguladora
Taxa per d’obertura d’establiments
Segon.- Exposar al públic el present acord al tauler d’anuncis de l'ajuntament,
durant el termini de trenta dies comptats des del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el BOP de Girona. En aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions, publicar al BOP l'acord elevat a
definitiu i el text íntegre de l'ordenança fiscal aprovat, la que entraria en vigor
l'endemà de la seva publicació i regirà mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació.
7.- Aprovació provisional de l’ordenança municipal d’obertura
d’establiments i control d’activitats
En el marc de l’estratègia de Lisboa, la Comissió Europea va respondre a la
petició del Consell Europeu d’elaborar una política quin objectiu fos la supressió
dels obstacles a la lliure circulació dels serveis, i la llibertat d’establiment dels
prestadors de serveis, presentant el 13 de gener de 2004 una “proposta de
Directiva relativa als serveis en el mercat interior”, també coneguda com a
“Directiva de Serveis”, que després de nombroses esmenes, va ser aprovada
pel Consell Europeu el 12 de desembre de 2006. Es tracta de la Directiva
2006/123/CE, que un cop publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea el 27
de desembre de 2006, va entrar en vigor l’endemà.
La pròpia Directiva inicia la seva exposició recordant que “d’acord amb l’article
14, apartat 2 del Tractat de la Unió Europea, el mercat interior implica un espai
sense fronteres interiors en el qual estigui garantida la lliure circulació de
serveis”. L’article 43 del Tractat garanteix la llibertat d’establiment i l’article 49
estableix la lliure prestació de serveis dins de la Comunitat, afegint que
“l’eliminació de les barreres que obstaculitzen el desenvolupament de les
activitats de serveis entre els Estats membres és un mitjà essencial de reforçar
la integració entre els pobles d’Europa i de fomentar un progrés econòmic i
social equilibrat i sostenible”, passant, així mateix, a destacar com “els serveis
són el motor del creixement econòmic, representant un 70% del PIB i dels llocs
de treball en la majoria dels Estats membres, i sent clau per a l’ocupació,
sobretot de les dones, per que poden aprofitar en gran mesura les noves
oportunitats ofertes per la plena realització del mercat interior de serveis”.

És, per tant, l’objectiu de la Directiva de Serveis “Eliminar els obstacles que
s’oposen a la llibertat d’establiment dels prestadors en els Estats membres i a
la lliure circulació de serveis entre els Estats membres i garantir, tant als
destinataris com als prestadors de serveis, la seguretat jurídica necessària per
a l’exercici efectiu d’aquestes dues llibertats fonamentals del Tractat”.
L’impacte econòmic de l’aplicació d’aquesta Directiva, en la nostra economia,
és de considerable importància, ja que el sector de serveis és el de major
importància quantitativa pel seu pes en el PIB, que a nivell nacional és del
66,7% i ofereix un nivell d’ocupació nacional del 66,2 %, per la qual cosa,
d’aquest sector depèn en bona mesura el creixement i la competitivitat de la
resta dels sectors econòmics. Per això, l’execució de la Directiva reduirà les
traves administratives a l’accés de les activitats de serveis, la qual cosa,
incentivarà l’activitat empresarial i econòmica, de fet a Espanya es preveu pel
Govern Central que el seu efecte suposi la creació de 200.000 llocs de treball,
aportant un 1,2% del PIB, impulsant el consum en un 1,2% i la producció en un
punt percentual.
Com a Directiva Comunitària, la seva aplicació requereix la transposició o
incorporació a l’ordenament jurídic, corresponent, no únicament a
l’Administració de l’Estat, sinó a totes les Administracions públiques existents,
l’obligació d’adaptar i modificar totes les normes vigents que regulin
procediments i tramitacions per a l’establiment de serveis subjectes a la
Directiva, i això abans del dia 28 de desembre de 2009. Aquesta transposició
normativa suposa una millora del marc regulador dels serveis econòmics, la
qual cosa, deriva en una major eficiència, productivitat, competitivitat, varietat i
qualitat de les prestacions, amb el benefici que això suposa per a les empreses
i sobretot a la ciutadania en general.
En aquest sentit, el Parlament Espanyol, a data d’avui, ha aprovat la Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici , i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i té
en tràmit el projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats, així
com altres disposicions normatives.
Pel que fa a aquest Ajuntament, es planteja aquesta Ordenança, quin text s’ha
redactat en els termes de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici i que ve a establir el marc al
que s'hauran de subjectar tots els procediments i tràmits que l'Ajuntament tingui
establerts o vagi a establir per a la prestació de serveis subjectes a la Directiva.

És, per tant, una Ordenança que seguint el model elegit pel nostre Estat, ve a
transposar de manera directa i horitzontal la Directiva 2006/123/CE, contenint
els principis bàsics per garantir el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici en el Municipi, eliminant o reduint les barreres administratives
mitjançant la simplificació dels procediments i del seu accés a través de
procediments telemàtics.
Ordenança a la qual ha de seguir l'aprovació de les corresponents
modificacions de les Ordenances Municipals afectades, la correlativa adaptació
de tots els procediments i tràmits administratius, la implantació de les vies
telemàtiques i la seva incorporació a la finestreta única que l'Estat
desenvoluparà a l'efecte.
A part de les accions municipals descrites en el paràgraf anterior, aquesta
Ordenança té una disposició derogatòria i una altra transitòria que
salvaguarden i garanteixen en tot moment el compliment i la transposició de la
Directiva, en establir-se com Ordenança general d'aplicació per a tots els
procediments administratius municipals que tinguin relació amb l'establiment
dels serveis subjectes a la Directiva, quedant automàticament derogada
qualsevol norma municipal o automàticament modificat qualsevol procediment
que pugui anar-hi en contra.
Tal com s'ha dit anteriorment, la present Ordenança es dicta en compliment de
l'obligació de transposició de la Directiva 2006/123/CE al marc normatiu
municipal, per la qual cosa, s'ha intentat recollir el seu text i el de la Llei estatal
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, de la forma més
fidel possible.
Vist l’anterior, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança municipal
d’obertura d’establiments i control d’activitats.
Segon.- Exposar al públic el present acord al tauler d’anuncis de l'ajuntament,
durant el termini de trenta dies comptats des del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el BOP de Girona. En aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions, publicar al BOP l'acord elevat a
definitiu i el text íntegre de l'ordenança fiscal aprovat, la que entraria en vigor
l'endemà de la seva publicació i regirà mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació.

8.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre el terme
municipal de Cabanelles i Cistella.
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Cabanelles i Cistella signada in situ el dia 6 d’abril de 2010, entre les
comissions nomenades per cada ajuntament i els representants de la
Generalitat de Catalunya, tècnics superior geògraf de la direcció general
d’administració local i enginyer tècnic en topografia de l’Institut cartogràfic de
Catalunya.
Ates que de conformitat amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007,
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, aquesta acta de delimitació s’ha de sotmetre al
ple de les corporacions locals afectades, per tal de qual s’acordi la seva
aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membre
de la corporació.
Ates que la comissió municipal de delimitació d’aquesta ajuntament ha acceptat
i ha reconegut les fites F1 a F8, d’acord amb l’informe sobre la línia de terme
aportada per la direcció general d’administració local.
Vist el que disposen, entre altres, ela article 25, 52 i 114 del text refós de la llei
municipal i de regim local de Catalunya, l’article 28 i següent del decret
244/2007, de 6 de novembre pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitat de municipal.
S’acorda per unanimitat dels set dels set membres del ple:
Primer.- Aprovar, en tots els seus extrems, l’acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Cabanelles i Cistella, de data 6
d’abril de 2010, la qual forma part integrant d’aquest acord..
Segon.-Comunicar aquest acord a la Direcció general d’administració local, del
departament de governació i administracions publiques de la Generalitat de
Catalunya i a l’ajuntament de Cabanelles.
9.- Acord d’Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de
continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia dels nostre país, va sorgir un
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de
municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta
manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental
dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions
Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i polítics ratificat per
l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots
els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament
econòmic, social i cultural”.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de
llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en
un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un
poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les
disposicions de la Carta de les Nacions Unides”.
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus Estatuts, que consten a l’expedient i que han
estat examinats pels regidors de la Corporació i tenint en compte que la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret
110/1996,el Ple municipal acorda per unanimitat dels set membres del Ple :
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Designar, l’alcalde com a titular, i el regidor o regidora que ell designi
com a suplent, representants d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir.
Quart.- Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per l’execució
del present acord.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
10.- Assumptes urgents.
10.1.- Aprovació del Plec de Clàusules administratives
particulars, de l’expedient ordinari de contractació, de la despesa
i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat
d’adjudicació de l’obra de condicionament del terreny de joc del
camp de futbol municipal.

Incoat procediment negociat de contractació per raó de quantia de les
obres d’adequació de condicionament del terreny de joc del camp de futbol
municipal, d'acord amb el Projecte redactat pels serveis tècnics municipals.
Vista l’acta de replanteig de les obres i redactat el Plec de Clàusules
administratives particulars, amb consignació suficient a la partida
2012.342,60903 del vigent pressupost i evacuats els informes de SecretariaIntervenció, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars, disposant la
seva exposició al públic per termini de 20 dies en el BOP de Girona, per tal que
es puguin presentar reclamacions que seran resoltes per l’alcaldia.
Segon.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació, aprovar la despesa amb
càrrec a la partida 2012.342,60903 del vigent pressupost i disposar l’obertura
del procediment negociat d’adjudicació sol·licitant ofertes a les empreses
Joaquim Ribas Quintana, Instal·lacions Josep Vilar SLU i Instal·lacions Nualart,
SC, capacitades per a la realització de l’ objecte del contracte, fixant amb la
seleccionada el preu i deixant constància de tot a l’ expedient.
10.2.- Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de
l’Esport i l’entitat “Ajuntament Cistella”, per al finançament de l’actuació
de la “Instal·lació de gespa natural al camp de futbol”.
Ates que en data 5 de juliol de 2010 l’ajuntament de Cistella va sol·licitar al
consell català de l’esport una subvenció per a la instal·lació de gespa natural al
camp de futbol.
Ates que el 20/07/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya autoritza el
Consell Català de l'Esport a atorgar a l’entitat “Ajuntament Cistella” una
subvenció de 55.963,00euros per a l’actuació de la “Instal·lació de gespa
natural al camp de futbol”. ” a finançar mitjançant la línia de crèdit de l’lnstitut
Català de Finances que inclou els següents imports:
- 30.000,00 euros, corresponents a l’import principal del préstec que li
concedirà l’Institut Català de Finances.
- 25.963,00 euros, corresponent a l’estimació de l’import dels interessos del
principal i altres despeses derivades del préstec
Ates que la realització de l’obra subvencionada ha de finalitzar abans del
31/12/2013, sens perjudici del que estableix el pacte setè.
Vist el text íntegre del conveni que diu:
“Esplugues de Llobregat,
Reunits
D‟una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Català
de l‟Esport amb competència suficient d‟acord amb l‟article 2.2.f) del Decret
35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell

Català de l‟Esport, I d‟altra part, el senyor Enric Gironella i Colomer, Alcalde de
l‟entitat “Ajuntament Cistella”, en representació d‟aquesta.
Actuen
Ambdues parts, en nom i representació de les respectives institucions i, es
reconeixen competència i capacitat suficient per actuar i obligar-se i
Exposen
I. D‟acord amb l‟article 3.2.n), del Text únic de la Llei de l‟esport, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, un dels principis rectors de la política
esportiva de la Generalitat és el de planificar i programar una xarxa equilibrada
d‟instal·lacions esportives amb els equipaments necessaris arreu del territori
català, que reculli tant com sigui possible tota mena d‟iniciatives mirant
d‟aconseguir una utilització òptima de les instal·lacions, els equips i els
materials destinats a la pràctica esportiva.
II. El Text únic de la Llei de l‟esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, en el seu article 51.1, disposa que correspon al Consell Català de
l‟Esport redactar i tramitar el Pla director d‟instal·lacions i equipaments
esportius de Catalunya. Fruit d‟aquest mandat, mitjançant el Decret 95/2005, de
31 de maig, s‟aprova el Pla director d‟instal·lacions i equipaments esportius de
Catalunya (PIEC).
III. El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom administratiu adscrit
actualment al Departament de la Presidència, que entre d‟altres finalitats,
disposa la de planificar i gestionar la política esportiva de la Generalitat, d‟acord
amb l‟article 35.3 del Text únic de la Llei de l„esport, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
IV. El 30/09/10, el Departament de la Vicepresidència, el Consell Català de
l‟Esport i de l‟Institut Català de Finances signen el text refós del conveni de
col·laboració en el qual s‟estableixen les condicions del programa de
finançament d„inversions en instal·lacions i equipaments esportius inclosos en
el PIEC. En aquest text es refon el conveni signat per les parts el 15/12/05,
amb totes les modificacions posteriors.
V. Les subvencions concedides en aplicació de l‟anterior conveni consten del
principal, que és l‟import que l‟entitat beneficiària rep com a bestreta de l‟Institut
Català de Finances, i dels interessos i despeses que genera el préstec que
l‟Institut Català de Finances concedeix, a proposta del Consell Català de
l‟Esport, a l‟entitat subvencionada.
VI. L‟Institut Català de Finances fa efectiu l‟import del principal, en endavant
“desemborsament”, a l‟entitat beneficiària, una vegada el Consell Català de
l‟Esport i la Intervenció Delegada hagin donat el seu vistiplau als justificants de
l‟actuació. El Consell Català de l‟Esport fa efectiu, a càrrec dels pressupostos
de les anualitats corresponents contemplades a l‟expedient de plurianualitat,
l‟import de la subvenció, en endavant “pagament”, directament a l‟Institut Català

de Finances que inclou l‟amortització així com els interessos i totes les
despeses del préstec.
VII. L‟entitat “Ajuntament Cistella” ha presentat una sol·licitud de subvenció.
VIII. El 06/07/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova l‟expedient
de despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta subvenció, l‟última
modificació del qual s‟aprova el 04/10/2011. La despesa corresponent a
l‟anualitat 2012 està degudament consignada en les partides pertinents del
pressupost de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa hi ha crèdit adequat
i suficient.
IX. El 20/07/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya autoritza el Consell
Català de l'Esport a atorgar a l‟entitat “Ajuntament Cistella” una subvenció de
55.963,00euros per a l‟actuació de la “Instal·lació de gespa natural al camp
de futbol”.
Vist que l‟expedient ha seguit la tramitació corresponent i que compleix la
normativa aplicable, de conformitat amb l‟article 94.5 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (LFC), aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, posades d‟acord les parts i en consideració de les
manifestacions anteriors, aquestes subscriuen el present conveni que es regirà
pels següents:
Pactes
Primer. Concedir una subvenció a l‟entitat “Ajuntament Cistella”, amb número
d‟expedient 82.324/00, per un import global de 55.963,00 euros, per a l‟actuació
de la “Instal·lació de gespa natural al camp de futbol” a finançar mitjançant
la línia de crèdit de l‟lnstitut Català de Finances que inclou els següents
imports:
- 30.000,00 euros, corresponents a l‟import principal del préstec que li
concedirà l‟Institut Català de Finances.
- 25.963,00 euros, corresponent a l‟estimació de l‟import dels interessos del
principal i altres despeses derivades del préstec esmentat.
La realització de l‟obra subvencionada ha de finalitzar abans del 31/12/2013,
sens perjudici del que estableix el pacte setè.
Segon. El Consell Català de l‟Esport proposarà a l‟Institut Català de Finances
que concedeixi a l‟entitat “Ajuntament Cistella” un crèdit de 30.000,00 euros,
que serà desemborsat prèvia presentació de les justificacions (de conformitat
amb el pacte cinquè i següents d‟aquest conveni), degudament conformades
pel Consell Català de l‟Esport i per la Intervenció Delegada corresponent,
segons el calendari de desemborsaments següent: any 2012: 30.000,00 euros
Els imports dels desemborsaments no abonats en cada anualitat podran
acumular-se a les següents anualitats.
Tercer. El Consell Català de l'Esport farà efectiva la subvenció, que inclou les
amortitzacions del principal i qualsevol altra quantitat derivada del préstec,
directament a l‟Institut Català de Finances a càrrec dels pressupostos de 2012
fins el 2027 d‟acord amb el següent desglossament:

Capítol 7 Capítol 4 Total
any 2012: 418,00 euros 1.252,00 euros 1.670,00 euros
any 2013: 885,00 euros 1.905,00 euros 2.790,00 euros
any 2014: 587,00 euros 1.993,00 euros 2.580,00 euros
any 2015: 598,00 euros 2.024,00 euros 2.622,00 euros
any 2016: 682,00 euros 2.126,00 euros 2.808,00 euros
any 2017: 741,00, euros 2.067,00 euros 2.808,00 euros
any 2018: 823,00 euros 2.010,00 euros 2.833,00 euros
any 2019: 999,00 euros 1.947,00 euros 2.946,00 euros
any 2020: 880,00 euros 1.875,00 euros 2.755,00 euros
any 2021: 1.118,00 euros 1.802,00 euros 2.920,00 euros
any 2022: 1.452,00 euros 1.716,00 euros 3.168,00 euros
any 2023: 2.547,00 euros 1.604,00 euros 4.151,00 euros
any 2024: 3.996,00 euros 1.412,00 euros 5.408,00 euros
any 2025: 4.470,00 euros 1.100,00 euros 5.570,00 euros
any 2026: 4.938,00 euros 755,00 euros 5.693,00 euros
any 2027: 4.866,00 euros 375,00 euros 5.241,00 euros
Total 30.000,00 euros 25.963,00 euros 55.963,00 euros
La primera anualitat, corresponent al 2012, es farà efectiva dins de l‟esmentat
període pressupostari amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents.
Les anualitats restants es faran efectives al llarg de cada període pressupostari.
Per fer efectiu el pagament del capítol 7 s‟ha d‟haver desemborsat com a mínim
una quantitat acumulada igual o major que el total a retornar i el del capítol 4
caldrà una notificació de l‟Institut Català de Finances que indiqui l‟import dels
interessos corresponents a l‟anualitat.
La distribució del capítol 4, interessos i despeses del préstec, correspon a una
previsió que no es podrà concretar fins a que es conegui el tipus d‟interès a
aplicar cada any i les dates dels desemborsaments i de les amortitzacions.
Per tal de poder adaptar els pagaments dels capítols 7 i 4 a la realitat dels
costos del préstec, el Consell Català de l‟Esport podrà modificar els imports
corresponents als capítols 7 i 4 de l‟any en curs en funció dels interessos i
despeses acreditats per l‟Institut Català de Finances, sempre i quan es justifiqui
que hi ha crèdit suficient en el moment del pagament. L‟entitat beneficiària
autoritza al Consell Català de l‟Esport a modificar la distribució de les anualitats
següents, sempre que no es modifiqui l‟import total del principal segons el punt
segon de l‟Acord de Govern de 25/10/2011. Aquestes modificacions s‟han de
notificar degudament a l‟entitat beneficiària.
El pagament de la darrera anualitat s‟adaptarà al còmput dels interessos, en
funció de les dates concretes dels desemborsaments i dels pagaments.
Quart. El principal de totes les subvencions concedides per les diferents
administracions o entitats privades no poden superar en cap cas el 100% de
l‟import d‟adjudicació del total de les obres. Tota quantitat que el superi s‟ha de
revocar de la subvenció concedida pel Consell Català de l'Esport.
Així mateix, aquest conveni es pot revisar en el supòsit d‟alteració de les
condicions de concessió que pugui suposar una rebaixa en l‟import de la
subvenció.

Cinquè. Els justificants de l‟actuació objecte de subvenció consisteixen en
certificació de la justificació de la despesa, expedida per la Secretaria o la
Intervenció, que acrediti: les dades identificatives de l‟actuació subvencionada i
de les certificacions d‟obra, l‟acceptació de les certificacions d‟obra, l‟import de
l‟obra executada i que aquesta s‟ha realitzat d‟acord amb el projecte informat
favorablement pel Consell Català de l'Esport. Tanmateix, en qualsevol moment,
el Consell Català de l'Esport, pot exigir la presentació de les certificacions
d‟obra o factures, degudament acceptades per l‟entitat beneficiària, que
acreditin l‟actuació realitzada.
Sisè. Atès que l‟import de la despesa subvencionable supera la quantia de
30.000 euros, amb la presentació de la primera documentació justificativa
també s‟han d‟aportar les ofertes sol·licitades per a la contractació de l‟obra,
que almenys han de ser tres, d‟acord amb els criteris establerts a l‟article 31.3
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
Quan no s‟hagi triat l‟oferta econòmica més avantatjosa també s‟ha d‟aportar
una memòria justificativa de l‟elecció.
Setè. El desemborsament del préstec a l‟entitat beneficiària el farà efectiu
l‟Institut Català de Finances (ICF). A aquest efecte, caldrà que cada any, abans
del 15 d‟octubre, l‟entitat beneficiària de la subvenció lliuri al Consell Català de
l‟Esport, la documentació justificativa prevista en el pacte cinquè i que aquesta
sigui conformada pel mateix Consell Català de l‟Esport i la Intervenció
Delegada. En l‟última anualitat, la documentació justificativa es pot presentar
fins el 15 d‟octubre de l‟any següent.
El principal de la subvenció el desemborsarà l‟ICF, en una o vàries vegades, a
mida que es justifiqui degudament la part de l‟obra executada fins al màxim
establert anualment en el pacte 2n, aplicant sobre l‟import dels justificants de
l‟actuació el percentatge que resulti del principal de la subvenció atorgada
sobre l‟import d‟adjudicació de l‟actuació subvencionada.
Per poder fer efectiu el primer desemborsament, l‟Entitat ha d‟aportar al Consell
Català de l'Esport, a més de la documentació justificativa, certificació
degudament signada, acreditativa de l‟acord d‟adjudicació per l‟òrgan
competent i una còpia de l‟acta de replanteig on consti la data d‟inici de l‟obra
subvencionada.
Per al lliurament de l‟últim desemborsament, el beneficiari ha d‟aportar al
Consell Català de l'Esport l‟acta de recepció, el certificat final de l‟obra signat
per la direcció de les obres, amb el corresponent projecte final d‟obra i
l‟expressió de la liquidació final de les obres, i un joc de fotografies digitals.
Aquest material fotogràfic pot ser utilitzat pel Consell Català de l'Esport, en les
seves exposicions i publicacions.
L‟últim 5% del principal de la subvenció es desemborsarà una vegada el
Consell català de l‟Esport comprovi que la documentació presentada dóna
compliment al que estableix la normativa tècnica d‟equipaments esportius del
PIEC.
Vuitè. Juntament amb les obligacions previstes a l‟article 14 de la Llei estatal
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i a la LFC, així

com a la resta de normativa aplicable, l‟Entitat beneficiària està subjecta a les
obligacions següents:
a) Executar les obres a subvencionar amb estricta subjecció al projecte
informat favorablement pel Consell Català de l'Esport, d‟acord amb la normativa
tècnica d‟equipaments esportius del (PIEC). No es pot modificar el projecte
aprovat pel Consell Català de l'Esport sense l‟autorització prèvia per escrit
d‟aquesta administració esportiva.
Les variacions dels projectes que suposin un increment del cost final de l‟obra
no comporten un augment de la subvenció concedida.
b) La quantia del principal de la subvenció atorgada pel Consell Català de
l'Esport, s‟ha de destinar íntegrament al pagament de l‟obra subvencionada o,
en tot cas, si escau, a avançar l‟amortització del préstec que l‟entitat hagi
formalitzat per al finançament de l‟obra.
c) L‟entitat beneficiària pot subcontractar totalment l‟objecte de la subvenció,
d‟acord amb el que preveu l‟article 29 de la LGS i 68 del seu Reglament. En els
supòsits que l‟activitat subcontractada sigui superior al 20% de l‟import de la
subvenció i que aquest import superi els 60.000 euros, abans de formalitzar la
subcontractació del contracte d‟obres, cal aportar-lo perquè el Consell Català
de l'Esport, o òrgan competent, l‟autoritzi en el termini d‟un mes.
d) L‟acta de replanteig d‟inici d‟obra, els certificats de justificació de la despesa
expedits per la Secretaria o Intervenció i l‟acta de recepció de les obres s‟han
de presentar preferentment amb el model normalitzat que facilita el Consell
Català de l‟Esport; en el cas de les certificacions d‟obra, amb el model
reglamentàriament establert al RD 1098/2001, de 12 d‟octubre, que també
facilita el Consell Català de l'Esport. Aquests documents s‟han de lliurar amb el
nom i les signatures originals, amb els segells corresponents, de l‟entitat
promotora, l‟empresa contractada i la direcció de les obres.
e) Sotmetre‟s a les actuacions de control dels òrgans competents i a facilitarlos-hi tota la informació que a aquests efectes li sigui requerida per la
Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de comptes o altres òrgans
competents, d‟acord amb la normativa vigent.
f) Facilitar l‟accés del personal tècnic del Consell Català de l'Esport, per portar a
terme el seguiment i control , si escau, de l‟obra subvencionada i pugui donar el
vistiplau a l‟acta de replanteig d‟inici d‟obra, a les certificacions d‟obra i a l‟acta
de recepció, d‟acord amb l‟article 46 de LGS i article 110 de Llei 26/2010, de 3
d‟agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
g) Col·locar en lloc visible, des de l‟inici de l‟obra i fins a la inauguració, el rètol
d‟obres normalitzat, on consti que l‟obra està subvencionada pel Consell Català
de l'Esport, amb el seu logotip. Així mateix, ha de col·locar de manera
permanent en un lloc visible de l‟accés a l‟equipament una placa on constin les
institucions que han col·laborat en l‟obra.
h) Complir la normativa tècnica d‟equipaments esportius del PIEC, i la resta de
normativa aplicable, quant a l‟ús i gestió de l‟equipament esportiu.
i) Les condicions d‟utilització han de garantir l‟ús per als programes esportius
d‟esport escolar, esport federat i esport i salut adreçats als ciutadans de l‟àmbit
territorial que es realitzin en l‟espai de l‟obra subvencionada i sempre prioritzant
la utilització per a les activitats físicoesportives per a les quals s‟ha projectat
l‟equipament esportiu sobre qualsevol altre tipus d‟acte de caràcter no esportiu.

j) De conformitat amb l‟article 31.4.a) de la LGS, destinar l‟equipament esportiu
a la finalitat per a la qual ha estat subvencionat, per un període mínim de 25
anys, durant el qual si es volen canviar les condicions d‟ús, arrendar, cedir la
gestió, transmetre el domini o enderrocar s‟ha d‟obtenir prèviament autorització
expressa per escrit del Consell Català de l'Esport.
Si escau, en el supòsit de nous titulars de la propietat o gestió, aquests han
d‟assumir les obligacions que comporta la concessió de la subvenció. El
Consell Català de l'Esport pot sol·licitar l‟establiment de garanties del
compliment de les obligacions indicades.
k) Mantenir i conservar en bon estat l‟equipament esportiu subvencionat,
d‟acord amb la normativa tècnica d‟equipaments esportius del PIEC, per un
període mínim de 25 anys i complir amb les previsions establertes en el
projecte de gestió.
l) Vetllar perquè es compleixi la legislació vigent aplicable per al funcionament
de les instal·lacions subvencionades i per dotar-les del personal especialitzat
titulat necessari per al seu correcte funcionament i desenvolupament de les
activitats fisicoesportives que s‟hi practiquin.
m) Si el Consell Català de l'Esport ho sol·licita, aportar-li les dades de la gestió
de la instal·lació, amb el compte de resultats, i de la seva utilització disgregades
per sexe.
Novè. L‟Entitat beneficiària ha de complir tots els requisits acordats en aquest
conveni i tots aquells que es puguin derivar de la normativa aplicable. Cas
contrari, el Consell Català de l'Esport prèvia avaluació de les conseqüències
per al funcionament de la instal·lació esportiva que representa l‟incompliment
de la mateixa, pot revocar i exigir el reintegrament, total o parcial, de la
subvenció en els supòsits previstos als articles 99 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre i el 37 de la Llei estatal 38/2003, general de subvencions.
I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per
duplicat i a un sol efecte, en la data i el lloc de l‟encapçalament.

Ivan Tibau i Ragolta
President del Consell Català de l‟Esport

Enric Gironella i Colomer
Alcalde de l‟Ajuntament deCistella”

Vist l’anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat ACORDÀ:
Primer.- Acceptar la subvenció de 55.963€,que ens concedeix el Consell
Català de l’Esport per a l’actuació Instal·lació de gespa natural al camp de
futbol
Segon.- Aprovar el Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català
de l’Esport i l’entitat “Ajuntament Cistella”, per al finançament de l’actuació de la
“Instal·lació de gespa natural al camp de futbol”.
Tercer.- Formalitzar un préstec de 30.000€ amb l’Institut català de finances
destinat a l’actuació a dalt referenciada.

Quart.- Facultar a l’alcalde de la corporació, Enric Gironella Colomer, amb DNI
nu. 40.428.998N, tan àmpliament com a dret sigui possible per a l’execució del
present acord.
Cinquè.- Comunicar els precedents acords a Consell Català de l’Esport.

10.3.- PROPOSTA
EXTRAORDINARI

DE

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDIT

I

CRÈDIT

Per Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit mitjançant transferència entre partides de despesa.
Per poder atendre la despesa de la incorporació d’una auxiliar administrativa i
no poder demorar-ho per un altre exercici i al no haver-hi consignació en el
pressupost ordinari actual, cal tramitar en aquest expedient una modificació de
crèdit.
Es proposa al Ple l’Acord d’aprovació d’aquest expedient 1/2012 de modificació
de crèdits del pressupost de despeses mitjançant segons el detall següent:

A) CRÈDITS MODIFICATS : ALTRES
Aplicació
Nom
Pressupostàri
a

Consignaci Suplemen
Nova
ó anterior
t
consignació

920.13000

Retribucions
laboral

personal

230.16000

Quotes Seguretat Social

0,00

3.448,75

3.500,00

21.500,00

1.159,29

22.764,68

SUMA

4.608,04

FINANÇAMENT : BAIXA APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació
Nom
Pressupostàri
a
920.22604

Jurídics
SUMA

Consignaci
ó anterior

5.000,00

Excés

-4.608,04
-4.608,04

Nova
consignació

391,96

Vist l’anterior, el Ple acorda per unanimitat dels seus membres el següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 1/2012.
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.
11.- Precs i Preguntes.
L’Alcalde dona la paraula als assistents, sense que formulin cap prec
o/i pregunta.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:35hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

