ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 27 D’ABRIL
DE 2015.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:20 hores del dia 27 d’abril 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: Carles Sagué Caselles, Francesc Vilarrasa Rique. Lluis Torrecabota
Pedregós, Bart M. J. Bekaert, Antonio Bernad Prats i Moisès Nogué Ribas.
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 les actes de la sessions plenàries de data 30 de març de 2015
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 30 de març 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 del Consell Comarcal trameten resum de l’activitat de recollida de residus anual.

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 3937,79€, als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 3937,79€

REG.

DATA

Nº FACTURA

CREDITOR

IMPORT

CONCEPTE

78

31/03/2015

2015/B/150087

S.F.M.C

664,71

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

79

01/04/2015

1-151200

ALBERT GESTOR

106,75

GESTIÓ FEBRER + DECLARACIÓ JURADA I RENDA

80

31/03/2015

50001240

PINTURES L'ALBERA

11,85

MATERIAL CONSERVACIÓ

81

31/03/2015

111813

YMBERT

62,45

MATERIAL CEMENTIRI I AJUNTAMENT

82

31/03/2015

T-03

JOAN FERRER PONT

1.533,07

GRAVILLA I SAULÓ FI (HORT DEL CAPELLÀ)

83

01/04/2015

SML501N0834043

ENDESA ENERGÍA XXI

41,91

LLUM ESGLÈSIA (NOV., DES., GENER)

88

13/04/2015

24438

AGRI-ENERGIA

709,53

TERME POTÈNCIA (IMPOST ENERGIA)

89

01/04/2015

2015/0068

BIKE UNIVERS, S.L.U.

60,5

PUBLICITAT FIRA DEL PA (REVISTA CAT. AVENTURA)

90

17/04/2015

25204

AGRI-ENERGIA

212,78

TERME POTÈNCIA (IMPOST ENERGIA)

91

17/04/2015

25242

AGRI-ENERGIA

113,57

TERME POTÈNCIA (IMPOST ENERGIA)

92

17/04/2015

26335

AGRI-ENERGIA

197,88

TERME POTÈNCIA (IMPOST ENERGIA)

93

17/04/2015

25419

AGRI-ENERGIA

222,79

TERME POTÈNCIA (IMPOST ENERGIA)

94

17/04/2015

26233

1123,51

ENLLUMENAT PÚBLIC

95

20/04/2015

2, 3888

68,97

CAMP DE FUTBOL

96

17/04/2015

26688

AGRI-ENERGIA
SAIGA APLICACIONS
HIDRÀULIQUES
AGRI-ENERGIA

42,04

LLUM ESGLÈSIA

105

17/04/2015

150040

EL CLIP

412,5

VARIS FESTA GEN GRAN

106

17/04/2015

150038

EL CLIP

167,25

MATERIAL OFICINA

107

17/04/2015

150039

EL CLIP

127

FLORS ESGLÈSIA FESTA GENT GRAN

TOTAL 3937,79

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 Comarca relativa a la taxa abocador
comarcal corresponent al mes de març de 2015, 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. 15/2015 en virtut del que es reserven, com a locals oficials i llocs
públics d'ús gratuït per celebrar actes de la campanya electoral de les eleccions locals 2015 la
Sala del Centre Cívic del Trull, Plaça Major, 4 i com a llocs especials per a la col·locació gratuïta
de cartells per a la campanya electoral de les eleccions locals 2015, la Plaça Major, 4.
Decret d’alcaldia núm. 16/2015, en virtut del que es sol·licita una subvenció dins del Programa
PAES 2015.
Decret d’alcaldia núm. 17/2015, en virtut del que s’acorda procedir a la devolució a la Sra.
Margarita Gonzalez Temprano de la suma de 36,79 euros corresponent al recàrrec (28,62€),
interessos (6,23€) i costes (1,94€) de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
corresponent a l'exercici 2.014 i al vehicle matricula GI 9700 AK per ella ingressada
indegudament
El Ple es dóna per assabentat

6.- Donar compte dels informe d’intervenció
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 1er trimestre de 2015 són les següents:

Entidad
Cistella

Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operaciones
Pagos
Operaciones
Pagos
PMP
Pagadas
Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
-9,08

PMP
Global

26.755,18

26.755,18

6,92

227.608,50

5,24

227.608,50

5,24

Observaciones

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, 23 d’abril de 2015.
La Secretària - Interventora
Olga Serrats Juanola
7.- Aprovar la constitució de l’agrupació amb els municipis de Cistella i Garrigàs per al
sosteniment del lloc de Secretaria Intervenció.
Vist que amb data 23 de febrer de 2015, aquesta entitat local es va adherir a la
iniciativa plantejada per l’Ajuntament de Garrigàs i promoure amb aquest Ajuntament la
constitució de l’agrupació a efectes de sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció
Vist que amb data 6 de març de 2015, al BOP núm. 45, es va sotmetre l’expedient a
informació pública i sense que presentessin al·legacions.
Vist l’anterior, el Ple adopta per majoria absoluta el següent ACORD
PRIMER. Constituir una agrupació amb els municipis de Cistella I Garrigàs per al
sosteniment del lloc de Secretaria Intervenció.

SEGON. Aprovar el text consensuat dels estatuts pels què s’ha de regir l’agrupació
constituïda.
TERCER. Trametre l’expedient al Conseller o Consellera de Governació i
Administracions Públiques per a la seva aprovació.
8.- Adjudicació de les obres d’ampliació del magatzem municipal mitjançant el procediment
del contracte menor
Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 17 d’abril de 2015, es va acreditar la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra d’ampliació d’un edifici per a magatzem i
serveis municipals el preu del qual ascendeix a la quantitat de 20.422,87 euros mes 4.288,81
euros d’ IVA
Atès que en data 17 d’abril de 2105, es va emetre informe d’Intervenció, en què
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per contractar.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
s’acorda, per unanimitat dels membres del Ple
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a l’ampliació d’un edifici per a magatzem i
serveis municipals mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
CONSTRUCCIONS VILARITG SL per un import de 20.349,68 euros i 4.273,43 euros d’IVA.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb
càrrec a l’aplicació 920.622 del Pressupost vigent.
TERCER. Nomenar com a tècnic director responsable de l’obra i Coordinador de
Seguretat al Sr. JACINT PEIRIS PAGES arquitecte.
QUART .-Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
CINQUE. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la signatura de la Resolució.

9.- Sorteig dels membres de la Mesa electoral.
Convocades les eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla pel 24 de maig de 2015,
mitjançant REAL DECRETO 233/2015, de 30 de març i d'acord amb el que estableix la Llei
orgànica del regim general electoral es passa a realitzar el sorteig dels membres que
constituiran la Mesa electoral d'aquest municipi.
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10.- Aprovació dels models de declaració sobre causes de possibles incompatibilitats i
activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, així com del model
de declaració sobre bens i drets patrimonials i la creació dels seus registres
Considerant la necessitat d'aprovar el model de document necessari per a la realització
de la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com model per a efectuar la

declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb
informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la
Renda, Patrimoni i, si escau, Societats i la creació dels seus corresponents Registres.

Atès l'Informe de Secretaria de data 20 d’abril de 2015 i de conformitat amb el
disposat en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
s’ACORDA per unanimitat dels assistents:

PRIMER. Aprovar el model de document necessari per a la realització de la declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, així com model per a efectuar la declaració dels seus béns
patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per
elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau,
Societats, que s'insereixen a continuació.

DECLARACIÓ INCOMPATIBILITATS

Noms i cognoms

DNI

D’acord amb el que estableix l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, formulo la present declaració sobre causes de possibles incompatibilitats :

IDENTIFICACIÓ DE LA CAUSA

Lloc i data

Signatura

DECLARACIÓ DE BÉNS

DIPÒSITS BANCARIS
Entitat

CCC

PARTICIPACIONS SOCIETÀRIES
Entitat

Data d’adquisició

Objecte social

Societats en què participa

Entitat

Data d’adquisició

Objecte social

Societats en què participa

Entitat

Objecte social

Societat en què participa

Data d’adquisició

Lloc i data

Signatura

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS

Nom i cognoms

DNI

D’acord amb el que estableix l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, formulo la present declaració d’activitats / càrrecs públics que ocupo i que em proporcionen o poden
proporcionar ingressos econòmics:

ACTIVITATS O CÀRRECS QUE EM PROPORCIONEN O EM PODEN PROPORCIONAR
INGRESSOS
Empresa / Entitat

ALTRES FONS D’INGRESSOS

Càrrec / Activitat professional

Funcions

Lloc i data

signatura

DECLARACIÓ DE BÉNS

Nom i cognoms

DNI

D’acord amb el que estableix l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, formula la present declaració de béns i drets patrimonials i de la participació en societats de tot
tipus:

BÉNS I DRETS PATRIMONIALS
Data d’adquisició

Identificació

VALORS / ACTIUS FINANCERS NEGOCIABLES
Tipus

Entitat

Data d’adquisició

DIPÒSITS BANCARIS
Entitat

CCC

Lloc i data

Signatura

SEGON. Aprovar la creació dels corresponents Registres d'Activitats i de Béns
Patrimonials.
11.- Acord de revocació de l’atribució de l’impost sobre l’increment del valor del sol a Xaloc
Girona.
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de novembre de 2010, va acordar delegar al
Diputació de Girona, organisme autònom XALOC, per un termini de 4 anys, la gestió i
recaptació en voluntari i executiva de l’impost sobre l’increment del valor del sol de naturalesa
urbana.(Plusvàlua), signant el corresponent conveni.
No obstant, i ates que el Registre de la Propietat de Figueres ofereix el servei de gestió i
recaptació en voluntària de la plusvàlua i al gaudir aquest d’informació privilegiada
d’operacions subjecte a aquest impost, es creu més adequat als beneficis municipals que la
gestió i recepció en voluntària es delegui al registrador titular del Registre de la propietat de
Figueres, en ares als principis d’eficàcia i eficiència del servei.
Vist l’exposat, s‘acorda per unanimitat dels membres del Ple
Primer.- Revocar la delegació formulada a la diputació de Girona de la facultat de gestió i
recepció en voluntària, salvaguardant i mantenint la delegació feta en matèria de recaptació
executiva
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la gestió, liquidació i recaptació en voluntària
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana entre aquesta
ajuntament el registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres.
Tercer.- Facultar al Sr Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui necessari per tal donar
compliment aquest acord.
Quart.- Notificar l’anterior acord a la xarxa local de municipis de la diputació de Girona (xaloc) i
al registrador titular del Registre de la Propietat de Figueras.
12.- Assumptes urgents
No hi ha assumptes urgents a tractar.
13.- 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 22:45 hores del
dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

