ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA DE 25 DE MAIG DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 25 de maig de
2013, 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: Antonio Bernad Prats,
Francesc Vilarrasa Rique, Lluis Torrecabota Pedregós, Moisès Nogué Ribas, Bart M.
J. Bekaert 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 anterior.
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 22 d’abril de
2013, 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 DIPSALUT acompanyant els resultats de les anàlisis de l’aigua de la
aixeta.
2.2.- Escrit de l’oficina del cens electoral comunicant numero d’electors a 1 d’abril de
2013.
2.3.-Ofici de l’agencia catalana de l’aigua comunicant la sol·licitud d’un aprofitament
d’aigües subterrànies a nom de la Sra. Immaculada Soles Gifre.
2.4.- Escrit de la Sra. Irene peres relatiu a les molèsties que ocasionen els gossos
dels seus veïns.
2.5.- Escrit de la diputació de Girona comunicant que l’ajuntament ha esta inclòs en el
projectes de prevenció d’incendis forestal en camins municipals i franges periurbanes.
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 3.144,72€, als efectes de la seva aprovació proposant
al Ple, l’adopció del següent A C O R D
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 3.144,72€

REG.
ENTR.
95
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
110
114
115
119
120
121
122
123
124
116
126

DATA
FACTURA
26/03/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
18/04/2013
07/05/2013
01/05/2013
07/05/2013
02/05/2013
30/04/2013
27/12/2012
01/05/2013
30/04/2013
09/05/2013
06/05/2013
30/04/2013
30/04/2013
14/05/2013
15/05/2013
30/04/2013
30/04/2013
16/05/2013

NUM FACTURA
P0000741
TA4DT0345500
TA4DT0323947
TA4DT0300822
13003166
TA4DT0300820
28-E381-977828
1-131618
33/2013
46
1342
20130035
20130292
27.494
13003800
B120847
B120862
713.030.533
1923
62
13200873
SF01/015610

CREDITOR

IMPORT

SETMANARI DE L'ALT EMPORD. 40,34 €
MOVISTAR
55,58 €
MOVISTAR
66,59 €
MOVISTAR
82,09 €
SERVICENTRE
60,74 €
MOVISTAR
29,84 €
MOVISTAR
84,05 €
GESTORIA ALBERT
104,64 €
MON LOCAL
360,00 €
EL CLIP
111,50 €
EMPORDÀ PRINTING
108,90 €
RIGALL-MONTANER
66,55 €
YMBERT DUNJO
6,29 €
AGRI-ENERGIA
531,93 €
SERVICENTRE
64,33 €
S.F.M.C., S.L.
664,71 €
S.F.M.C., S.L.
167,73 €
NOMINALIA
48,40 €
PINTURES L'ALBERA S.L.
242,06 €
EL CLIP
51,00 €
MIQUINARIA AGRICOLA REYES
76,45 €
CRAE
121,00 €
TOTAL 3.144,72 €

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.
Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà relativa a la taxa
d’utilització de l’abocador comarcal corresponent al mes de febrer i març de 2013,
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. 19 relatiu a l’ inici de l’ expedient per a donar de baixa d´ofici,
del Padró Municipal d´Habitants que es segueix amb el numero 1/2013.
Decret d’alcaldia núm. 20 relatiu a l’ inici de l’ expedient per a donar de baixa d´ofici,
del Padró Municipal d´Habitants que es segueix amb el numero 12/2013.
Decret d’alcaldia núm. 21 relatiu a l’ inici de l’ expedient per a donar de baixa d´ofici,
del Padró Municipal d´Habitants que es segueix amb el numero 3/2013.
Decret d’alcaldia núm. 22 relatiu a la Concessió a SERGI NOGUE RIBAS, la llicència
administrativa per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos, pel seu
gos de nom “BUFFI” de raça Dòberman amb núm. d’identificació 941000014371724.
Decret d’alcaldia núm. 23 relatiu a la Declaració d’ innecessarietat de llicència de
parcel·lació de la finca registral núm. 683, situada als C/ Sant Sebastià, 2 i C/ Ruet, 4,
delimitades d’acord amb la certificació gràfica i descriptiva que s’acompanya.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació inicial de la Modificació núm. 5 de les NNSS de Planejament
Urbanístic de Cistella.
Vist que amb data 25 de març de 2013, per Providència d’ Alcaldia es va disposar la
iniciació del procediment de modificació de les Normes de Planejament Urbanístic del
Municipi de Cistella.
Vist que amb data 27 de març de 2013, 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 8 d’abril de 2013, per Providència d’ Alcaldia es va
encarregar l’ elaboració i redacció del projecte de modificació als Serveis Tècnics
Municipals.
Vist que amb data 29 d’abril de 2103, 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. Aprovada inicialment la modificació de les Normes de Planejament
Urbanístic 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 la direcció general d’emergències, 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.- Adhesió al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’alt
Empordà i el consorci Localet per a la contractació centralitzada del serveis de
telecomunicacions – veu, mòbil i dades.
I. Que aquest Ajuntament té coneixement i constància que el Consorci LOCALRET, té
aprovat des del 14 de febrer de 2011 l’acord marc per l'homologació de diversos els
serveis de telecomunicacions agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
II. Que té coneixement i constància que aquest Consorci LOCALRET i el Consell
Comarcal de l’alt Empordà varen signar el passat 7 de maig de 2013 un conveni de
col·laboració en virtut del qual s’estableix la possibilitat de realitzar una contractació
centralitzada mitjançant diversos sistemes l’agregació de demanda de serveis de
telecomunicacions dels municipis del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt Empordà,
Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva amb un interès comú tant d’estalvi
econòmic com de procediments de contractació.
Per la qual cosa, en virtut de la representació que ostento, l'AJUNTAMENT DE
CISTELLA s'adhereix de forma expressa al conveni de col·laboració abans esmentat i
a la possibilitat que d’ell se’n desprèn de participar en la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) que, en vers a l'acord marc
d'homologació de diversos els serveis de telecomunicacions dugui a terme el Consorci
Localet de forma agrupada amb la coordinació dels Consell Comarcals del Gironès,
Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva
esmenats amb els següents COMPROMISOS:
Primer.- ACCEPTAR el contingut i efectes del Conveni de Col·laboració subscrit entre
el Consorci LOCALRET i el Consell comarcal de L’Alt Empordà de data 7 de maig de
2013, i s’obliga a complir-lo i respectar-lo mentre no es revoqui de forma expressa la
present adhesió. Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions d’aquest conveni
s’entendran acceptades per aquest Ajuntament pel sol fer de no revocar l’adhesió dins
del 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquelles.

Segon.- En virtut d’aquesta adhesió i acceptació, l’Ajuntament ENCOMENA LA
GESTIÓ de la contractació d’aquests serveis de telecomunicacions (veu, mòbils i
dades) i per la qual cosa S’OBLIGA a:
a) Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries al Consell
Comarcal per a dur a terme els processos de contractació centralitzada que es
derivin d’aquest conveni.
b) Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o
encàrrecs que hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre el
document comptable A,o certificat d’existència de crèdit adequat i suficient el
qual s’haurà d’adjuntar a la petició pròpiament dita.
c) Assumir el compromís de consignació pressupostària suficient i adequada per
als exercicis futurs 2014/2015.
d) Aprovar la disposició de la despesa i emetre el document comptable D abans
que LOCALRET dugui a terme l’adjudicació, el qual l’haurà de remetre al
Consell Comarcal per tal que el pugui lliurà a LOCALRET.
e) L’ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que
exerceixi les tasques de gestió i coordinació amb el Consell Comarcal pel
seguiment del contracte i, per tant, serà el seu únic interlocutor entre
l’ajuntament i aquest Consell.
f) Les incidències que es puguin produir tant durant la fase d’adjudicació com
durant l’inici de l’execució dels contractes adjudicats dins d’aquests sistemes
de contractació centralitzada hauran de ser canalitzats a través del respectiu
Consell Comarcal.
g) Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb
l’adjudicatari del contracte per al compliment del contracte, seran resolts per
cadascun dels ajuntaments afectats, que es subrogaren en la posició de
LOCALRET com administració contractant.
Tercer.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té prevista destinar
en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions –veu, mòbil i dadesque dugui a terme LOCALRET és de .veu 2040€, IVA inclòs , mòbils 960€ i dades 0€,
la qual anirà en càrrec de la partida 920.22200 del pressupost municipal i per la que
s’ha aprovat la corresponent autorització de despesa per l’òrgan municipal competent
i emès el document comptable A o certificat d’existència de crèdit
Quart.- Aquesta adhesió al conveni i al sistema de contractació centralitzada que en
resulta, es posarà en marxa a partir de la data de la signatura d'aquest document i la
seva revocació, a l’igual que amb l’adhesió, requerirà un acte administratiu exprés de
l’òrgan competent.
8.- Aprovació inicial de l’establiment del servei de casal d’estiu municipal
Per Providència d’ Alcaldia de data 6 de maig de 2013, es va considerar la necessitat i
conveniència de l’ establiment del Servei
públic de Casal d’Estiu iniciant-se el
procediment al respecte.
Amb data 13 de maig de 2013 es va emetre informe sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Amb data 20 de maig de 2013 es va emetre informe d’ Intervenció sobre els aspectes
econòmics de l’ establiment del servei públic de Casal d’estiu.

Vist l’anterior, i de conformitat amb l’ article 160 del Decreto 179/1995, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de las
Entidades Locales, i l’ artícle 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, el Ple acorda per unanimitat dels set membres,
PRIMER. Aprovar inicialment l’ establiment del servei de Casal d’ Estiu d’acord amb
Projecte de Reglament que figura en el expedient.
SEGON. Sotmetre l’ expedient a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant anuncis al BOP de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
taulell d’ edictes d’aquests Ajuntament, als efectes de que els particulars i Entitats,
puguin formular les observacions que estimin pertinents.
9.- Aprovació provisional de l’establiment de la taxa de Casal d’estiu.
Ates que s’ha procedit a l’aprovació de l’ establiment del servei de Casal d’ Estiu per
tal de millorar la qualitat de vida dels seus veïns i infants i amb l’objectiu de facilitar i
garantir el lleure dels nens durant l’estiu i satisfer la petició dels pares.
D’ acord l’informe de la Interventora i amb el projecte d’ establiments i prestació del
servei de Casal d’estiu, la Corporació haurà d’aprovar l’ establiment del corresponent
preu públic per finançar la prestació de l’esmentat servei.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança fiscal reguladora Taxa
sobre el servei de casal d’estiu.
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.
10.- Aprovació inicial del l’expedient núm. 1/2013 de modificació de crèdits.
Per Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit
Per poder atendre el pagament de les obligacions pendents d’aplicació i que es
detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el
pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de modificació de crèdit que cal
finançar mitjançant Romanent de Tresoreria per a despeses generals .

Aplicació
Pressupostària

Despesa a incorporar

Consignació
inicial

Import

Nova
consignació

169.213

PRODAISA TREBALLS XARXA MUNICIPAL AIGUA

9.000,00

3.076,02

12.076,02

3.000,00

2.362,11

CONSTRUCCIONS VILARIG MATERIAL TREBALLS
MANTEN.
CONSTRUCCIONS VILARIG MATERIAL
TREB.MANTENIMENT
CONSTRUCCIONS VILARIG MATERIAL
TREB.MANTENIMENT
MAIMA SERVEIS TÈCNICS LL.ACTIVITATS I
MEDIAMBIENT
GABINETESME SERVEI PREVENCIÓ RISCOS SETNOV 2012

920.212

920.22706
169.22603

2.240,84
388,29

7.991,24

15.000,00

1.135,16

16.135,16

1.549,92

104,70

PREVEMONT VIGILÀNCIA SALUT 2N TRIM.2012
SERVEIS FORESTALS SERVEI
RECOL.ESCOMBRAIRES OCT.
SGAE DRETS D'AUTOR ACTUACIONS FESTES
MUNICIPI

162.22700
338.22609

SUMA

49,43

1.704,05

18.000,00

641,61

18.641,61

500,00

948,95

1.448,95

10.947,11

FINANÇAMENT :
ROMANENT TRESORERIA
Aplicació
Nom
Pressupostària

Import

870

Romanent Tresoreria

10.947,11

SUMA

10.947,11

3. La secretària Interventora ha emès informe favorable.
4. El Regidor d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
Vist l’anterior, S’ACORDA per unanimitat dels membres del Ple:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit num.1/2013 per incorporació de les
despeses pendent s d’aplicació a 31/12/2011 i que cal finançar mitjançant Romanent
de Tresoreria per a despeses generals.

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no
es presenten 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.- Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra de Pavimentació
d’uns trams del camí de Vilartig a Cistella
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 22 d’abril de 2013, va acordar adjudicar el
contracte d’obra a l'empresa CAN PIPA SL per executar l'obra de Pavimentació d’uns
trams del camí de Vilaritg a Cistella.
El dia 20 de maig de 2013 l'empresa adjudicatària va presentar un projecte de Pla de
seguretat i salut en el treball elaborat en aplicació de l' estudi de seguretat i
salut/estudi bàsic que consta com annex al projecte. El director facultatiu de l'obra, el
dia 22 de maig de 2013, va emetre un informe favorable sobre el pla.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
1. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra Pavimentació d’uns trams del camí de
Vilaritg a Cistella.
2. Autoritzar el contractista perquè iniciï les obres.
3. Facultar l'alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
12.- Assumptes urgent.
12.1 Aprovació del Mapa capacitat acústica de Cistella.
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en
la salut i en el comportament, tant individuals com socials.
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que
així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions
Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.
Coincidint amb l’obligació normativa de la Directiva 2002/49/CE, la Llei autonòmica
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, la Llei 37/2003,
de 17 de novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la
desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret
1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques, l’Ajuntament de Cistella juntament amb la
Generalitat de Catalunya va posar en marxa el procés per elaborar el mapa de soroll i
de mapa de capacitat acústica de Cistella.
El mapa de soroll és una representació gràfica, sobre plànol, de la situació acústica
actual. Constitueix per a qualsevol municipi una eina bàsica de gestió ambiental, ja
que la informació que conté és aplicable als camps d’urbanisme, transports, neteja,
medi ambient, cultura i esbarjo, etc.

El mapa de capacitat acústica és un instrument que assigna els nivells d’immissió
fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat.
Per tot l’exposat , el Ple per unanimitat dels seus membres ACORDA
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de soroll i de mapa de capacitat acústica de
Cistella que s’adjunta coma annex al present acord.
Segon.- Sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de
publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Tercer.- Si un cop transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions o
reclamacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat
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

