ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 27 D’AGOST DE 2012.

A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:20 hores del dia 27 d’agost
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: Francesc Vilarrasa Rique, Moisès Nogué Ribas, Lluis
Torrecabota Pedregós, Carles Sagué Caselles i Antonio Bernad Prats.
Excusen l’assistència Bart M. J. Bekaert.
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 30 de
juliol 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.- Ofici del Departament d’agricultura, ramaderia ,Pesca, alimentació i
medi ambient relatiu a al canvi de traçat del camí de can Clotes.

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 6162,92 €, als efectes de la seva aprovació
REG.
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TOTAL 6162,92

proposant al Ple, l’adopció del següent A C O R D
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 6162,92 €
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.
No hi ha assumptes a tractar.
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 d’Alcaldia núm. 36/2012, relatiu a l’aprovació de pagament de factures.
Decret d’Alcaldia núm. 37/2012, relatiu a la sol·licitud de subvenció per
a l’organització de la fira del Vidre.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Delegació a la Diputació de Girona de la gestió, recaptació i inspecció
de la taxa de recollida d’escombraries pels Masos.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència,
entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC) estableix que les administracions
públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que
altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les seves
competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic
que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa
de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats
mecanismes de delegació previstos en la legislació.

Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions
que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que
aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat,
amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la
Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article
7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al
document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a
continuació s’especifiquen:

TIPUS D'INGRÉS

GESTIÓ LIQUIDACIÓ

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva

Taxa escombraries
dels “Masos”

X

X

X

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la
Diputació de 21 de febrer de 2012 i formalitzada en conveni subscrit en data 30
de novembre de 2009.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els
nexes i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de
quatre (4) anys, i comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats
en matèria de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb
anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament
d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la
sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis
(6) mesos.
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord comportarà una compensació econòmica que
consistirà en el pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de
prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
QUART. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les
seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació
de Girona, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una
certificació que s’adjuntarà a l’ esmentat conveni com annex.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï
l’acceptació de la delegació conferida.
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que
s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en
compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents
que siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
7.- Aprovació del Plec de Clàusules administratives particulars, de
l’expedient ordinari de contractació, de la despesa i disposar l’obertura
del procediment negociat d’adjudicació de l’obra de pavimentació d’un
tram del camí de Vilaritg a Cistella.
L’alcalde proposa al Ple deixar aquest punt sobre la taula per raons de
Tresoreria. El que es sotmès a votació i es aprovat per unanimitat dels
assistents.
8.- Assumptes urgents.
8.1.- Denominació de noves vies publiques.
Vistos els treballs portats a terme de revisió cadastral del municipi de
Cistella i havent-se detectat l’existència de diferents carrets sense nom que
dificulten els treballs de numeració de les finques i carrers.
Atès que en data 20 d’agost de 2012, la Secretaria va emetre informe en
relació amb la Legislació aplicable a l’assumpte i el procediment a seguir.
Vist l’anterior, el Ple adopta el següent ACORD
PRIMER. Aprovar la denominació de les següents vies publiques: C/
Onze de setembre, C/ Mare de Déu del Mon, C/ Nou, C/ Ruet i C/ La Costa de
nova creació i d’acord amb el plànols de situació que obra a l’expedient.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant inserció
d’edicte al BOP i en el taulell d’anuncis de la corporació per un període de 20
dies per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i, si s’escau,
presentar al·legacions
TERCER. Notificar als veïns afectats la nova nominació de les vies
públiques.

8.2.- Aprovació inicial del Projecte de Pavimentació d’uns trams
del Camí de Vilaritg i Cistella.
Atès que es detectà la necessitat de realitzar obres de pavimentació
d’uns trams del camí de Vilaritg a Cistella, degut al seu mal estat del ferm.
Atès que amb data 20 d’agost de 2012 es va emetre informe per
secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual es
considerava que la motivació de la necessitat del projecte resulta suficient.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'obres per la pavimentació d’uns trams
del camí de Vilaritg a Cistella, segons projecte redactat per l'arquitecte
municipal, amb un pressupost d'execució material de 84.685,40€ (18% IVA
inclòs).
Segon.- Publicar el present acord en el DOGC, el BOPG, el tauler d'edictes i en
la pàgina web de l'Ajuntament durant el termini de trenta dies als efectes de
que es puguin presentar contra el mateix les al·legacions que s'estimin
convenients, i tenir-lo per aprovat definitivament en cas de que no es presenti
cap.
9.- 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 22:56 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

