AJUNTAMENT DE CISTELLA

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 27
D’OCTUBRE DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:10 hores del dia 27 d’octubre 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: Carles Sagué Caselles, Lluis Torrecabota Pedregós, Bart
M. J. Bekaert, Antonio Bernad Prats i Moisès Nogué Ribas.
Excusa l’assistència: el Sr. Francesc Vilarrasa Rique.
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 29 de setembre de 2014
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 29 de setembre 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 l’oficina del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1 de setembre de
2014.
2.2.- Ofici de DIPSALUT trametent dossier tècnic que recull les actuacions del programa PT05
d’avaluació de la salubritat de les piscines d’us públic.
2.3.- Ofici del Serveis territorial del Joc relatiu als dies ens que es pot celebrar el joc de la
quina.
2.4.- Ofici de la direcció genal d’administració local relatiu a l’atorgament de compensació
econòmica sol·licitada per abonar la retribució del càrrec d’alcalde, per l’any 2014.
2.5.- Ofici del departament d’agricultura comunicant una autorització d’aprofitament forestal.
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 18046,01 €, als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 18.046,01€
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DATA
FACTURA
25.09.2014
30.09.2014
29.09.2014
29.09.2014
27.09.2014
1.10.2014
26.06.2014
13.10.2014

Nº FACTURA
SUC/1402320
1313 E
1101
10/1404252
582014
1-143628
00010A000019
140360

7.09.2014 10./14
30.09.2014 107853
9.10.2014 617/14
15.10.2014 97/2014
11.04.2014 A/ 13473

CREDITOR

IMPORT

E. S. MASET
E. S. AVINYONET
COPISTERIA ESTEVE
J. TOURON
CHRISTIAN LOPEZ
ALBERT GESTOR
CONSTRUCC. VILARITG
EXPOPORXAS
AGRUPACIÓ
MEDITERRÀNIA
DANSA DE FIGUERES
YMBERT
ALFRIDO STROHECKER

34,33
6,73
20,16
142,74
605
210,03
3236,21
455,88

GASOLINA TALLAGESPA
GASOLINA TALLAGESPA

100
90.17
332,75

SARDANES ACTES TRICENTENARI

TONI ALBÀ
CONSELL
EMPORDÀ

40,33
ESPORTIU

CONCEPTE

MATERIAL DISPENSARI
NETEJA RIERA
ROTONDA ACCÉS CISTELLA
TAULA, CALAIXOS I CADIRES DISPENSARI

TRANSMISSOR TELEFÒNIC
XERRADA "SER O NO SER CATALANS"
(17.10.2014)

ALT
44

INSCRIPCIONS TROBADES ESPORTIVES
ACTUACIÓ GRUP "QUÈ TAL"
9.10.2014 A002532
MÚSICS DE CATALUNYA
2.117,50 A LA FESTA DEL PILAR (12.10)
ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER
ACTUACIÓ COBLA "ROSSINYOLETS"
13.10.2014 A002634
QUATRE
1.400
A LA FESTA PILAR
8.10.2014 65471
AGRI-ENERGIA
672,29 TRULL MES SETEMBRE
1.10.2014 28-J480-955533 MOVISTAR
91,4
TRES LÍNIES AJUNTAMENT
1.10.2014 28-J480-955409 MOVISTAR
64,73
MOBIL ALCALDE
30.09.2014 B 140402
S.F.M.C., S.L.
697,71 CONTENIDORS
17.10.2014 68/2014
MON LOCAL
520
ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT
13.10.2014 68129
AGRI-ENERGIA
184
ESCOLA
13.10.2014 67952
AGRI-ENERGIA
551,01 VESTUARI PISCINA
13.10.2014 69054
AGRI-ENERGIA
199,25 MAGATZEM
13.10.2014 67914
AGRI-ENERGIA
183,74 DISPENSARI
13.10.2014 68950
AGRI-ENERGIA
1.860,85 ENLLUMENAT PÚBLIC
20.08.2014 140108
EL CLIP
75,2
MATERIAL PISCINA
30.09.2014 140126
EL CLIP
67,5
CAIXES FOLIS
21.10.2014 510210
ALM J SÁNCHEZ, S.L.
4.027,18 CORTINA TRULL
15.10.2014 4179
PINTURES L'ALBERA
139,82 MATERIAL MANTENIMENT
TOTAL DESPESA 18.046,01

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.
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4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa abocador comarcal
corresponent al mes de setembre de 2014, 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. 41/2014, en virtut del que es pren coneixement de les obres de repàs
dels balcons del habitatge situat al C/ Església, 5 de Cistella que es segueix sota el número
d’expedient 13/2014.
Decret d ‘alcaldia núm. 42/2014, relatiu a la contractació directament i amb caràcter
temporal no permanent, excepcional i urgent a la Sra. Danae Bofill Madurga per realitzar les
tasques de administrativa de les oficines municipals, pel termini de 6 mesos.
Decret d’alcaldia núm. 43/2014, sol·licitant a la unitat de gestió de la informació de la
Diputació de Girona una subvenció per a les despeses d’organització de la I Fira del Pa de
Cistella
Decret d’alcaldia núm. 44/2014, en virtut del que s’ autoritzen les obres d’enderroc de
l’habitatge situat al C/ Centre, 15 de Cistella que es segueix sota el número d’expedient
10/2014.
Decret d’alcaldia núm. 45/2014, concedint a la Sra. Mª Remei Albert Vila, concessió
administrativa per l’ús privatiu del nínxol núm. 66 del Cementiri municipal Cistella, pel termini
de cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri municipal
aprovats per l’Ajuntament.
Decret d’alcaldia núm. 46/2014, iniciant l’ expedient per a donar de baixa d´ofici, del Padró
Municipal d´Habitants, a les persones descrites a l´expedient.
Decret d’alcaldia núm. 47/2014, en virtut del qual s’autoritza les obres de rehabilitació del
teulat de Mas Serra d’en Clotas sota el numero d’expedient 12/2014
El Ple es dona per assabentat
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6.- 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 condicionament del cementiri municipals de Cistella.
Atès la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en el condicionament del
cementeri municipal per tal de per tal de repicar i arrebossat les façanes dels nínxols, i
posterior pintat, reparar les cobertes, incloses la de la capella-dipòsit, per solucionar els
problemes de filtracions amb construcció d’una coberta inclinada i la construcció d’una base
de formigó per la posterior instal·lació de columbaris.
Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, s’incorpora a aquest expedient de contractació.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el
procediment negociat sense publicitat.
Atès que en data 15 d’octubre de 2014 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.
Atès que en data 15 d’octubre de 2014 Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que en data 24 d’octubre, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix l’article 110 i 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 sis, dels et membres assistents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a l’obra consistent en Condicionament del Cementiri.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 70.338,56 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 2014.164.632 de l’estat de
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte
de les obres per procediment negociat sense publicitat.
QUART. Sol·licitar ofertes a les següents empreses:
CONSTRUCCIONS VILARITS SL
JAUME PRATS SIMON
FRANJA SOMTRES SL.
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7.- Aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits pressupostaris.
ANTECEDENTS
1. Per Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit .
2. 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 de l’any anterior i excés d’ingressos.
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES DE DESPESA
PARTIDA
011.300
324.13000
324.22699
920.212
920.22706
920.22708
162.22700
165.22100

CONCEPTE
INTERESSOS PRÉSTEC
RETRIB.MONITORS ESTIU
CASAL D'ESTIU/PISCINA
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

INICIAL
ALTA
BAIXA
DEFINITIU
150,00
25,00
175,00
5.800,00 2.600,00
8.400,00
4.370,00
-2.600,00 1.770,00
4.000,00
23.000,00

5.000,00
2.500,00

9.000,00
25.500,00

SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR
DE L'ENTITAT
3.500,00 1.000,00
4.500,00
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
20.300,00
-5.000,00 15.300,00
ENERGIA ELÈCTRICA
25.000,00
-3.525,00 21.475,00
TOTAL 11.125,00 -11.125,00

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST DE DESPESES
PARTIDA
164.632

CONCEPTE
CEMENTIRI

INICIAL ALTA
DEFINITIU
0,00 70.338,00 70.338,00

459.639

PARQUING C/FIGUERES

0,00

49.600,38 40.600,38

1522.77

ESCALA CAMPANAR ESGLÉSIA

0,00

16.145,76 16.145,76

169.213

BAIXA PARTIDA MANTENIM.
MAQUINÀRIA,INSTAL.I UTILLATGE

9.000,00

-1.570,14

TOTAL 134.514,00

7.429,86
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FINANÇAMENT: MAJORS INGRESSOS
PARTIDA
750
76110
76120
76110
76130
78

CONCEPTE
PUOSC
Diputació subv. fora concurrència
Diput. PEIS
Diputació subv. fora concurrència
Diput. Restauració monuments
Bisbat

INICIAL MODIFIC.
0,00 49.400,00
0,00 20.938,00
0,00 20.176,00
29.000,00

DEFINITIU
49.400,00
20.938,00
20.176,00
20.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00
0,00
5.000,00 5.000,00
TOTAL 134.514,00

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 sis dels set membres de la corporació :
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit num.2/2014 de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit que cal finançar mitjançant transferències entre partides de despesa i
majors ingressos .
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.
8.-Assumptes urgents
8.1.- Sol·licitud d'alta al Servei E.fact de l’AOC.
Atès que aquest Ajuntament pretén posar en funcionament el servei de facturació electrònica,
fonamentat en que la legislació vigent en matèria d’administració electrònica amb la
implantació d’aquesta nova forma de presentació i tramitació de les factures dels seus
proveïdors.
Vist que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), d’acord amb els seus
estatuts i el que preveu l’article 7 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya, és l’ instrument a través del qual les administracions
catalanes col·laboren i cooperen de manera ordinària i voluntària en l’ impuls i el
desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics.
Atès que, en el marc d’aquestes competències, el Consorci AOC gestiona un servei que permet
la tramesa i facilita la gestió de factures electròniques a les Administracions Públiques
Catalanes provinents de qualsevol dels seus proveïdors.
Atès que aquesta aplicació informàtica s’ajusta a les necessitats d’aquest Ajuntament i que
està interessat en la utilització del servei de facturació electrònica que ofereix el Consorci.
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Vista la Llei 11/200, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Llei
30/ d'octubre, de contractes del sector públic, l'ordre EHA/962/2007, de 10 d'abril, per la qual
es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació
electrònica de factures, contingudes al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el reglament pel qual regulen les obligacions de facturació.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d'alta al Servei.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per
part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica.
(www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
Quart.-Comunicar el present acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya i a la
Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, pel seu coneixement i efectes.
8.2.- INFORME D’INTERVENCIÓ
a)
INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 3/2014
Assumpte: compliment dels terminis de pagaments imposats per la llei 15/2010 de modificació
de la llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.
Període: TERCER TRIMESTRE 2014
I. A la vista dels següents mandats legals:
Primer.- D’acord amb l’article 4 de la llei 15/2010:
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al
pagament de les obligacions de cada Ens locals, que inclourà necessàriament el número i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
4. Sens perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest
informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord
amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les
Entitats locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.”
Segon.- Alhora, l’article 5 del mateix text legal:
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“4. La Intervenció o òrgan de l’Ens local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de les factures o
documents justificatius amb respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació o s’hagin justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels
mateixos. El Ple, en el termini de quinze dies comptats des del dia de la reunió en què tingui
coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.”
II. Emeto els següents INFORMES:
1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES FACTURES
PRESENTADES A LA CORPORACIÓ.
Primer.- D’acord amb el que determina el RDL 4/2013 en el seu article 33 a on es modifica
l’article 4 de la Llei 3/2004 , el termini de pagament aplicable a les factures emeses a partir del
dia 24 de febrer de 2013 és de 60 dies següents a la data d’expedició de les certificacions
d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del
contracte.
Segon.- La mitjana del temps de pagament de factures registrades a l’Ajuntament de Cistella
durant el segon trimestre natural (1 de juliol a 30 de setembre de 2014) és de 27 dies.
Tercer.- S’ha complert el termini de pagament imposat per l’article 3.3 del RDL 2/2014 abans .
Quart.-Hi ha dues obligacions reconegudes pendents de pagament en què s’incompleix el
termini legal de 60 dies a 30/09/2014.
2. EN RELACIÓ AL TERMINI DE TRAMITACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ.
Del total de factures registrades, cap d’elles té una antiguitat superior a 3 mesos pendent de
reconèixer l’obligació.
I això és el que informo al Ple de la Corporació.

b)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 que es
desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions
Públiques i les condicions i mel 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.
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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 3er trimestre de 2014 són les següents:
Cistella
Ratio operaciones pagadas: -2,20
Importe pagos realizados: 31.302,71 €
Ratio operaciones pendientes: 76,29
Importe pagos pendientes: 22.868,91 €
PMP: 30,94
PMP Global:
Importe pagos realizados: 31.302,71 €
Importe pagos pendientes: 22.868,91 €
PMP: 30,94
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2013 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, 27 d’octubre de 2014.
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La Secretària - Interventora

c) INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA CORRESPONENT AL 3er TRIMESTRE DEL PRESSUPOST
EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2014 (ACUMULAT FINS 30/09/2014)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes
en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les
Entitats Locals (art. 16) sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla
de despesa, emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, apartat
4, s’haurà d’actualitzar l’informe d’intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de despesa i del límit del deute.
De la documentació corresponent al tercer trimestre 2014 (acumulat fins 30/09/2014) i de les
previsions calculades dels drets reconegut i obligacions reconegudes pel càlcul de l’estimació
de la liquidació de l’exercici 2014 el resultat obtingut és el següent:

AJUNTAMENT DE CISTELLA
Els llistat i càlculs efectuats per a la comunicació d’aquesta informació són els que s’adjunten
a continuació.
Cistella, 20 d’octubre de 2014.
L’Interventora

8.3.- Sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Cistella a la Xarxa de Punts d’Informació i
Lectura (XPIL), promocionat per la Diputació de Girona
La Diputació de Girona, atesa l'experiència positiva de diferents sales de lectura municipals
que han comptat amb ajuts de la Diputació de Girona, vol aprofundir la naturalesa dels ajuts
amb la creació d'una Xarxa de Punts d'Informació i Lectura (XPIL) per prestar el seu suport i
ajut de manera planificada i impulsar la cooperació entre els municipis, els Punts d'informació i
lectura i el Sistema de Lectura Pública. La Xarxa de Punts d'Informació i Lectura es constitueix
com un espai de treball tot aprofitant les sinergies i complementarietats dels municipis i els
seus equipaments bibliotecaris
La XIPL té com a finalitat esdevenir el marc en el qual es realitzi la implementació de les
polítiques futures del Servei de biblioteques de la Diputació de Girona pel que fa als municipis
amb menys de 3.000 habitants.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels sis membres assistents, del set :
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Cistella a la Xarxa de Punts
d’Informació i Lectura (XPIL), promocionat per la Diputació de Girona, segons bases
reguladores publicades en el BOP de Girona núm. 145 de data 31 de juliol de 2014.
Segon.- Comunicar l’anterior acord a la Diputació de Girona

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 22:45
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

