ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 28 DE GENER DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 28 de gener
de 2013, 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: Bart M. J. Bekaert, Lluis Torrecabota Pedregós, Carles
Sagué Caselles 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.
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 18 de
desembre 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 del Ple fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Escrit del Consell Comarcal trametent el Protocol d’actuacions en cas de
perill de nevades 2012-2013.
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 9309,58 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent A C O R D

REG.
DATA
NUM
ENTRADA FACTURA FACTURA
229 6.9.12

CREDITOR

3303336 SGAE

IMPORT

TRANSFERENCIA

948,95 8.2.13

15 31.12.12

200 MARGARITA BUSQUETS COSTA

315,3 8.2.13

6 30.11.12

182 MARGARITA BUSQUETS COSTA

69,8 8.2.12

32 9.1.13

19/13

ALFRIDO STROHECKER SL

206 31.7.12

T015

JOAN FERRER FONT

233,53 8.2.13

249 29.8.12

10A15

CONSTRUCCIONS VILARITG SL

388,29 8.2.13

237 29.8.12

10A13

CONSTRUCCIONS VILARITG SL

2362,11 8.2.13

238 28.8.12

10A11

CONSTRUCCIONS VILARITG SL
A. MUNICIPIS PER
INDEPENDENCIA

2240,84 8.2.13

1135,16 8.2.13

306,8 8.2.13

75,5 8.2.13

175 3.7.12

84/12

MAIMA ENGINYERS SL

268 30.10.12

B120546

SFMC SL

641,61 8.2.13

9040 GABINETESME

104,7 8.2.13

209 25.10,12
204 23.7.12

95 12.4.12

1123441 INGESCO
ASSOC ALT EMPORDA
TURISME

156,7 8.2.13

5724 JA CORTADA GARRIGA

30,29 8.2.13

TOTAL

300 8.2.13

9309,58

PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 9309,58 €
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 taxa d’utilització de l’abocador comarcal corresponent al mes d’abril 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. 33/2012, relatiu a l’acord de portar a terme el serveis
d’actualització de la base de dades cadastrals mitjançant el procediments del
contacte menor, amb el contractista T· Treballs Tècnics Territorials, SL, per un
import de 14.850 € i 3.118,50€ d’IVA
Decret núm. 50/2012, relatiu al cobrament den voluntària de l’IBI de Mas
Rostoll.
Decret núm. 1/2013, aprovant definitivament el Pressupost i la plantilla de la
Corporació per a l’exercici 2013.
Decret 2/2013m atorgant llicència municipal per a exercir l’activitat d’explotació
ramadera extensiva a Mas Les Planes.
Decret núm. 3/2103, resolent expedint sancionador seguit per l’atac d’un gos.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació ,si s’escau, de la moció per reclamar a l’Estat Espanyol que
no centrifugui el seu dèficit a Catalunya.
Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre
de 2010, ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses
mesures d’austeritat per tal de donar compliment a les exigències europees.
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de
dèficit del 0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades
les competències que es presten i la situació de les finances de la Generalitat i,
per una altra banda, és totalment injust, per recaure la major part del pes de la
reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a
màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat espanyol
(per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu
Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de
dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució
raonable i justa atenent a les despeses de cada administració.
Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que
recull propostes del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el
qual es posa de manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de
forma justa entre totes les administracions, tenint en compte els serveis que
cada una presta als ciutadans; en el qual es reclama la supressió dels
ministeris que han transferit les seves competències però que encara
existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar la
despesa militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars.
Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de
reducció de dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es
limiti a centrifugar el seu dèficit a les administracions que realment presten

serveis a les persones en educació, sanitat, serveis socials, com són la
Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar.
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un
conjunt de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat
pressupostària. Si bé és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar
mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és
cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa
repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del
personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els
recursos públics amb rigor i austeritat.
Per tot això, l’Alcalde proposen al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de
dèficit imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el
qual suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és
admissible és que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir
els objectius marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i les
administracions locals.
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les
competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple,
ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar i,
concretament, en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les
administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans
són els veritables prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la
normativa d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els
ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària,
presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre
de 2012.
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, Al Govern de la
Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President
del Govern espanyol.
7.- Acceptació de normativa i ajudes i d’existència de consignació
pressupostaria relativa a l’obra inclosa al PUOSC 2012-PG “Pavimentació
d’uns trams del camí de Vilaritg a Cistella”.

Vist que per l’anualitat de 2012, el Pla Únic d’obres i serveis de la Generalitat
de Catalunya, Pla general, inclou l’obra de Pavimentació d’uns trams del Camí
de Vilaritg a Cistella quin pressupost total és de 84.685,38€.
Vist l’esmentat projecte ha estat aprovat definitivament en data 15 de novembre
de 2012.
Vist l'anterior, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa del PUOSC per finançar
l’obra de Pavimentació d’uns trams del Camí de Vilaritg a Cistella
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla d’obres i
serveis de Catalunya.
Tercer.- Considerar garantida la capacitat municipal de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a director de
les obres el SR. Jacint Peiris Pagès, arquitecte municipal.
Quart.-Comprometre’s a solucionar al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Cinquè.- Que el projecte tècnic ha estat sotmès a la tramitació reglamentaria i
s’ha aprovat amb caràcter definitiu
Sisè.- Que aquesta corporació disposa en ferm del terrenys i dels serveis , això
com també de les autoritzacions o/i concessions administratives necessàries
per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Setè.- Autoritzar que la despesa derivada del referit projecte sigui finançada
amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de 2013, 454.60901
Vuitè.- Aprovar el pressupost d’execució per contracte de 84.685,38€ com a
nou pressupost de licitació de l’obra desprès de l’adaptació a la lle 26/2009, de
23 de desembre(art.79).
8.- Acceptació de subvenció atorgada per la diputació de Girona per al
manteniment, equipament i millora funcional de la sala de lectura
municipal.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, pres en data 18
de desembre de 2102, en virtut del que s’acorda atorgar a l’ajuntament de
Cistella, entre altres, una subvenció d’import 1733,27€ per a Inversions i
equipament de la sala de lectura municipal.
S’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Acceptar una subvenció d’import 1733,27€ per a Inversions i
equipament de la sala de lectura municipal.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona

9.- Aprovació de la modificació provisional del Reglament de preus
Públics de l’Aigua.
Vist l’estudi elaborat per l’empresa concessionària del servei de
subministrament d’aigua potable, PRODAISA, quin objectiu es l’augment dels
preus per a la prestació del servei d’aigua potable que regiran durant l’any 2013
i que consten com annexa a l’expedient, per tal d’anivellar la previsió
d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2013.
Vist l’anterior, s'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Reglament de Peus publics
de subministrament d’aigua potable per l’exercici 2013, en quan als preus per
a la prestació del servei d’aigua potable que regiran durant l’any 2013 i que
consten com annexa a l’expedient .
Segon.- Exposar al públic l’anterior acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament, els qual entraran en vigor l’endemà
de la seva publicació al BOP i regiran mentre no se n’acordi la seva modificació
o derogació

10.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya dins el
Programa Únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2013-2016.
Vist el Decret 155/2012, de 12 de novembre, de convocatòria per a la
formulació del PUOSC 2013-2016.
Atès que la convocatòria està destinada al finançament d'inversions i
manteniments i conservació que els municipis de Catalunya vulguin incloure a
les anualitats 2013, 2014, 2015 i 2016.
Atès que aquesta Corporació ha estudiat detingudament el text de la
Convocatòria i les inversions que preveu fer durant el quinquenni de 2013 a
2016, s'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, la inclusió als diferents Programes, de les obres que es relacionen:
1.-Programa general:
2014: Condicionament d’un espai destinat a aparcament municipal.
2015: Condicionament de l’espai annex a la piscina i Millora de les
infraestructures del nucli antic Fase I
2016: Millora de les infraestructures del nucli antic Fase II.
2.- Programa específic Diputació de Girona:

2014: Ampliació d’un edifici per a magatzem i Serveis municipals.
2016: Obres de millora del cementiri municipal de Cistella.
3.- Línia de manteniment i conservació.
Segon.- Acceptar les normes que regulen els referits Programes.
Tercer.- Comprometre’s a fer efectiu el pagament de la part corresponent no
subvencionada pel Programa.
Quart.- Fer constar que aquest Ajuntament no té contret cap deute per cap
concepte amb la Generalitat de Catalunya.
11.- Assumptes urgents.
11.1.- 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.
Incoat procediment negociat de contractació per raó de quantia de les
obres de pavimentació d’un tram del camí de Vilaritg a Cistella, 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 454.60901 del
vigent pressupost i evacuats els informes de Secretaria-Intervenció, 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 454.60901 del vigent pressupost i disposar l’obertura del
procediment negociat d’adjudicació sol·licitant ofertes a les empreses OBRES
PIRINAIQUES SL, EXCAVANCIONS MALE SA, CAN PIPA SL, RUBAU
TARRES SL capacitades per a la realització de l’ objecte del contracte, fixant
amb la seleccionada el preu i deixant constància de tot a l’ expedient.
Tercer.- Aprovar la composició de la mesa de Contractació:
-

L’alcalde, Sr. Enric Gironella Colomer o el Regidor/a en qui delegui,
com a President.

-

Vocals : Secretaria-Interventora i dos regidors: Carles Sague
Caselles i Moisès Noguer Ribas, designats pel Ple.
El Secretari: un funcionari de la corporació.

11.2.- Aprovació de l’encàrrec a la Xarxa Local de Municipis Gironins de la
diputació de Girona dels servies d’assistència suport comptable –
Modalitat ASP
Les instruccions de comptabilitat per l’administració local aprovades pel
Ministeri d’Economia i Hisenda afecten de forma substancial la tasca comptable
que han de dur a terme els ajuntaments.
Amb la finalitat de subministrar als ajuntaments les eines necessàries per
realitzar aquesta tasca, l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona
ha aprovat un pla d’assistència comptable que recull els serveis a prestar en
aquest àmbit, a l’empara de les funcions d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió, pròpia de les Diputacions, d’acord amb el que preveu
l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’Ajuntament de Cistella està interessat en utilitzar els serveis que ofereix
XALOC en l’àmbit de l’assistència i el suport comptable.
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de
gestió, previst a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
així com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la
signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.
En virtut del que s’ha exposat, el Ple, ACORDA per unanimitat dels seus set
membres:
Primer.- ENCARREGAR a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport
comptable de l’Ajuntament de Cistella, que inclou la utilització, el manteniment i
actualització de les eines informàtiques, a les quals l’Ajuntament tindrà accés, i
de les activitats complementàries o derivades que expressament es detallin en
el conveni a subscriure.
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de
l’organisme autònom XALOC són els que consten a la clàusula tercera del
conveni tipus transcrit a l’annex.
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de
Municipis Gironins de la Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al
present acord.

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a formalitzar els documents que siguin
necessaris per a l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura del
conveni.
11.3.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de Cistella com a municipi
català lliure.
Vista la sol·licitud presentada en data 23 de novembre de 2012, pel Sr. Manel
Alaió Manubens i 65 veïns més que consten relacionats a l’expedient obert per
aquesta petició, en virtut del que sol·liciten al Ple de l’ajuntament que acordin
declarar el municipi de Cistella com a municipi català lliure.
Atès que l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’
aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya disposa
que l’ alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té,
entre altres, l’ atribució de convocar i presidir les sessions del Ple.
Ates que el municipi ja està adherit per dedició política i a petició dels veïns, a
l’Associació de municipis per la independència que té per objectius, entre
altres, dur el poble de Catalunya cap a la independència, conscienciar a la
ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a
l’autodeterminació i aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat
propi per Catalunya, en el marc de la Unió Europea; vist això, creiem en
aquesta via d’actuació, i es seguirà en ella mentre no es demostri que no es
factible, pel que no es descarta que més endavant, i en consonància amb
els esdeveniments futurs, es proposi al Ple l’adopció de la declaració
sol·licitada, però en aquest moment es creu fermament en la feina que està
fent a l’Associació de municipis per a la independència i el Parlament de
Catalunya i no es prendran altres decisions.
Vist l'anterior, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple
Primer.- . Inadmetre la proposta presentada pel S. Manel Alaió Manubens i 65
veïns més que consten relacionats al present expedient, relativa a la declaració
de Cistella com a municipi català lliure, pels motius exposats al cos del present
decret d`alcaldia.
Segon.- Notificar l’anterior acord als interessats.
11.4.-Adequació del pressupost de licitació de les obres de Pavimentació
d’uns trams del Camí de Vilaritg a Cistella, al nou tipus d’IVA aprovat per
a llei 26/2009, de 23 de desembre.
Atès que en data 26 de setembre de 2011 es va aprovar el projecte
“Pavimentació d’uns trams del Camí de Vilaritg a Cistella”, per import de
71.767,29 euros mes 12.918,11€ d’IVA.
Atès que arran de l’entrada en vigor de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat es preveu un increment del tipus general

d’IVA del 16 al 18%, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2010, modificant
l’article 90.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor
afegit.
Vista la resolució de 17 de maig de 2010 del Director General d’Administració
Local, per la qual s’aproven els models de documentació d’adaptació al nou
tipus d’IVA a utilitzar en la gestió del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, i
en aplicació de les bases d’execució del mateix
Atès que les obres del projecte “Pavimentació d’uns trams del Camí de
Vilaritg a Cistella ”, encara no han estat adjudicades .
El Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres ACORDA:
Primer.- ADAPTAR el pressupost de licitació al nou tipus d’IVA del
Pavimentació d’uns trams del Camí de Vilaritg a Cistella com segueix:
A - Pressupost d'execució material + despeses generals +
industrial,
benefici segons projecte
………………………………………..
B - Regularització al nou tipus d'IVA (71.767,29 x 1,18/1,21)
……………..…
C - IVA (21 % x 69.987,94)

71.767,29 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA
(60.962,26 + 14.697,47€)

84.685,41 €

69.987,94 €
14.697,47€

Segon.- Trametre dues còpies del document aprovat al Servei Territorial a
Girona

12.- 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 22:55 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

