ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 28 D’ABRIL DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:20 hores del dia 28 d‟abril 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: Francesc
Vilarrasa Rique, Antonio Bernad Prats, Lluis Torrecabota Pedregós, Moisès Nogué
Ribas i Carles Sagué Caselles.
Excusa l‟assistència el Sr. 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 plenària de data 31 de març de
2014.
Examinada l‟ acta de la sessió ordinària de l‟Ajuntament celebrada el dia 31 de
març 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 la Diputació de Girona relatiu a la convocatòria del Pla Especial
d‟inversions sostenibles per l‟any 2014.
2.2.- Ofici de la Direcció General de Turisme relatiu a la taxa pel fons del foment
del turisme, 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 5570,13€, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l‟adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 5570,13 €

REG.
ENTRADA
90
89
80
96
86
94
93
91
95
92
79
81
82
83

DATA
FACTURA
07/04/2014
07/04/2014
02/04/2014
15/04/2014
07/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
26/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
28/03/2014

NUM.
FACTURA
TA40D024094
TA40D0240943
1-141240
SF01/017270
17,986
18,908
18,87
20,013
19,087
19,909
14002541
B140095
2014/84
F14/Q/0160

CREDITOR

MOVISTAR
MOVISTAR
ALBERT GESTOR
CRAE
AGR-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
AGRI-ENERGIA
SERVICENTRE
S.F.M.C,S.L.
MONERPLANT.S.L
FEDERACIO
MIGUEL REYES
84 31/03/2014 R14-00780
PORTAS
85 01/04/2014 E109/14
DETEX
87 01/04/2014
341 HORA NOVA
88 05/04/2014 26/2014
MON LOCAL

IMPORT
25,62
53,9
106,75
121
681,39
145,8
198,66
208,07
234,91
1448,49
105,73
664,71
145,2
45,82
126,58
333,36
101,64
822,5

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 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. 14/2014, relatiu a la reserva, com a locals oficials i llocs
públics d'ús gratuït per celebrar actes de la campanya electoral de les eleccions de
diputats al Parlament Europeu 2014 la Sala del Centre Cívic del Trull, Plaça Major, 4
i la reserva, com a llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells per a la
campanya electoral de les eleccions de diputats al Parlament Europeu 2014, la
Plaça Major, 4.
Decret d „alcaldia núm. 15/2014 atorgant a CARINUS SCP

llicencia d‟activitats per

a l‟activitat d‟allotjament rural (modalitat de Residencia_casa de Pagès, masoveria)
a l‟establiment “Can Lluis 3: La Vista, amb 2 habitacions (dobles) a Mas Can Lluis
de Cistella.
Decret d‟alcaldia núm. 16/2014 atorgant a la Sra. Montserrat Llovet Gou, la
llicència municipal d‟obertura per a exercir per a la instal·lació d‟una explotació
ovina en regim extensiu de 40 places d‟oví reproductor, 10 d‟oví de reposició i 10
d‟oví d‟engreix, al Mas Oms, polígon 6 parcel.la 12, del terme municipal de Cistella.
Decret d „alcaldia núm. 17/2014, atorgant permís per a la col·locació d‟una bastida
al Sr. Jordi Riu Duch, als C/ Figueres(4mx0,80m), al C/ Església (14mx0,80m) i al
Passeig Església (11mx1m), per a les obres de revestiment de façanes de
l‟habitatge unifamiliar que s‟està construint al C/ Figueres, 7 amb llicència d‟obres
sota l‟expedient núm. 138/2011
Decret d „alcaldia núm. 18/2014, donant de baixa d‟ofici a D. ALAYÓ MANUBENS i
ELNA ALAYÓ PALLARÉS, per la causa de no residir al Passeig de l‟Església, 4 2n pis
de Cistella.
Decret d „alcaldia núm. 19/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia
d‟obres sota el número d‟expedient 5/2014.
El Ple es dóna per assabentat

6.-

Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert,

oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per
a la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable de Cistella,
mitjançant la modalitat de concessió, tot convocant-ne la seva licitació.
Atès que en data 1 de febrer de 2014 l‟Alcalde va assenyalar i informar la
necessitat de realitzar la contractació de la gestió del servei públic d‟abastament
d‟aigua potable mitjançant la modalitat de concessió.
Atesa la característica de la gestió del servei públic que aquest Ajuntament
considera que el procediment més adequat és el procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d‟adjudicació.
Atès que en data 5 de febrer 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 5 de febrer de 2014 es va emetre Informe de Secretaria
sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l‟òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que en data 17 de març de 2014, mitjançant Resolució d‟Alcaldia es va
aprovar iniciar l‟expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la
necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atès que en data 14 d‟abril de 2014 es va redactar i incorporar a l‟expedient
el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l‟adjudicació del
contracte.
Vist l‟anterior, s‟acorda per unanimitat dels membres del Ple:
PRIMER. Aprovar l‟expedient de contractació mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d‟adjudicació, per a la
gestió del servei públic d‟ abastament d‟aigua potable, mitjançant la modalitat de
concessió, tot convocant-ne la seva licitació.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà
el contracte de gestió del servei públic d‟ abastament d‟aigua potable mitjançant la
modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d‟adjudicació.

TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil
de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 20 dies puguin
presentar les proposicions que considerin convenients.
QUART. Publicar la composició de la mesa de Contractació en el Perfil de
Contractant, amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s‟ha
de celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l‟article 146.1 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

7.- Assumptes urgents
7.1.- Aprovació de les bases del Concurs de Dibuix ”Fira del Pa”.
Ates que aquest anys es celebra per primera vegada Fira del Pa a Cistella, i amb
l‟objectiu d‟involucrar als petits i joves en la Fira i aconseguir la sensibilització i la
responsabilització dels escolars amb els actes de promoció del poble.
Per això, la creació d'un concurs de dibuix quin tema es “Dibuixa el logo de la Fira”
que pot esdevenir una acció complementària per als joves, tot propiciant la seva
creativitat.
En ús de les facultats atorgades en l'apartat b de l'article 34 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local; l'article 87.3 de la Llei 8/87, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l‟anterior, s‟acorda per unanimitat del Ple:
Primer. Aprovar les Bases de participació al I Concurs de Dibuix “Fira del Pa”

Basses concurs de Dibuix “ Fira del Pa”
1.Participants
S'hi estableixen tres categories:
1a categoria - Alumnat de parvulari 3 a 5 anys
2a categoria - Alumnat de primària 6 a 12 anys
3a categoria - Alumnat de secundaria 12 a 18 anys

2. Tècnica
Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, ceres,
pintura al tremp...) sempre que s'adapti al format de cartolina DIN A-4.

3. Tema
El tema és “Dibuixa el logo de la Fira” i ha d'estar relacionat amb la temàtica de la fira,
“El Pa”.
4. Les obres presentades han de ser inèdites i originals.
5. Cada participant només pot presentar una obra.
6. Presentació
Al revers de la cartolina s'ha d'indicar el nom de l'autor/a, el títol, un número de
telèfon de contacte i l'escola a què pertany l'alumne/a.
Els dibuixos es poden lliurar als centres escolars abans de les 17 hores del dia
18/01/2010.
7. Jurat
El jurat estarà format per:
- Enric Blug, com a president.
- Pat Bross persona delegada
- Xavier Torrent persona delegada
8. Premis
Els premis són els següents, per a cadascuna de les tres categories:
- Primer premi: Visita guiada al Ecomuseu “La Farinera”
- Segon premi: Visita guiada “Celler de mas Vida”
-Lliurament de premis: Vale per compra a la pastisseria “Can Quer”, Port de la Selva.
9. Dibuixos
Els dibuixos premiats passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Cistella, que es
reserva el dret de publicar-los, tot respectant el dret de la propietat dels autors.

10. Exposició
Els dibuixos premiats i la resta de dibuixos presentats s'exposaran des del dia
26/05/14 fins al dia 30/05/14, a la
Sala de Lectura del Municipi, horari de 17 a 19hs.

11. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
12. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

13. Resolució final
El jurat resoldrà de manera irrevocable qualsevol incidència que pugui produir-se.
L'entitat organitzadora no es fa responsable de les pèrdues fortuïtes que es puguin
produir.
Segon. Obrir la convocatòria del
de maig de 2014, 9 a 19 hores.

I Concurs de Dibuix “Fira del Pa” per l‟únic dia 18

7.2.- Aprovació provisional de l’expedient núm. 6/2014, de Modificació de
les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Cistella.
Vist que l‟ expedient ha sigut sotmès a informació pública durant el termini d‟ un
mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data
28.2.14 i núm. 6572, al Butlletí Oficial de Girona, núm. 45, de data 6.3.14, i en el
periòdic El Punt Avui de data 27.2.14.
Vist que amb data 5.3.14, es va sol·licitar als Organismes afectats per raó de les
seves competències sectorials i es va donar audiència als Ajuntaments l‟ àmbit
territorial dels quals limita amb el d‟ aquest Municipis.
Vist que durant el període d‟ informació pública, no s‟ han presentat al·legacions.
Vist l‟anterior, s‟acorda per unanimitat el següent :
PRIMER. Aprovat provisionalment el projecte de modificació de les Normes
de Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Cistella.
SEGON. Remetre l‟expedient núm. 6/2014 de modificació de las Normes
Urbanístiques de Planejament en unió de tot l‟ expedient a la comissió territorial d‟
urbanisme competent perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva».

8.- 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 23:00 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present
acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L‟ ALCALDE

LA SECRETARIA

