ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 28 DE MAIG DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 28 de maig
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, Bart M. J. Bekaert i Antonio Bernad Prats.
Excusen l‟assistència 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 30
d‟abril 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.- Escrit de la direcció general de telecomunicacions i societat de la
informació presentant el projecte Banda Ampla Rural-Satel.lit
(BAR_SAT) per tal de donar solució d‟accés a Internet en aquells
indrets del territori que no tenen cobertura.
2.3.- Escrit de l‟associació de Municipis per la independència
comunicant la celebració el proper dia 30 de juny de la segona
assemblea a Girona i l‟aportació com a soci.
2.4- Escrit de Dipsalut relatiu a la cessió de l‟exposició Cuida‟t les
dents al CEIP Mn Albert.

2.5. Escrit de Dipsalut comunicant l‟acceptació de la sol·licitud
d‟execució del programa Pt6 de suport a la gestió del ric derivat de les
piscines d‟us públic de titularitat i gestió municipal.
2.6.- Moció de l „Ajuntament de Portbou relativa al sistema
d‟atorgament de subvenció destina a l‟administració local de menys de
2000 habitants.
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 6.289,68 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l‟adopció del següent A C O R D
REG. ENTRADA
DATA FACTURA
NUM FACTURA
127 16.5.12
122 10.5.12
118 1.5.12
114 7.5.12
115 7.5.12
116 7.5.12
117 7.5.12
110 23.4.12

78 28.2.12
79 15.2.12
68 29.2.12
75 29.2.12
65 25.2.12
77 29.5.12
76 9.3.12
26 9.1.12
45 31.1.12
47 6.2.12

CREDITOR

711104539 NOMINALIA
24428 AGRIENERGIA SA
28E282714272
MOVISTAR
TA42K0363578
MOVISTAR
TA42K0391825
MOVISTAR
TA42K0419805
MOVISTAR
TA42K0363576
MOVISTAR
AB/4669
DOGC
M DOLORS TURU SANTIAGOSA
JOSEP ROVIRA JOFRE
MARTI LLUANSI SASTRE
18 MARGARITA BUSQUETS COSTA
T002
JOAN FERRER FONT
12000324 FELIX JAUME VIÑAS
FC1201126
EMILIANNA
12/D000556
ES MASET SA
B120059
SFMC SL
10/1201107
J TOURON SA
Q2012/208
LOCALRET
SUB/205835
HERMES COMUNICACIONS SA
EDITORIAL GAVARRES

TOTAL

IMPORT

TRANSFERENCIA
DOMICILIAT

47,2 9.5.12
476,37
60,65
76,13
92,09
57,84
32,42
180
42,83 4.6.12
45,89 4.6.12
42,83 4.6.12
34,8 4.6.12
613,6 4.6.12
142,11 4.6.12
93,31 4.6.12
950 4.6.12
629,94 4.6.12
2053,59 4.6.12
100 4.6.12
414,08 4.6.12
104 4.6.12

17.5.12
3.5.12
8.5.12
8.5.12
8.5.12
8.5.12
25.4.12

6289,68

PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de6.289,68 €
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.
4.1 Vista la liquidació efectuada pel Departament d‟economia i coneixement
relativa a la participació municipal en els ingressos de l‟estat 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. 17/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d‟obres sota el número d‟expedient 9/2012.
El Ple es dóna per assabentat.
6- Assumptes urgents.
6.1.-Adequació del pressupost de licitació de les obres de
condicionament interior de la sala municipal el Trull, 2ª fase, al nou tipus
d’IVA aprovat per a llei 26/2009, de 23 de desembre.
Atès que en data 28 de setembre de 2009 es va aprovar el projecte
“condicionament interior de la sala municipal el Trull, 2ª fase ”, per import
de 62.013,34 euros mes 9922,13€ 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 prevé.ho0 un increment del tipus general
d‟IVA del 16 al 18%, amb efectes a partir del 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 “condicionament interior de la sala
municipal el Trull, 2ª fase ”, encara han estat adjudicades a .
El Ple de l‟ajuntament, per unanimitat dels membres ACORDA:

Primer.- ADAPTAR el pressupost de licitació al nou tipus d‟IVA del
condicionament interior de la sala municipal el Trull, 2ª fase
com
segueix:
A - Pressupost d'execució material + despeses generals +
industrial,
benefici segons projecte
……………………………………………..
B - Regularització al nou tipus d'IVA (62.013,34 x 1,16/1,18)
……………..…
C - IVA (18 % x 60.962,26)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (60.962,26 +
10.973,21)

62.013,34

€

60.962,26

€

10.973,21 €
71.935,47

€

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

6.2.- Aprovació del padró de la taxa de manteniment de cementiri 2011.
Examinat el padró de la taxa corresponent al manteniment del cementiri
municipal exercici 2011, i que compren:
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
Núm. rebuts 216 Import 1468,80€
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda :
Primer.- Aprovar el padró d‟exaccions municipals corresponent a la taxa de
manteniment del cementiri exercici 2011.
Segon.- Sotmetre‟l a exposició pública pel termini de quinze dies hàbils, als
efectes d‟examen , al·legacions i reclamacions.
Tercer,.- Fixar el període de recaptació en voluntària el comprès del 1 de juliol
al 31 d‟agost de 2011.
6.4.-Acceptació subvenció fons de subvenció 2012.
Vist l‟acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona pres en data 3 de
maig de 2012, en virtut del que s‟acorda atorgar a l‟Ajuntament de Cistella una
subvenció d‟import 19812€ per atendre les despeses corrent d‟enllumenat
públic.
S‟acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l‟ import de 19812€ per atendre les despeses corrent
d‟enllumenat públic.
Segon.- Notificar l‟anterior acord a la Diputació de Girona.

6.3.-DELEGACIO AL CONSELL COMARCAL LA GESTIO DEL REGISTRE
D’ANIMALS DE COMPANYI A I LA TRAMITACO DE LES LLICENCIA DE
GOSSOS PERILLOSOS.
Atès que l‟Ajuntament de Cistella va signar conveni de delegació per el servei
de recollida d‟animals abandonats que realitza l‟Associació Protectora
d‟animals i Plantes de Figueres, segons conveni subscrit amb l‟esmentada
associació i el Consell Comarcal.
Atès que els Ajuntament tenen la competència i l‟obligació d‟identificar i censar
els animals de companyia que resideixin de manera habitual en el seu municipi.
La identificació mitjançant un microxip homologat dels gossos i gats és una
obligació de tots els propietaris d‟animals de companyia per motius de protecció
i seguretat.
Atès que l‟Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l‟Alt Empordà ha
ofert a aquest Ajuntament la possibilitat de portar a terme, directament, el
registre d‟animals de companyia de la comarca, a través de l‟aplicació
informàtica que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya ha posat al servei dels ens locals, i tramitar les llicències de
gossos perillosos.
Atès que aquest servei es gratuït i no representa cap cost addicional per
l‟Ajuntament.
Fonaments de dret
-Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei
de protecció d‟animals.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament d‟obres ,
activitats i serveis dels ens locals.
ACORD
Per tot l‟anterior s‟adopta el següent acord,
1. Primer.- Delegar al Consell Comarcal de l‟Alt Empordà les competències
necessàries per la gestió del registre d‟animals de companyia a través

de l‟aplicació informàtica que ofereix la Generalitat de Catalunya, i la
tramitació de les llicències de gossos perillosos.
2. Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l‟Alt Empordà.
3. Tercer.- Facultar a l‟Alcalde per a la realització de tants actes i gestions
com calguin per a l‟execució dels acord anterior.
7.- 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

