ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 28 D’OCTUBRE DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:25 hores del dia 28 d’octubre
de 2013, 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, Lluis Torrecabota Pedregós, Antonio
Bernad Prats, Moisès Nogué Ribas i Carles Sagué Caselles.
Excusa l’assistència el sr. 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 les actes de les sessions plenàries de data 30 de
setembre de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 30 de
setembre de 2013, 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 del Departament de territori i sostenibilitat relatiu a la resolució de
restauració de la legalitat urbanística enderrocant part de la construcció del
Mas Aiguader.
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 9.025,74 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 9.025,74 €

REG.
ENT.
207
258
268
274
225
263
261
276

DATA
FACTURA
02.08.13
25.09.13
02.10.13
08.10.13
07.09.13
30.09.13
30.09.13
10.10.13

AB/009596
SUC/1302206
72/2013
A008969
TA4K60282442
75/2013
FC1306003
A002318

259
262
265
264
244
275
273
272
271
270
269
267
266
268
255
256
252
253
254

30.09.13
30.09.13
30.09.13
30.09.13
31.08.13
08.10.13
08.10.13
7.10.13
7.10.13
7.10.13
23.10.13
01.10.13
01.10.13
02.10.13
30.08.13
30.08.13
14.08.13
14.08.13
14.08.13

B 121151
2/11,155
20130392
99313
98668
SF01/016338
58.793
TA4K703074734
TA4K70268153
TA4K70288679
TA4K70268155
1-133537
28-J381-895034
72/2013
FE13321129776083
FE13321129776084
FE13321128980740
FE13321128980741
FE13321128980742

NÚM. FACTURA

CREDITOR

IMPORT

TRANSFE. DOMICILIAT

DOGC
E.S. MASET, S.A.
MON LOCAL
MUSICS DE GIRONA SCCL
MOVISTAR
MAIMA ENGINYERS
EMILIANNA
ASSOCIACIO
CULTURAL
DOS PER QUATRE
S.F.M.C.SL
SAIGA
YMBERT DUNJO
YMBERT S.A.
YMBERT S.A.
CRAE
AGRI-ENERGIA
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
ALBERT GESTOR
MOVISTAR
MON LOCAL
GAS NATURAL FENOSA
GAS NATURAL FENOSA
GAS NATURAL FENOSA
GAS NATURAL FENOSA
GAS NATURAL FENOSA
TOTAL

180 €
33,80 €
540,00 €
2.117,50 €
38,95 €
78,35 €
27,13 €
800,00 €

06.11.13
06.11.13
06.11.13
06.11.13
06.11.13
06.11.13
06.11.13
06.11.13

697,71 €
95,52 €
44,47 €
94,63 €
158,92 €
121,00 €
616,74 €
44,38 €
31,26 €
13,54 €
71,90 €
191,00 €
52,03 €
540,00 €
13,10 €
107,69 €
170,82 €
177,95 €
1.967,35 €
9.025,74 €

06.11.13
17.10.13
08.10.13
01.11.13
01.10.13
19.10.13
15.10.13
08.10.13
08.10.13
08.10.13
08.10.13
11.10.13
02.10.13
06.11.13
01.11.13
01.11.13
17.10.13
17.10.13
17.10.13

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 liquidació de l’abocador comarcal, corresponent al mes de
setembre de 2013, 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. 42 /2013, relatiu a l’autoritzar de les obres sota el
número d’expedient 6/2013 sol·licitades pel Sr. MARTI AMIEL MONCANUT per
la consolidació d’una coberta de l’ edifici existent a Can Pau de Vilaritg Cistella.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Assumptes urgents.
6.1.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA, per a la Sala de
lectura pública
Vista la invitació de la Diputació de Girona a sol·licitar una subvenció per al
manteniment de la sala de lectura municipal, per a l’adquisició de fons,
subscripcions a diaris i revistes, material i equipament informàtic, mobiliari o
equipament de la sala de lectura, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per al
manteniment de la sala de lectura municipal.
Segon.- Trametre a la Diputació de Girona la sol·licitud i demés documentació
que estableixen les bases que regulen la convocatòria, i dins el termini
establert.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.
6.2.- Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cistella i
Càritas Figueres per donar servei a la població més desafavorida i/o en
situació de risc i/o d’exclusió social del seu municipi

Que l’Ajuntament, per atendre el conjunt de la població més desafavorida del
municipi, exclosos socialment o en risc de marginació social, vol reforçar amb
la suma dels mitjans de la seva pròpia administració i la d’una entitat sense
afany de lucre que habitualment treballa amb professionals i voluntariat, perquè
complementin i/o sumin els serveis i programes a favor d’aquests col·lectius de
persones i famílies que han tingut menys oportunitats.
Que l’entitat Càritas Interparroquial de Figueres, d’ara en endavant anomenada
Càritas Figueres – Alt Empordà, és una entitat sense afany de lucre que
treballa des de l’any 1971 en el camp dels serveis socials i el socioeducatiu,
amb l’objectiu d’impulsar la promoció i la dignificació de totes les persones que
pateixen qualsevol forma de marginalitat, tasques en les quals ha demostrat
sobradament durant tots aquests anys la seva solvència i eficàcia, amb l’equip
de voluntariat i de professionals que hi treballa dia a dia, desenvolupant
multitud de projectes i programes.

Atès l’establert a l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i a l’article
57 de la llei de bases de regim local.
El Ple, per unanimitat dels set membres , ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cistella i
Càritas Figueres per donar servei a la població més desafavorida i/o en
situació de risc i/o d’exclusió social del seu municipi.
Segon.- Aprovar la despesa excepcional de 500€, amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost de l’exercici 2013.
Tercer.- Facultar a l’alcalde de la corporació tan àmpliament com a dret sigui
possible per a l’execució del present acord.
Quart.- Comunicar els precedents acords a Càritas Figueres

6.3.- Declarar, si s’escau, que existeixen necessitats urgents i
inajornables per cobrir la plaça d’auxiliar administrativa adscrita al
serveis de secretaria i a serveis generals
1. ANTECEDENTS
1.1.El dia 15 d’octubre de 2013 va quedar vacant la plaça d’administrativa
adscrita al servei de secretaria per baixa voluntària de la persona que
l’ocupava.

1.2. Per providència de l’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2013, es va disposar
que s'emetés informe en relació amb el procediment a seguir i la legislació
aplicable, amb proposta d’acord, per poder dur a terme la declaració de la plaça
d’auxiliar administrativa, com a prioritària o que afecta al funcionament d’un
servei públic essencial.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’1 de gener de 2013 va entrar en vigor la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, publicada en
el BOE de 28 de desembre de 2012 (en endavant LPGE 2013), la qual
estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de
personal en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració local.
2.2. L’art. 23.Dos LPGE 2013, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any
2013 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament
de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
En conseqüència, l’Ajuntament de Cistella només hauria de procedir a la
contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal interí
quan es donin les següents condicions, degudament motivades:
- L’existència d’una necessitat urgent i inajornable.
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials
Vist ,l’anterior, s’acorda per unanimitat dels sis dels set membres del Ple:
Únic.- Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir la
plaça d’auxiliar administrativa adscrita al serveis de secretaria i a serveis
generals mitjançant la contractació/el nomenament de personal laboral
temporal, ja que aquesta plaça es considera prioritària/ que afecta al
funcionament d’un servei públic essencial, d’acord amb la següent justificació:
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 23:05 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

