AJUNTAMENT DE CISTELLA
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 29 DE JULIOL DE 2013.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 29 de juliol
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, Moisès
Nogué Ribas i Carles Sagué Caselles.
Excusen l’assistència els Srs. Antonio Bernad Prats i 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 27 de maig de
2013 i 8 de juliol de 2013.
Examinades les actes de les sessions ordinàries de l’Ajuntament celebrades
els dies 27 de maig i 8 de juliol 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.- Escrit del departament de Governació relatiu a la renuncia a la subvenció
atorgada per les despeses ocasionades pels focs de l’estiu 2012.
2.2.- Escrit de la Diputació de Girona comunicant l’adjudicació dels treballs de
prevenció d’incendis forestals en camins municipals.
2.3.- Escrit de la Diputació de Girona comunicant l’atorgament de subvenció a
les activitats esportives de Cistella 2013.
2.4.- Escrit de la Diputació de Girona comunicant la convocatòria de subvenció
destinada a municipis de menys de 500 habitants.
2.5.- Escrit de l’Agencia catalana de l’aigua, autoritzant la tala de vegetació de
la ribera del rec de codina a cistella.
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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 4755,06
€, als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 4755,06€
REG.
DATA
ENTRADA FACTURA

CREDITOR

IMPORT

118 25.4.13

4345 GABINEYESME

112,06

139 31.5.13

13201203 MIQUEL REYES

120,42

162 5.7.13

173 25.6.13

08/52 VERNIS I
TABERNER SL
3144
PINTURES
L’ALBERA SL
SUC/1301404 ES MASET SA

175 30.6.13

84

EL CLIP

213,60

179 5.7.13

38134

AGRI ENERGIA SA

459,47

180 30.6.13

B120973

SFMC SL

664,71

20130607

ENTORN URBA

1314,06

182 10.7.13

54

175

184 8.7.13

SF0105341

ESTER
PUIGDERAJOL
CRAE

163 31.7.13

181

NUM
FACTURA

1.7.13

1464,10
98,98
11,66

121

TOTAL: 4755,06

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 Ministeri d’hisenda i Administracions
publiques, relativa a la declaració-liquidació de Telefònica d’Espanya, SAU,
corresponent al quart trimestre de 2012, s’acorda donar-li conformitat.
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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. 28 relatiu l’autoritzar les obres sota el número
d’expedient 1/2013 sol·licitades pel Sr. BART BEKAERT per la instal·lació de
plaques fotovoltaiques al Mas Can Patiràs de Cistella.
Decret d’alcaldia núm. 29 relatiu a l’adjudicació directa per raons socials del
contracte de lloguer de l’immoble municipal situat al C/ Centre.
Decret d’alcaldia núm. 30 relatiu a la contractació directa i amb
caràcter temporal no permanent, excepcional i urgent al Sr. JORDI
VILARRASA BURGAS per realitzar les tasques de socorrista de la piscina
municipal de Cistella , amb efectes 22 de juny de 2013 i fins el 11 de setembre
de 2013 i a les Sres. MARIA LAURA I ADRIANA FERNANDEZ RIERA per
realitzar les tasques de monitora i ajudant de monitora de lleure,
respectivament, al casal d’estiu municipal de Cistella , amb efectes 1 de juliol
de 2013 i fins el 2 d’agost de 2013.
Decret d’alcaldia núm. 31 relatiu a la devolució de la fiança dipositada a favor
de l’ajuntament per la realització de les obres d’obra “Millora d’accessibilitat a la
cambra de maquines”.
Decret d’alcaldia núm. 32 relatiu a la devolució de la fiança dipositada a favor
de l’ajuntament per la realització de les obres d’obra “Portada d’aigües”.
Decret d’alcaldia núm. 33 relatiu a la llicència funcionament de la grua per les
obres que es porten a terme a la Plaça Major, 1.
Decret d’alcaldia núm. 34 relatiu l’ exempció de l’IVTM del vehicle agrícola
matricula GI 19613E.
Decret d’alcaldia núm. 35 relatiu a l’exempció de l’IVTM el vehicle matricula
0734 HMY per tenir atorgat el seu titular un grau disminució.
Decret d’alcaldia núm. 36 relatiu a la baixa d’uns rebuts per defunció del titular.
Decret d’alcaldia núm. 37 relatiu a la comunicació de les obres sota el número
d’expedient 8/2013 al C/ Llers, 4.
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El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovar la dissolució de l’Agrupació de municipis de Vilanant i
Cistella pel manteniment en comú del lloc de treball Secretari interventor,
reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Amb la finalitat d’ aconseguir una major eficiència i racionalitat dels recursos
humans a les Entitats Locals, la Generalitat de Catalunya va constituir una
agrupació de municipis entre Vilanant i Cistella, amb l’objectiu mantenir i
repartir el cost econòmic del lloc de Secretari interventor, reservat a funcionaris
amb habilitació de caràcter nacional. No obstant, mitjançant resolució de data
16 de març de 1988, el Ministeri per a les administracions publiques, publicada
al BOE numero 70 de 22 de març de 1988, va declarar al municipi de Cistella
eximit de mantenir aquest lloc de treball al no superar els límits previstos a l’
article 4.º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
normativa específica i que avui tampoc superen.
Davant aquesta incongruència el Ple de la Corporació adoptà, amb el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació, i de conformitat amb l’ article 47.2.g) de la LBRL, el següent
ACORD
PRIMER. Sol·licitar de la Generalitat de Catalunya la dissolució de la
Agrupació de les Entitats Locals de Vilanant i Cistella, pels motius anteriorment
exposats.
SEGON. Traslladar l’acord de dissolució a l’ajuntament de Vilanant, a fi
de que adoptin l’acord oportú.
TERCER. Sotmetre l’ expedient, una vegada aprovat per l’Ajuntament de
Vilanant, a informe de la Diputació de Girona a tenor de l’ article 3.b) del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
QUART. De ser favorables a la dissolució l’acord de l’Ajuntament de
Vilanant i una vegada rebut l’ informe preceptiu de la Diputació de Girona, es
trametrà l’ expedient a la Generalitat de Catalunya, perquè s’ acordi la
dissolució de la agrupació i, de conformitat amb la disposició transitòria segona,
punt segon, es reclassifiquin els llocs resultants.
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7- Aprovació provisional de la Modificació de les NNSS del Planejament
de Cistella, expedient núm. 5/2013.
Vist que amb data 27 de maig de 2013 el Ple de la Corporació va
aprovar inicialment l’expedient núm. 5/2013 de la modificació de les Normes de
Planejament Urbanístic de Cistella.
Vist que l’ expedient ha sigut sotmès a informació pública durant el
termini d’ un mes, mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6388 de data 3 de juny de 2913, al Butlletí Oficial de la Província núm.
116, de data 17 de juny de 2013, i en el PUNT AVUI de data 30 de maig de
2013, al taulells d’anunci municipal i a la web de l’Ajuntament, es va publicar l’
anunci pel que s’ exposava al públic el projecte de modificació de les Normes
de Planejament Urbanístic del Municipi de Cistella, expedient núm. 5/2013.
Vist que amb data 27 de maig de 2013, simultàniament al tràmit d’
informació pública, es va sol·licitar informes als organismes afectats per raó de
les seves competències sectorials essent tots favorables.
Vist que amb data 3 de juny de 2013, simultàniament al tràmit d’
informació pública, es va donar audiència als següents Ajuntaments l’ àmbit
territorial dels quals limita amb el d’ aquest Municipi.
Vist que durant el període d’ informació pública no s’ han presentat
al·legacions.
Vist l’anterior, s’acorda per majoria absoluta dels set membres del Ple el
següent ACORD
UNIC. Remetre la 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 provisional
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OLGA SERRATS JUANOLA, Secretaria de l’ajuntament de Cistella,
CERTIFICO: Que en sessió plenària celebrada el dia 29 de juliol de
2103, es van prendre entre altres el següent acord:
8.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
2/2013.
1. Per Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit finançada a través de transferències entre partides de despesa.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions 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 transferències entre partides de despesa , amb
subjecció a les disposicions vigents.
1.-AMB CÀRREC A TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES DE DESPESA

CRÈDITS MODIFICATS : ALTES
Aplicació
Nom
Pressupostàri
a

Consignaci
ó anterior

Suplemen Nova
t
consignació

338.22609

Festes populars i actes 500,00
culturals

7.500,00

8.000,00

920.12000

Retribucions
bàsiques 6.911,66
personal funcionari

500,00

7.411,66

324.22699

Casal d’estiu.
Municipal

1015,00

500,00

Aportació 0,00

SUMA

9.015,00

FINANÇAMENT : BAIXES APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació
Pressupostària
Nom

Consignació Excés
anterior

Nova
consignació

338.48

Subvenció comissió de festes

7.500,00

-7.500,00

0.00

920.12100

Retribucions

21.293,02

-500,00

20.793,02
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complementàries personal
funcionari
920.22706

Estudis i treballs tècnics

8.000,00

-1015,00

2.500,00

2.-AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA DE L’ANY ANTERIOR
(INVERSIONS)
CRÈDITS MODIFICATS
Aplicació
Nom
Pressupostàri
a

Consignaci
ó anterior

Suplemen Nova
t
consignació

342.609

Tractament herba camp de 0,00
futbol

2.025,98

6.000,00

169.633

Adquisició tallagespa

5.000,00

5.000,00

0,00

SUMA

7.025,98

3.-AMB CÀRREC A MAJORS INGRESSOS
CRÈDITS MODIFICATS :ALTES
Aplicació
Nom
Pressupostàri
a

Consignaci
ó anterior

Suplemen Nova
t
consignació

165.633

Millores quadre enllumenat 0,00
públic

13.055,31 13.055,31

324.22699

Casal d’estiu

5.355,00

0,00

SUMA

5.355,00

18.410,31

FINANÇAMENT : MAJORS INGRESSOS
Aplicació
Nom
Pressupostàri
a

Consignaci
ó anterior

Suplemen Nova
t
consignació

761

Diputació
Part
Fons 0,00
Cooperació Local 2013

13.055,31 13.055,31

462

Ajuntament de Vilanant

1.015,00

0,00

1.015,00
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3993

Quotes Casal estiu

0,00

4.340,00

SUMA

4.340,00

18.410,31

3. La Secretaria-Interventora ha emes informe favorable.
4. El Regidor d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
Per tant, S’ACORDA per unanimitat dels cinc dels set membres assistents:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2013, que cal finançar
mitjançant transferències entre partides de despeses.
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

I perquè així consti, expedeixo el següent certificat, per ordre i amb el vist i plau
del Sr. Alcalde, Enric Gironella Colomer, a Cistella, 31 de juliol de 2013.

VIST I PLAU
SR. ALCALDE

LA SECRETARIA
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9.- Aprovació del Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Cistella per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram i de superfícies sobreres
de la carretera GI-P-5101, d'Avinyonet de Puigventós a Terrades, per
Cistella
La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-P-5101, d'Avinyonet
de Puigventós a Terrades, per Cistella. Actualment està executant les obres de
“Condicionament de la carretera GI-P-5101, d'Avinyonet de Puigventós a
Vilaritg, per Cistella (Alt Empordà)”. Amb aquestes obres es preveu millorar
l'actual traçat de tota la carretera i conseqüentment la seva seguretat viària. La
modificació més important es troba en l'accés al pont sobre el Rec de Cistella,
situat al PK 4+630, el qual ha provocat una petita variant que ha deixat sense
servei a un tram de l'antiga carretera.
Ambdues parts coincideixen en constatar que el tram que serà substituït per la
nova carretera deixarà de tenir un ús viari, motiu pel qual es fa palès que es pot
desafectar del servei que dóna la carretera i es pot lliurar aquest a l'Ajuntament
de Cistella per tal que l'incorpori al seu patrimoni. L'esmentat tram s'inicia a
l'alçada del PK 4+440 i finalitza a la del PK 4+620 (d'aquest projecte), amb una
superfície aproximada de 1.885 metres quadrats.
Vist el text del Conveni i atès que es considera conforme i convenient pels
interessos municipals;
Aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament en Ple l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Cistella per a la cessió a l’Ajuntament d’un tram de la carretera GI-P-5101,
d'Avinyonet de Puigventós a Vilaritg, per Cistella (Alt Empordà), PK 4+440 i
finalitza a la del PK 4+620, amb una superfície aproximada de 1.885 metres
quadrats, i encomanar a l’Alcalde En Enric Gironella Colomer la seva signatura.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona als efectes adients.
Sotmesa a votació, la proposta s’aprova per unanimitat dels cinc membres
assistents,
dels set membres que formen el Ple.
10.- Aprovació definitiva del Reglament del Casal d’estiu municipal.
Per Acord del Ple amb data 27 de maig de 2013, es va aprovar inicialment
l'establiment del servei de Casal d'acord a la Memòria justificativa, el Projecte
d'establiment i el Reglament que obren en l'expedient, havent estat sotmesos a
informació pública durant el termini de trenta dies mitjançant anunci en el
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Butlletí Oficial de la Província n.º 107 de data 4 de juny de 2013 i el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya n.º 6389 de data 4 de juny de 2013.
En el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions.
Vists l'informe d’intervenció i l'informe de Secretaria, de conformitat amb el que
es disposa en l'article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, i en
els articles 22.2.f) i 47.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim
Local, el Ple adopta, per majoria absoluta dels seus membres, el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el Reglament per a la prestació del servei de públic local de
casal així com la documentació complementària annexa del mateix.
SEGON. Publicar el present Acord juntament amb el text íntegre del Reglament
en el Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya».

11.-Assumptes urgents
No hi ha assumptes urgents a tractar.
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

