AJUNTAMENT DE CISTELLA
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:20 hores del dia 29 de setembre
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: Carles
Sagué Caselles, Lluis Torrecabota Pedregós, Antonio Bernad Prats i Moisès Nogué
Ribas.
Excusa l’assistència: el Sr. Francesc Vilarrasa Rique i 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 l’ acta de la sessió plenària de data 8 i 24
setembre de 2014

de

Examinades les actes de les sessions de l’Ajuntament celebrades els dies 8 i 24 de
setembre 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 l’oficina de la Vicepresidenta del Govern de Catalunya relatiu
a la convocatòria de la consulta popular sobre el futur polític de
Catalunya.
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 3162,62€, als efectes de la seva aprovació proposant
al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 3162,62€
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REG.
ENTRADA
210
211
212
213
214
215
216

DATA
NUM.
FACTURA
FACTURA
30.8.14 1144179
9.9.14 59477
30.8.14 R14-02508

CREDITOR
INGESCO
AGRIENERGIA
MIQUEL REYES

31.8.14
B140350 SFMC SL
5.9.14 A3793
IMPRESIO CATIM SL
7.9.14
15.9.14 3722

058/14 XAROP DE CANYA SL
PINTURES
L’ALBERASL

IMPORT

CONCEPTE

160,69 REVISIO PARALLAMPS
635,17 LLUM TRULL
36,42 REPARACIO MAQUINA
RECOLLIDA
730,71 ESCOMBRARIES
228,42 TONERS
ACTUACIO
1331 TRICENTENARI
40,21 PINTURES
TOTAL 3162,62

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 Comarca relativa a la taxa abocador
comarcal corresponent al mes d’ agost de 2014, 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. 38/2014, relatiu

a l’atorgament una subvenció al Club de
Futbol de Cistella per un import de 1000€, per a contribuir a les despeses que
ocasionen l’ascens de categoria del club.
Decret d’alcaldia núm. 39/2014, relatiu a l’aprovació les bases reguladores de la
convocatòria, en els termes en que figuren en l’expedient
Decret d’alcaldia núm. 40/2014, relatiu a l’atorgament d’una llicència municipal per
a l’exercici de l’activitat de HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC C/ Lladó, 8 de 2 habitacions,
a Cistella
El Ple es dóna per assabentat
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6.- Aprovació de la Certificació d’obra única de la Pavimentació
d’uns trams del camí de Vilarig i Cistella, inclosa al PUOSC núm.
2012/47.
Vista la certificació d’obra núm. 1 presentada per l’Empresa Can Pipa SL, amb
motiu de l’obra de Pavimentació d’uns trams del Camí de Vilaritg i Cistella, d’un
import de 84.535,41€
Atès que aquest certificat s’ajusta a les condicions i als preus estipulats en l’acord
d’adjudicació
Per tot això, el Ple, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents
ACORDS
1.- Aprovar la certificació d’obra núm.1 de Can Pipa SL, amb motiu de l’obra de
Pavimentació d’uns trams del Camí de Vilaritg i Cistella, d’un import de 84.535,41€
2.- Traslladar el present acord a l’Empresa interessada i als Serveis Econòmics
d’aquest Ajuntament.
7.-Assumptes urgents
No hi ha assumptes urgents a tractar.
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 22:05 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present
acta de la qual com a Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

