ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 30 DE GENER DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:00 hores del dia 30 de gener
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: Carles Sagué Caselles, Francesc Vilarrasa Rique,
Moisès Nogué Ribas, Lluis Torrecabota Pedregós i Antonio Bernad Prats
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 l’acta de la sessió anterior.
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 2 de
gener 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.-Escirt de la Diputació de Girona elatiu a l a modificació de l’ordenança
reguladora de preus públics per l’assistència tècnica de Xaloc.
2.2.- Escrit de Xaloc relatiu a al nous tipus de gravamen de l’IBI urbana pel
2012 degut a la promulgació i entrada al vigor del real decreto ley 20/2011, de
30 de desembre, de medidas urgentes en materia pressupostari , tributaria y
financiera para la corrección del dèficit publico.
2.3.- Escrit de departament d’interior relatiu als ples de protecció civil de
Cistella.
2.4.- Escrit de l’oficina del cens electoral comunicant numero de electors a 1 de
desembre de 2011.

2.5.- Escrit de la Diputació de Girona relatiu a l’aprovació de la subvenció a
obres de construcció i condicionament d’equipaments esportius.
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 14418,4€, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent A C O R D
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 14418,4€
REG.
ENTRADA

DATA
FACTURA

NUM
FACTURA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
18
19
20
21
21
22
22

3.1.12
31.12.11
1.12.11
7.1.12
7.1.12
30.12.11
12.1.12
12.1.12
1.1.12
31.12.11
31.12.11
31.12.11
31.12.11
1.1.12
2.1.12
15.01.12
13.1.12
7.1.12
8.11.11
2.1.12
7.1.12

S0001623
B110674

24
48
49
50
51
52
53
54

19.1.12
13.12.11
13.12.11
13.12.11
13.12.11
13.12.11
22.12.11
14.12.11
9.11.11

5,3412E+11
74847
74884
75059
75988
75882
115
22 11
708435

1221
TA3ZG0357204
TA3ZG0385920
17 11
31 12
2425
11D0004109
FC1108779
83402
B110709
5972
9.127
1472
TA3ZG0357202
2011 224
7333
TA3ZG0413831

CREDITOR
EDITORIAL L'EMPORDA
SLU
SFMC SL
EMPORDA PRINTING SL
MOVISTAR
MOVISTAR
MARGARITA BUSQUETS
CAN TRULL
ALFRIDO STROHECKER SL
HORA NOVA
ES MASET SA
EMILIANA
AGRIENERGIA SL
SFMC SL
TEVECA
PERE DUÑACH SOLER
HIPER ESCOLA GIORNA SL
FCO ROJAS FERNANDEZ
MOVISTAR
BUFET MEDIC
MAGATZEM J FRANCH SL
MOVISTAR
GRUPO ELECTRO STOCKS
SL
AGRIENERGIA SL
AGRIENERGIA SL
AGRIENERGIA SL
AGRIENERGIA SL
AGRIENERGIA SL
ANTONI M MORRAL MATAS
GREEN GARDEN
CORTEX SP COMPUTER SL

IMPORT
93,6
614,57
68,44
83,86
84,85
213,43
313,5
227,74
115
900
108,31
734,81
220,19
203,86
767
40,36
21,87
28,73
140
113,45
27,09
1361,91
137,38
130,53
183,19
114,46
1689,98
2060
1416
1738,73

60 02.02.12

CENTRE CIVIC CISTELLA

TOTAL

465,56
14418,4

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 del mes de desembre de 2011 de l’abocador comarcal, s’acorda
donar-li conformitat.
4.2 Vista la liquidació trimestral efectuada pel Consell Comarcal de l’Alt
Empordà relativa als serveis inclosos al xarxa comarcal de deixalleries de l’alt
Empordà, s’acorda donar-li conformitat.
4.3 Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà relativa
al pagament del projecte tècnic de joventut compartit 2011, 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
2 de gener al 30 de gener 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 1/2012, relatiu a prendre en coneixement de la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient ROSA PLENELLS CARRERAS/11. ,
comunicant l’execució de les obres consistents en la substitució de la tel.la de
tanca metàl·lica per una de nova.
Decret num 2/2012, relatiu a l’atorgament al Sr. Jordi Montllonch Escubós, en
representació d’Escumont, SL ,de llicència de segregació de la parcel·la 24 del
polígon 5, inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, en el tomo 3191,
llibre 21 de Cistella, foli 212, finca 439, sort segona
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Acceptació de la subvenció per l’adquisició d’equipament pel
consultori mèdic.

Vist l’acord del Consell Rector de Dipsalut, Diputació de Girona pres en data 20
de desembre de 2011, en virtut del que s’acorda atorgar a l’Ajuntament de
Cistella una subvenció d’import 2718,67€ per a l’adquisició de material sanitari,
adquisició d’un calentador i despeses corrents de llum i telèfon.
S’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 2718,67€ per a l’adquisició de material sanitari,
adquisició d’un calentador i despeses corrents de llum i telèfon
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona, DIPSALUT.
7.- Sol·licitud de diverses subvencions a la Diputació de Girona.
7.1.- Sol·licitud d’inclusió en el programa fons de subvenció 2012.
Vist l’acord d’aprovació de la convocatòria oberta en regim de concurrència
competitiva i convocatòria única de l’any 2012 per l’atorgament de subvencions
als ajuntament en l’àmbit de cooperació municipals, Fons de subvenció 2012,
Ates que la convocatòria preveu que el 100% de la subvenció pot ser destinada
a les despeses corrent vinculades a la prestació de serveis.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres,
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció inclosa al programa fons de
subvenció 2012, per import de 19812€
Segon.- Aprovar la realització de la inversió.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a l’àrea de cooperació municipal de la
diputació de Girona
7.2.- Subvenció per actuacions en matèria forestal.
Vista la convocatòria de subvencions per a actuacions en matèria forestal 2012.
Línia 1 de suport als ajuntaments per al prevenció i extinció d’incendis
Ates que actualment existeix una manca d’hidrants en alguns sector de la
població i ates que aquesta manca suposa la falta de compliment de la
normativa NBE-CPI-96, es proposa la instal·lació i adquisició de dos hidrants al
C/ Figueres i al C/ Llers, quim import es de 2992,27€
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció per a l’adquisició i la instal·lació
dos hidrants d’incendis a, C/ Figueres i al C/ Llers, per import de 2992,27€
Segon.- Aprovar la realització de la inversió.

Tercer.- Notificar l’anterior acord a l’àrea de Medi ambient de la Diputació de
Girona.
7.3.- Subvenció per a obres de reparació menor, conservació i de
manteniment.
Vista la convocatòria de subvencions per a obres reparació menor, de
conservació i de manteniment per ajuntament de fins a 500 habitants.
Ates que la convocatòria preveu que el 100% de la subvenció pot ser destinada
a les despeses corrent vinculades a la prestació de serveis.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció per a ser destinada a les
despeses corrent vinculades a la prestació de serveis: recollida de residus
urbans per import de 6500€
Segon.- Aprovar la realització de la despesa
Tercer.- Notificar l’anterior acord a l’àrea de cooperació municipal de la
Diputació de Girona.
8.-Aprovació del Conveni de cessió gratuïta d’un desfibril·lador fix.
Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de
promoció de la salut Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”.
El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu
de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort
sobtada.
La sol·licitud d’un desfibril·lador inclou la cessió gratuïta del bé, la formació
específica per al seu ús i la gestió integral del control, la vigilància, la informació
i el manteniment de la xarxa de desfibril·ladors durant quatre anys així com la
reposició periòdica dels elèctrodes i la reparació o substitució immediata de
l’aparell en cas d’incidència.
L'Ajuntament de Cistella el 28 de setembre de 2009, mitjançant Junta de
Govern Local es va adherir al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
El 28 de febrer de 2011, l'Ajuntament de Cistella va presentar la
sol·licitud,
(RE 2011/951), per a l’adquisició de 1 desfibril·lador fix dins el
programa Pm05 “Girona, territori Cardioprotegit”.
L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la cessió gratuïta a
l’Ajuntament de Cistella de 1 desfibril·lador fix.
Els béns cedits estan identificats i s’ubicaran en els emplaçaments següents:

Desfibril·lador: PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic de Cardiac
Science) amb una garantia de fabricació de 7 anys.
Columna Totem Aivia i cabina Aivia 320 en el cas dels desfibril·ladors
fixos.
Ubicació del desfibril·lador fix:
-Zona d'equipaments municipals, C/ Gran, 26.
Ubicació dels desfibril·ladors mòbils: no se’n cedeixen
Les despeses del procés d’instal·lació aniran a càrrec integrament de Dipsalut a
excepció d’aquelles que hagi de realitzar l’Ajuntament per adequar tècnicament
el punt d’instal·lació
Vist l’anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat ACORDÀ:
Primer.- Aprovar el Conveni de cessió gratuïta de 1 desfibril·lador a
l’Ajuntament de Cistella
Segon.- Facultar a l’alcalde de la corporació tan àmpliament com a dret sigui
possible per a l’execució del present acord.
Tercer.- Comunicar els precedents acords a DIPSALUT
9.- Precs i Preguntes.
L’Alcalde dona la paraula als assistents, sense que formulin cap prec
o/i pregunta.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:25hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

