ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 30 DE
MARÇ DE 2015.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:10 hores del dia 30 de gener de 2015, 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, Francesc Vilarrasa Rique. Lluis
Torrecabota Pedregós, Bart M. J. Bekaert, Antonio Bernad Prats i Moisès Nogué Ribas.
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 la sessions plenàries de data 23 de febrer de 2015
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 23 de febrer de 2015,
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’INE relatiu a la proposta de xifra de població a 1 de gener de 2015.
2.2.- Ofici del Departament d’agricultura, relatiu a una rompuda de terreny forestal amb
finalitat agropecuària a la parcel.la 55, del polígon 8
2.3.- ofici de DIPSALUT acceptant sol·licitud de l’ajuntament de Cistella d’execució del
programa Pt09 de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils.
2.4.- Ofici de l’oficina del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1 de febrer de
2015.
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 103.877 €, als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:

PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 103.877€
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REVISIÓ ORDENANCES I
INFORMES
PAVIMENTACIÓ CAMÍ
VILARITG - CISTELLA

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 de febrer de 2015, 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. 6/2015, aprovant la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2014.
Decret d’alcaldia núm. 7/2015, prenent coneixement de les obres de pintar la façana de la
Plaça Major, 8 de Cistella que es segueix sota el número d’expedient 1/2015.
Decret d’alcaldia núm. 8/2015 Concedint a JORDI PORTERIAS MACH, la targeta d'aparcament
per a persones amb disminució núm. 17051201511248J, amb una data de vigència de 13 de
març de 2015 a 13 de març de 2025.
Decret d’alcaldia núm. 9/2015 prenent coneixement de les obres de reforma interior
d’habitació del primer pis del C/ Figueres, 2, de Cistella que es segueix sota el número
d’expedient 2/2015.
Decret d’alcaldia núm. 10/2015 reconeixent el dret de la Sra. Meritxell Pujol Triola a percebre,
de la part proporcional del total de l’import retingut de la paga extraordinària de Nadal del
2012, l’equivalent als 44 dies des del 1 de juny fins al 14 de juliol, període en què no va estar
en vigor el RDL 20/2012.
Decret d’alcaldia núm. 11/2015 aprovant el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis
(2016-2018) a partir del pressupost en vigor i la previsió dels drets reconeguts i obligacions
reconegudes de l’exercici actual, per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Decret d’alcaldia núm. 12/2015 sol·licitant a la unitat de gestió de la informació de la
Diputació de Girona una subvenció per a les despeses d’organització de la II Fira del Pa de
Cistella
Decret d’alcaldia núm. 13/2015 aprovant el document comptable annex d’autorització,
disposició i obligació de despesa, corresponent a l’import de 800€ i a càrrec de la partida
pressupostària 320.48001 a favor del CEIP Josep M Albert de Cistella
Decret d’alcaldia núm. 14/2015, donant-se per assabentat que, amb efectes de data 27 de
febrer de 2015, el Sr. MOISES NOGUE RIBAS, amb DNI 40.448.950T, en nom i representació de
CAN NOGUE SCP, amb CIF J-17483934, en data 27 de febrer de 2015 va aportar a l’Ajuntament
la documentació tècnica per a l’adequació a la llei 20/2009 i òmnibus de l’explotació de vaques
de llet Can Nogue SCP, amb marca oficial 232:AO, ubicada al Polígon 5 parcel.la 25, d’aquest
municipi.
El Ple es dona per assabentat
6.- Assumptes urgents
L’Ajuntament està interessat en portar a terme l’adequació de la LOPD, de conformitat a allò
establert a la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
al RD 1720/2007, d’11 de desembre.
El pressupost del servei és de 1.119,25€ (925€ +194,25 € IVA).
El procediment i forma d’adjudicació, atès l’informe de la secretaria, serà mitjançant un
contracte menor d’acord amb el que estableix els articles 23, 111 i 138.3 TRLCSP.
Atès el pressupost presentat per la mercantil COMSEVERAL SL amb CIF: B55082168 i domicili
C/ Alemanya, 16 Of. 20 (17600) Figueres , de data 03 de Març de 2015 on s’hi detallen els
treballs a portar a terme, els seus terminis d’execució i el preu (1119,25€ IVA inclòs).
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple :
Primer:- Adjudicar el contracte menor de serveis a la mercantil “COMSEVERAL” per un import
de 1.119,25€ (925€ +194,25 € IVA) per tal de portar a terme els treballs de manteniment i
actualització dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de conformitat al
pressupost presentat i obrant a l’expedient.
Segon.- Aprovar el document comptable annex d’autorització, disposició i obligació de
despesa, corresponent a l’import de 800€ i a càrrec de la partida pressupostària 920.22705
Tercer.- Notificar el present acord a la mercantil COMSEVERAL SL

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

