ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 30 D’ABRIL DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:00 hores del dia 30 d’abril 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: Francesc Vilarrasa Rique, Moisès Nogué Ribas, Lluis Torrecabota
Pedregós i Antonio Bernad Prats.
Excusen l’assistència Carles Sagué Caselles 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 l’acta de la sessió anterior.
Examinades les actes de les sessions ordinària i extraordinària de l’Ajuntament
celebrada el dia 27 de febrer i 13 de març 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.- Escrit del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca , alimentació i medi
natural relatiu a l’aprovació del pla triennal de tala, poda i estesada de
vegetació el manteniment de línies elèctriques presentat per agrienergia
elèctrica SA.
2.2.- Escrit del Consell Comarcal de l’Alt Empordà relatiu a la moció sobre el
desdoblament de la nacional II, tram Girona-La Jonquera.
2.3.- Escrit de DIPSALUT relatiu al programa de sorrals infantils.
2.4.- Escrit del Departament de salut relatiu als serveis prestats pel CAP de
Vilafant durant el mes de desembre i novembre de 2011.

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 4133,47 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent A C O R D

REG. ENTRADA DATA FACTURA NUM FACTURA
81 08.03.12
84 21.3.12
88 1.4.12
98 7.4.12
99 7.4.12
100 7.4.12
101 7.4.12
102 7.4.12
105 14.6.12
106 16.4.12
107 16.4.12
108 16.4.12
109 16.4.12

TOTAL

AB414
28D282769140
TA42J0359999
TA42J0387844
TA42J0360001
TA42J0414728

CREDITOR

10632 AGRI ENERGIA SA
DOGC
MOVISTAR
17510 AGRI ENERGIA SA
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
20061 AGRI ENERGIA SA
20163 AGRI ENERGIA SA
19234 AGRI ENERGIA SA
19055 AGRI ENERGIA SA
19017 AGRI ENERGIA SA

IMPORT
586,37
162,06
50,74
588,65
39,12
90,95
84,54
61,82
1890,37
73,37
208,19
94,14
203,15

EFECTIU TRANSFERENCIA
DOMICILIAT
14.3.12
26.3.12
3.4.12
19.4.12
18.4.12
10.4.12
10.4.12
10.4.12
24.4.12
24.4.12
24.4.12
24.4.12
24.4.12

4133,47

PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 4133,47 €
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
als serveis socials basics i prestacions d’urgència 2012, s’acorda donar-li
conformitat.
4.2 Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement
relativa a la participació en els tributs de l’estat del mes de març de 2012,
s’acorda donar-li conformitat.
4.3 Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà relativa
a la liquidació d’utilització de l’abocador comarcal corresponent al mes de març
2012, 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
31 de gener al 27 de febrer 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 num 17/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 138 /11.
Decret num 18/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 138 /11.
Decret num 19/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 138 /11.
Decret num 20/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 138 /11.
Decret num 21/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 138 /11.
Decret num 22/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 138 /11.
Decret num 23/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 138 /11.
Decret num 24/2012, relatiu a la pressa en coneixement la comunicació prèvia
d’obres sota el número d’expedient 138 /11.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació de la Modificació de crèdits num 2/2012
Per Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit mitjançant transferència entre partides de despesa.
Per poder atendre la despesa de la incorporació d’una auxiliar administrativa i
no poder demorar-ho per un altre exercici i al no haver-hi consignació en el
pressupost ordinari actual, cal tramitar en aquest expedient una modificació de
crèdit.
Es proposa al Ple l’Acord d’aprovació d’aquest expedient 2/2012 de modificació
de crèdits del pressupost de despeses mitjançant segons el detall següent:

Vist l’anterior, el Ple acorda per unanimitat dels seus membres el següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 2/2012.
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.
7.- Adjudicació d’un contracte d’obra consistent en la instal·lació de
gespa natural al camp de futbol.
vist l’expedient que es segueix per a la instal·lació de gespa natural al camp de
futbol.
.
Vistes les ofertes econòmiques presentades per les diferents empreses
convocades a l’objecte:
Núm. 1 : Joaquim Ribas Quintana
CENTS EUROS (63.500 euros).

pel preu de SEIXANTA-TRES MIL CINC

Núm. 2 Instal·lacions Josep Vilar SLU pel preu de SEIXANTA-QUATRE MIL
CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS (64.124,86
euros).
Núm. 3 : Instal·lacions Nualart, SC pel preu de SEIXANTA-TRES MIL SISCENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS (63.624,95
euros).
Vist l’anterior i ates que es tracte d’un contracte d’obres per procediment
negociat sense publicitat, per raó de quantia ja que les obres son d’una quantia
superior a 60.101,21 i inferior a 200.000€, i d’acord amb allò que disposen els
articles 141, 182, 210 i 161.2 de la Llei de Contractes del sector públic .
S'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Adjudicar a JOAQUIM RIBAS QUINTANA la instal·lació de gespa
natural al camp de futbol municipal d’acord amb el projecte redactat pel tècnic
municipal per import de 63.500 IVA no inclòs, ates que és l’empresa que ha
ofert el preu econòmicament més avantatjós.
Segon.- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 2012.342,60903 del vigent
pressupost
Tercer.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals a
comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord acrediti que ha
constituït la garantia definitiva, i advertir-li que, sinó ho fa així, la contractació
pot quedar resolta.

Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a
formalitzar el contracte administratiu corresponent.
Quint.- Facultar l’Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per
fer efectius els acords precedents.
8- Assumptes urgents.
8.1.- Aprovació provisional de l’ordenança reguladora de l’ús públic de la
piscina municipal descoberta.
Vista la minuta de l’ordenança preparada pels serveis jurídics-econòmics de la
corporació per tal de regular l’ús públic de la piscina municipal descoberta.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora de l’ús públic de la piscina
municipal descoberta, qual començarà a regir des de la publicació del text
íntegre l’ordenança al BOP de Girona i continuarà vigent mentre no se n’acordi
modificació o derogació expressa.
2. Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annex s’han
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini
de 30dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al
Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública de les
ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes de l’art. 18 de la
Llei 39/1988, pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
consideri oportunes.
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord provisional
La proposta s’aprova per unanimitat
8.2.- Aprovació provisional de l’ordenança reguladora de la taxa per la
utilització de la piscina municipal.
Atès el cost de manteniment de la piscina municipal, aquest Ajuntament
pretent la regulació de la seva utilització.
Vist l’informe tècnic i econòmic que hi ha a l’expedient posa de manifest el cost
dels serveis i la possibilitat de cobrir-lo amb la recaptació de la taxa que es
proposa imposar i el valor del mercat en les taxes per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.

Vist el que disposen els articles 140 de la Constitució espanyola i l'article 221
en relació amb el 63.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de règim local
de Catalunya i legislació concordant.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització
de la piscina municipal descoberta, qual començarà a regir des de la publicació
del text íntegre l’ordenança al BOP de Girona i continuarà vigent mentre no se
n’acordi modificació o derogació expressa.
2. Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annex s’han
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini
de 30dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al
Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública de les
ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes de l’art. 18 de la
Llei 39/1988, pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
consideri oportunes.
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord provisional
La proposta s’aprova per unanimitat
9.- 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 22:16 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

