ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 30 DE JULIOL DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 30 de juliol
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:, Lluis Torrecabota Pedregós, i Antonio Bernad Prats i
Carles Sagué Caselles.
Excusen l’assistència: Francesc Vilarrasa Rique, Bart M. J. Bekaert 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 l’acta de la sessió anterior.
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 25 de
juny 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 Consell Comarcal relatiu a l’organització de la
proclamació de la pubilla de l’alt Empordà 2012.
2.2.- Escrit de l’oficina del cens electoral comunicant numero
d’electors a 1 de juny de 2012.
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 675,69 €, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent A C O R D

REG. ENTRADA DATA FACTURA NUM FACTURA
165 1.7.12
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179 10.7.12
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MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
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DOMICILIAT

86,65 3.7.12
38,92 10.7.12
44,62 4.7.12
71,24 6.7.12
33,77 6.7.12
400,49 12.7.12

675,69

PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 675,69 €
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 Departament d’economia i coneixement
relativa a la participació municipal en els ingressos de l’estat corresponent al
mes de juny de 2012 i al pagament del Fons de cooperació local 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
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 núm. 35/2012, relatiu a la pressa en coneixement la regim d’autorització
de les obres sota el número d’expedient 138/2011.
El Ple es dóna per assabentat.
6- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2011.
Vist l’expedient que es tramita per l’aprovació del compte General del
pressupost d’aquesta corporació corresponent a l’exercici de 2011, el que ha
estat exposat al públic mitjançant anunci aparegut al BOP núm. 120 de 21.6.12,
sense que contra el mateix s’hagi presentat cap observació i/o suggeriment.
EL Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta
dels assistents ACORD
APROVAR l’esmenta compte General de l’exercici pressupostari de 2011.

7.- Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 Condicionament interior de
la Sala del Trull, 2n fase
Vista la certificació d’obra núm. 2 de l’obra condicionament interior de la sala
municipal El Trull, 2n fase incloses al PUOSC amb el núm. 2010/1126 per un
import de 20.485,79 €, a favor del contractista adjudicatari Joaquim Ribas
Quintana
Vist que el tècnic municipal director de l’obra i el contractista adjudicatari han
subscrit la certificació primera i s’ha emès la corresponent factura
Vist tot l’anterior el Ple, per unanimitat dels presents, acorda:
PRIMER.-APROVAR certificació d’obra núm. 2 de l’obra condicionament
interior de la sala municipal El Trull, 2n fase”, incloses al PUOSC amb el núm.
2010/1126, per un import de 20.485,79 €, a favor del contractista adjudicatari
Joaquim Ribas Quintana.
SEGON.- TRAMETRE la certificació aprovada i la factura corresponent emesa
pel contractista als Serveis Territorials del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya a Girona.
TERCER.-IMPUTAR la despesa corresponent a l’import de la certificació
aprovada a l’aplicació Pressupostària 2011.330.632 del pressupost municipal
de 2011.
QUART- NOTIFICAR el contingut del present acord als interessats
8.- Assumptes urgents.
8.1.- Aprovació de les festes locals 2013.
Vist que s’ha publicat l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al
DOGC núm. 6159, de 28 de juny, per la qual s’estableix el calendari de fetes
laborals de Catalunya per a l’any 2013, i atès que cal que cada municipi
estableixi quines són les dates de les festes de caràcter local, en compliment
del que estableix l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors.
Atès allò que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol, i
considerant que cal trametre al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya l’acord de designació de les dates de les festes locals esmentades
abans del 31 de juliol, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Designar com a festes locals del municipi de Cistella, per a l’any 2013,
els dies 4 de maig i 29 de juny.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya per a la tramitació corresponent.

8.2.- Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per a la promoció de la Salut.
Vist l’acord d’aprovació de les bases i convocatòria oberta en regim de
concurrència competitiva del Programa Pm07, de suport econòmic per al a
realització d0activitats de promoció de la salut.
Ates que la convocatòria disposa com a concepte subvencionables la
remuneració de professionals que porten a terme activitats de promoció de la
salut, materials i serveis necessaris per a fer l’activitat i despeses de publicitat i
difusió de l’activitat.
Ates que l’ajuntament de Cistella contribueix a donar eines a les persones per
entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i
les capacitats dels individus per incrementar el control sobre la seva salut, i
tenint en compte els factors determinants que la influeixen (personals,
ambientals, socials i econòmics), tals com els tallers d memòria per a la gent
gran, els cursos de aquagym i de manteniment físic per adults i xerrades sobre
alimentació per a nens i adults.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres,
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció inclosa al Programa Pm07, de
suport econòmic per al a realització d0activitats de promoció de la salut.
Segon.- Aprovar la realització de la inversió.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a DIPSALUT.
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 22:56 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

