ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE
CELEBRADA EL DIA DE 30 DE SETEMBRE DE 2013.

DE

L’AJUNTAMENT

A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:20 hores del dia 30 de
setembre de 2013, 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: Antonio Bernad Prats ,Francesc Vilarrasa Rique, Lluis Torrecabota
Pedregós, Moisès Nogué Ribas i Carles Sagué Caselles.
Excusa l’assistència el Sr. Bart M. J. Bekaert
Amb l’assistència de la Secretària Interventora
Serrats Juanola.

de la Corporació. Sra. Olga

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 26 d’agost de 2013
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 26
d’agost de 2013, 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.- Escrit de la diputació de Girona relatiu a la denegació de la subvenció perla
pavimentació del camí de la Torre.
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 11.026,10 €
als efectes de la seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 11.026,10 €

REG.
ENTRADA
236

DATA FACTURA
01/09/2013
Servei recollida
residus 2n trim.

NUM FACTURA

CREDITOR

28-l381-937455 MOVISTAR
CONSELL COMARCAL

53,00 €
438,04 €
248,13 €

229

02/09/2013

228

07/09/2013

TA4K60282443 MOVISTAR

71,18 €

226

09/09/2013

TAK60282445 MOVISTAR

37,37 €

227

07/09/2013

TA4K60282444 MOVISTAR

19,12 €

231

07/09/2013

TA4K60282441 MOVISTAR

243

06/09/2013
Liquidació abocador
Agost 2013

1-133301 GESTORIA ALBERT

IMPORT

51.900 AGRI-ENERGIA
CONSELL COMARCAL
TRACTORS GIRONA,
08/0000070 S.L.

30,62 €
549,78 €
459,62 €
1.768,35 €

242

09/09/2013

241

04/09/2013

13007471 SERVICENTRE

60,60 €

240

30/08/2013

B121095 S.F.M.C., S.L.

730,71 €

239

06/08/2013

238

25/08/2013

237

17/08/2013

235

31/08/2013

230

31/08/2013

3.534 PINTURES L'ALBERA

136,92 €

234

30/06/2013

2.677 PINTURES L'ALBERA

98,41 €

233

03/09/2013

232

31/08/2013

245

31/08/2013

136 EL CLIP

120,70 €

246

31/08/2013

137 EL CLIP

239,80 €

247

31/08/2013

138 EL CLIP

248

31/08/2013

199

31/07/2013

251

25/09/2013

249

25/09/2013
Serveis Socials 2n
semestre 2011
Animals abandonats
4rt trim 2011
Animals abandonats
4rt trim 2012

250

1378 EMPORDÀ PRINTING
SUC/1301949 E.S. MASET, S.A.
MIGUEL REYES
13001036 PORTAS
A31976 NACEX

65 / 2013 MON LOCAL
C13000500 NETEGES MASMITJÀ

338,80 €
23,49 €
205,70 €
8,72 €

787,50 €
125,40 €

35,00 €

T-013 JOAN FERRER FONT
TREBALLS TÈCNICS
1 TERRIT.
COPISTERIA ESTEVE
1234 S.L.

1.270,50 €

CASAL ESTIU MONTSERRAT TRULL

109,45 €

CONSELL COMARCAL

955,57 €

CONSELL COMARCAL

76,54 €

CONSELL COMARCAL

87,54 €

MONTSERRAT TRULL

94,30 €

MARE DEU
25/09/2013 MONT

TOTAL 11.026,10 €

1.815,00 €
30,24 €

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
relatiu a la Participació en els ingressos de l’estat corresponent al mes d’agost de
2013, 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. 40 /2013, relatiu a l’aprovació amb caràcter previ el
projecte de construcció d’ una nau destina a granja de recria i engreix de bestia
porcí en sòl no urbanitzable a Granja El Puig, qualificat com a sòl no
urbanitzable, d’ aquesta localitat.
Decret d’alcaldia núm. 41 /2013, relatiu a l’aprovació de la reducció de la jornada
laboral del peó/agutzil de l’ajuntament.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Donar compte de diversos informes d’intervenció.
DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT
AL 1R. TRIMESTRE DE 2013.
En aplicació del que es disposa a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
modificada per la llei 15/2010 de 5 de juliol, es dona compte de que per part del
Secretari-Interventor municipal s’ha procedit a emetre l’informe de Tresoreria
establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 abans esmentada, corresponent al
1r.trimestre d'aquest any 2013

El detall de l’ informe emès es el següent:
IMPORT
FRES.

QUANTITAT

Pagament dins de
termini
Resta de pagaments
Totals

54
1
55

17.787,15
212,26
17.999,41

PAGAT DINS DE
TERMINI %

98,82
1,18

%
%

Del seu contingut els regidors en queden assabentats.
DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT
AL 2n. TRIMESTRE DE 2013.
En aplicació del que es disposa a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
modificada per la llei 15/2010 de 5 de juliol, es dona compte de que per part del
Secretari-Interventor municipal s’ha procedit a emetre l’informe de Tresoreria
establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 abans esmentada, corresponent al 2n.
trimestre d'aquest any 2013
El detall de l’ informe emes es el següent:
QUANTITAT
IMPORT FRES PAGAT DINS DE TERMINI %

Pagament dins de termini
Resta de pagaments
Totals

51
21
72

24.361,27
1.126,12
25.487,39

95,58
4,42

%
%

Del seu contingut els regidors en queden assabentats.
7. Aprovació del marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir
del pressupost en vigor.
1. ANTECEDENTS
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig
termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i
la regla de la despesa.
La Comissió Informativa d’Hisenda ha emès un dictamen favorable.

2. FONAMENTS DE DRET
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran
un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en
compte la seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de
març els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc
pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici n-1 i el
pressupost aprovat de l’exercici n, elaborant una previsió per als exercicis n+1,
n+2 i n+3, juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que
s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació
d’aquest mandat.
Per tant,
S’ACORDA:
1.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del
pressupost en vigor (n+1, n+2 i n+3), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig
termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que
estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012.

8.- Assumptes urgents
8.1.- Aprovació de les festes locals 2014.
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 2014,
els dies 3 de maig i 30 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.- Acceptació subvenció atorgada pel Consell Comarcal per a la 18ena
Fira de Vidre de Cistella.
Vista la resolució del President del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data
16 d’agost de 2013, en virtut del que atorga a l’ajuntament de Cistella la quantitat
de 164,28€ per a la celebració de la 18ena. Fira del Vidre.
Vist l’anterior, s’acorda :
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà
per a la celebració de la 18ena. Fira del Vidre d’import 164,28€.
Segon.- Sol·licitar que la quantitat atorgada de 164,28€ ens sigui compensada
amb el deute que actualment manté aquet ajuntament amb el Consell Comarcal.
Tercer.- Aprovar la documentació justificativa de la subvenció i que s’ha de
trametre al Consell Comarcal abans del 31 de desembre de 2013.
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 23:25 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETARIA

