ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 31 DE MARÇ DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:20 hores del dia 31 de
març de 2014, 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: Francesc Vilarrasa Rique, Bart M. J. Bekaert, Lluis
Torrecabota Pedregós, Moisès Nogué Ribas i Carles Sagué Caselles.
Excusa l’assistència el Sr. Antonio Bernad Prats.
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 plenària de data 24 de
febrer de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 24
de febrer de 2014, 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 del Consell comarcal relatiu als premis Empordà.
2.2.- Ofici de Consell Comarcal relatiu a la nova normativa en matèria de
prevenció d’incendis forestals.
2.3- Ofici del departament de cultura comunicant l’aplicació de taxa a
l’emissió d’informes.
2.4.- Ofici de DIPSALUT comunicant el desistiment a la sol·licitud de
l’ajuntament de Cistella al Programa de salut bucodental
2.5.- Ofici de DIPSALUT relatiu a l’acceptació de la sol·licitud de
l’ajuntament de Cistella d’execució del programa Pt04 d’avaluació i control
de qualitat de l’aigua de l’aixeta.
2.6.- Ofici de l’ajuntament de Darnius relatiu al canvi de nom de
l’embassament de Boadella pe embassament de Darnius

2.7.- Ofici de l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 de
febrer de 2014.
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 4649,78€, als efectes de la
seva aprovació proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 4649,78 €
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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
liquidació anual de recollida d’animals abandonats i a la liquidació de la taxa
de l’abocador comarcal corresponent al mes de febrer de 2014, s’acorda
donar-li conformitat
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’Economia i
Coneixement relativa a la participació en els ingressos de l’estat delmes de
febrer de 2014, 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. 10/2014, relatiu a l’aprovació de la liquidació del
Pressupost general de la corporació corresponent a l’exercici 2013.
Decret d’alcaldia núm. 11/2014, relatiu a prendre en coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el número d’expedient 2/2014.
Decret d’Alcaldia núm. 12/2014, relatiu a el marc pressupostari a mig
termini, de tres exercicis (2015-2017)
Decret d ‘alcaldia núm.
13/2014, relatiu a .
Sol·licitar a l’àrea de
cooperació municipal de la Diputació de Girona una subvenció dins del
programa anomenat Fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació
de Girona per al trienni 2013-2015, corresponent al 2014
El Ple es dóna per assabentat.

6.- Donar compte dels informes d’intervenció

INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA
LÍMIT DEL DEUTE DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes
en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix les obligacions anuals de subministrament d’informació per les Entitats
Locals (art. 15) sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de
despesa i límit d’endeutament, emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, apartat
2, s’haurà de trametre la informació relativa al pressupost aprovat que permeti relacionar els
saldos resultants d’ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de
financiació, l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de despesa i del límit del deute i la informació relativa al personal.
De la documentació corresponent al pressupost aprovat per a l’exercici 2014, el resultat
obtingut és el següent:
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LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
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Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable
Pto.2014 (GC2014)" (5)-(6)
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LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO
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Cistella, 11 de març de 2014.
L’Interventora,

Olga Serrats Juanola

7.- Assumptes urgents
No hi han assumptes urgents a tractar
8.- 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 23:00 hores del dia al començament assenyalat,
estenent-se la present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

