PLE DE L’AJUNTAMENT
DÍA: 20 DE DESEMBRE DE 2012

A Sant Llorenç de la Muga, el dia vint de desembre de dos mil dotze, essent dos
quarts de set del vespre, a la Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es
reuneix en sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament, sota la Presidència del senyor
Alcalde, Lluís Vila Pujol, i amb l’assistència dels regidors Esther Clemente Isern,
Pere Brugués Segundo i Josep Sardà Cusí. Ha excusat la seva presència la Sra.
Patrícia Serrat Múrio.
També hi assisteix el Secretari de la Corporació senyor Ignacio Cardona Alonso,
que aixeca el present acta.
El Sr. Alcalde dóna inici a la sessió:
Primer. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS.
El Sr. Alcalde dóna lectura a les actes de les sessions del Plens del dia 1
d'octubre i del dia 29 d'octubre, que són aprovades per unanimitat sense cap
esmena.
Segon. DECRETS.
Pel Sr. Secretari es dóna compte dels Decrets dictats pel Sr. Alcalde des del Ple
ordinari anterior:
− Decret de 29/03/12: Llicència vària d'ús via pública núm. 05/12 al Restaurant
Samuga per instal·lació terrassa.
− Decret de 01/10/12: Donació de 100 € a Càritas Diocesana de Girona.
− Decret de 01/10/12: Prohibició d'aparcament a la Plaça Carles Camps i resta
del casc antic els caps de setmana, ponts i festius.
− Decret de 03/10/2012: Justificar subvenció de la Diputació de Girona per
despeses de l'enllumenat públic i recollida i gestió de residus municipals
− Decret de 04/10/12: Comunicació ambiental núm. 01/12, per Salvador Gispert
Pi per obertura d'activitat d'habitatge d'ús turístic a Mas La Farga.
− Decret de 08/10/12: Comunicació a XALOC de la relació de contribuents del
padró de la taxa d'escombraries amb bonificació del 2% per ser participants
al programa de compostatge casolà.
− Decret de 08/10/12: Atorgar ll.icències obres menors:
· Llicència d'obres 21/12. Isabel Illa Sendra. Construcció jardineres al
carrer Tiradors
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· Llicència d'obres 22/12. Miquel Torres Segura. Construcció d'una piscina
al c/ dels Pins, 5
· Llicència d'obres 23/12. Sergi Tomas Llobet. Substitució del portal
d'entrada a la Ctra. d'Albanyà, 32
− Decret de 11/10/12: Justificar subvenció del Consell Comarcal Alt Empordà
per la Fira Mongeta.
− Decret de 11/10/12: Atorgar llicència obres menors núm. 36/2008 (2) per
construcció tanca numerada segons plànol com 1.3 a c/ Del Pont, 4 – Trav.
Del Pont, 2. Denegar la llicència per a la resta de tanques sol·licitades.
− Decret de 15/10/12: Llicència vària 14/2012 de divisió horitzontal de la finca c/
Del Pont Vell, 10. Montserrat Casadesus
− Decret de 20/10/2012: Aprovar factures i pagaments.
− Decret de 22/10/12: Aprovar la subscripció d'una operació de crèdit a curt
termini amb La Caixa per import 20.000 €
− Decret de 25/10/12: Sol·licitar a XALOC l'anul·lació d'un rebut d'aigua erroni a
nom d'Isabel Barbany.
− Decret de 25/10/12: Justificar a la Diputació de Girona una subvenció per a la
instal·lació de reg gota a gota a passeig de la Ctra. D'Albanyà.
− Decret de 29/10/12: Aprovar factures i pagaments.
− Decret de 29/10/12: Llicència Vària 15/12, per ús via pública per tallar el
carrer Girona (núm. 3) per instal·lació de bastida. Enric i Josep Mª Cantenys
− Decret de 05/11/12: Justificar subvenció de la Diputació de Girona per la
renovació de material informàtic.
− Decret de 08/11/12: Aprovar factures i pagaments
− Decret de 22/11/12: Anul·lar el rebut de l'IVTM de MªTeresa Peinado Gil
(matrícula 9565-FWD) per contribuir a Llers i estar al corrent de pagament.
− Decret de 26/11/12: Aprovar factures i pagaments.
− Decret de13/12/12: Aprovar llicències obres menors:
· Llic. Obres 24/12: Pere Brugués Fita, per arrebossar paret al c/ Nou, 5
· Llic. Obres 25/12: Eduard Massegú, per arrebossar i enrajolar menjador
al c/ Girona, 27
· Llic. Obres 26/12: Joan Burrull, per reforçar paret de tancament de la
finca, fer-hi fonaments i canviar tela metàl·lica, al c/ Del Barri, 17
− Decret de13/12/12 Sol·licitar a Dipsalut la participació en programa de suport
a la gestió abastament aigua potable any 2013.
− Decret de13/12/12: Aprovar pagament de factura.
− Decret de 7/12/12: Aprovar el pagament de la subvenció al F. C. St. Llorenç
de la Muga per organització Fira de la Mongeta any 2012
− Decret de 17/12/12: Aprovar pagament de pancarta de La Marató de TV3.
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− Decret de18/12/12 Aprovar llicència obres menors
· Llic. Obres 28/12: Carme Bassas i Jaume Castellà, per construcció fals
sostre al c/ Del Pont, 4 – Trav. Del Pont, 2. Condicionat a que el fals sostre
no tapi la pedra amb l'escut de la família Rocabertí
El Ple es dóna per assabentat i ratifica, al seu cas, les decisions presses pel Sr.
Alcalde.
Tercer. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013.
El Sr. Secretari dóna compte que el Ple de la Corporació va aprovar inicialment
en sessió del dia 1 d'octubre de 2012 el pressupost general de la Corporació per
l’exercici 2013, amb les bases d’execució i la plantilla dels llocs de treball, i
havent estat sotmesos a exposició pública durant el termini preceptiu sense que
s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions, resten aprovats de manera
definitiva.
De conformitat amb el que disposen l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març,
i l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, es faran públics el resum per
capítols del pressupost aprovat i la plantilla de personal de la corporació, que són
els següents:
PRESSUPOST 2013
DESPESES

CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
Despeses de personal
Bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

IMPORT
95.199,65 €
140.709,50 €
8.482,25 €
11.344,68 €
13.870,70 €
0,00 €
0,00 €
11.880,69 €
281.486,77 €

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers

IMPORT
101.159,49 €
2.640,00 €
60.038,10 €
117.608,98 €
40,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

INGRESSOS

CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
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Passius financers
TOTAL

0,00 €
281.486,77 €

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIS:
Lloc de treball
Administratiu

Núm.
1

Escala
Adm. General

Subescala

Observacions
Secretari habilitat

PERSONAL LABORAL:
Lloc de treball
Agutzil
Auxiliar administ.

Núm.
1
1

Característiques
Serveis múltiples
Auxiliar

Quart. APROVACIÓ DEFINITIVA DE
ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2013.

LA

Observacions

MODIFICACIÓ

DE

LES

El Sr. Secretari dóna compte que el Ple de la Corporació va aprovar inicialment
el dia 1 d'octubre de 2012 la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici
2013, i havent-se sotmès l’expedient a exposició pública per un termini de trenta
dies sense que s’hagi presentat cap reclamació, resta aprovada definitivament de
conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Es publicarà el text íntegre de les modificacions aprovades per a general
coneixement. Les modificacions aprovades són les següents:
1. MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Es modifiquen les tarifes fixades a l'article 5.1, que resta amb la següent
redacció:
“Article 5è. Quota.
1. L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes anuals:
Classe de vehicle i potència
Quota
a) TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals
15,54 €
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
41,95 €
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
88,57 €
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
110,32 €
De més de 20 cavalls fiscals
137,90 €
b) AUTOBUSOS
De menys de 21 places
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De 21 a 50 places
De més de 50 places

148,08 €
182,58 €

c) CAMIONS
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil
52,06 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
102,55 €
De més de 2.999 Kg. fins a 9.999 Kg. de càrrega útil 146,08 €
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil
182,58 €
d) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

21,76 €
34,19 €
102,55 €

e) REMOLCS, SEMI-REMOLCS ARRASTRATS PER VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 i més de 750 Kg. de càrrega útil 21,76 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
34,19 €
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil
102,55 €
f) ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes de fins a 125 cc.
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc.
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.

5,43 €
5,43 €
9,30 €
18,64 €

Motocicletes de més de 500 fins 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.

37,30 €
74,58 €”

2. MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA
TAXA DE CLAVEGUERAM:
Es modifiquen les tarifes previstes a l’article 5è:
“Article 5è. Quota tributària.
La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram
tindrà caràcter anual i es determinarà l’aplicació de la tarifa següent:
- Garatges/magatzems:
13,30 €
- Habitatges:
26,70 €
- Locals comercial:
40,02 €
- Taxa de pressa de xarxa:
191,50 €”

3. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE:
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Es modifiquen les tarifes fixades a l'article 5.1, que resta amb la següent
redacció:
“Article 6.- Quota tributària.
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
A) Tarifes per l’alta al servei:
1. Alta subministrament (comptador 13 mm): 484,20 €
2. Alta subministrament (comptador 20 mm): 605,26 €
3. Taxa subrogació contracte d’abonament: 242,10 €
B) Tarifes per consum d’aigua:
− Mínim trimestral: 24 m3 x 0,158 €: 3,800 € / m3
− 2n tram: fins 30 m3: 0,252 €/ m3
− 3r tram: més de 30 m3: 0,575 €/ m3
C) Tarifes pel manteniment:
− Taxa de manteniment; 14,52 €/ any
D) Fiança
− Import fiança en donar-se d’alta al servei: 12,02 €
4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, SOBRE OCUPACIÓ I
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC:
Es modifiquen els següents apartats de l’ANNEX DE TARIFES:
- Apartat B: Es modifica l'ultim paràgraf, que resta redactat de la següent manera:
“No es permetrà el tall de carrers als períodes compresos entre el 24 desembre i
el 7 de gener; del dijous Sant al dilluns de Pasqua i del 15 de juliol al 31 d’agost,
llevat d’urgència degudament justificada.”
- Apartat D: Resta redactat de la següent manera:
“D. Per obertura i reposició de rases:
Fiança per garantir reposició/reparació paviment i serveis: 500,00 € o 2% del
pressupost de l'obra
Per llicència d’obertura rases: 50,00 €
En el cas de la fiança per garantir la reposició o reparació del paviment i dels
serveis, s'aplicarà l'import que resulti superior. La fiança serà retornada una
vegada els serveis municipals, a requeriment de l’interessat, comprovin la
reposició de l’espai públic a l’estat anterior. Cas de no reposar-se la via pública a
l’estat anterior, es perdrà la fiança que serà ingressada a la Tresoreria Municipal,
i s’hauran de reintegrar les despeses necessàries per restablir la via pública al
seu estat originari.”
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Cinquè. RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.
El Sr. Alcalde proposa modificar les retribucions dels càrrecs electes pel 2013
respecte dels imports fixats per l'any en curs. Manifesta que, per raons d'estalvi
de la Corporació, així com per la dificultat de mantenir la dedicació fixada al seu
dia, l'Alcalde no percebrà per l'exercici del càrrec cap retribució salarial,
percebent dietes per assistència a Plens i comissions com la resta dels regidors.
Cas que el Departament de Governació aprovi una subvenció per a retribuir als
càrrecs electes, s'estudiarà la possibilitat de demanar-la i establir una dedicació i
una retribució per a un membre del consistori.
Es proposa el següent acord: Establir els següents imports de les
compensacions per assistència a Plens i Comissions:
− Alcalde: 420 € mensuals
− Regidors: 100 € mensuals.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Sisè. PRÒRROGA DE L'ADHESIÓ AL CONVENI DEL CONSORCI LOCALRET
El Sr. Alcalde exposa que, al seu dia, l'Ajuntament es va adherir al consorci
Localret i va prendre part en el procediment de compra agregada de serveis de
telecomunicacions. El contracte subscrit mitjançant aquest procediment de
compra agregada ha caducat, motiu pel qual, mentre no es tramita un altre, cal
prorrogar la vigència de l'acord anterior.
Per això, proposa al Ple l'aprovació del següent acord:
“Atès que Consorci LOCALRET, a través del seu Consell d'Administració, va
aprovar el dia 17 de novembre de 2005 l’acord marc per a l'homologació de
diversos serveis de telecomunicacions agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Atès que tant el Consorci Localret com el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
varen promoure la possibilitat d'agregar la demanda de determinats serveis de
telecomunicacions per tal de minimitzar el seu cost i a la vegada optimitzar l'ús
les tecnologies de la informació i comunicació, subscrivint el conveni de
col·laboració de data 29/04/2009 i al que aquest Ajuntament, conjuntament amb
d’altres ens locals de la comarca, s’hi va adherir per acord de 17/05/2010, com a
òrgan competent, subscrivint el corresponen document.
Atès que de conformitat amb el conveni de col·laboració subscrit i a les diverses
adhesions dels ens locals interessats de la comarca, el Consorci Localret, fent ús
del que preveu l'acord marc d'homologació esmentat, va licitar i adjudicar el
contracte derivat pels serveis de telecomunicacions en la comarca de l'Alt
Empordà, per un període inicial de dos anys i amb la possibilitat de ser prorrogat
fins un màxim de dos anys més, desglossat en els següents lots i empreses:
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Lot 1 (veu fixa) a l'empresa Telefónica de España S.A.
Lot 2 (mòbil) a l'empresa Vodafone España S.A.
Lot 3 (dades) a l'empresa Ono S.A.U.
Atès que el Consorci Localret i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, així com la
majoria dels ens locals que es varen adherir a la contractació centralitzada
abans esmentada, estan interessats en prorrogar aquest contracte derivat en un
any més amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara, en
considerar que es mantenen els beneficis assolits amb aquesta contractació
agregada.
Atès que aquest Ajuntament està també interessat en aquesta pròrroga, la qual
cosa comporta haver d'aprovar una manifestació expressa de conformitat o
acceptació davant el Consorci Localret i del Consell Comarcal per tal que,
aquesta en el seu nom, prorrogui el contracte derivat.
Vist informe tècnic emès a l’efecte respecte del cost que suposarà per aquest
Ajuntament la pròrroga, fixant-la en la quantitat de 25.509,74 euros, IVA inclòs, la
qual es desglossa en els següents imports i anualitats:
- L’any 2012, 559,12 euros
- L’any 2013, 24,950,62 euros
Vist l’informe de la Intervenció municipal respecte de l’existència de consignació
pressupostaria pel que fa a l’any 2012 i a la necessitat de comprometre la
despesa futura pel que fa a la resta per fer front al cost que comportarà
l’esmentada pròrroga, la qual tindrà caràcter de despesa pluriennal en els termes
que estableix el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2004, i que afectarà als exercicis pressupostaris en què
estigui vigent.
Vist que l’òrgan competent per a manifestar la conformitat a continuar amb el
contracte derivat i, per tant, acceptar la seva pròrroga és el Ple, atès l’import que
suposarà aquesta per l’Ajuntament
Per la qual cosa S’ACORDA:
PRIMER. Que l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga manifesta la seva
conformitat a que el Consorci Localret prorrogui, per un any més i amb les
mateixes condicions econòmiques que han regit durant el període inicial, el
contracte derivat de serveis de telecomunicacions desglossat en les següents
fases i adjudicat a les respectives empreses següents:
Lot 1 (veu fixa) a l'empresa Telefónica de España S.A.
Lot 2 (mòbil) a l'empresa Vodafone España S.A.
Lot 3 (dades) a l'empresa Ono S.A.U.
SEGON- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa que comportarà per
aquest Ajuntament la pròrroga del contracte derivat, la qual tindrà caràcter
pluriennal, de conformitat amb el s'estableix en l'article 174 del Reial Decret
2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, a més
d'emetre el corresponent document comptable i lliurar-lo al Consorci abans que
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dugui a terme l’aprovació d'aquesta pròrroga, de conformitat amb l’informe emès
al respecte per la Intervenció municipal també descrit anteriorment.
TERCER- Facultar a l'Alcalde per subscriure els documents necessaris per
l'efectivitat d'aquest acord, inclosos el de rectificació i esmena d'errors materials.
QUART- Notificar el present acord al Consorci Localret i al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà.”
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
Setè. ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE
LOCAL
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut
després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO 2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania.
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga té la voluntat d'avançar cap a
l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona
l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en
àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts
d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions
de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i
aconseguir que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
PRIMER- L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga fa seus els objectius de la
Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de
CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació
de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
SEGON- L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga es compromet a elaborar un
Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que
s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i
inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir
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per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del
Pacte a les Comarques Gironines.
TERCER- L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga es compromet també a
elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a
organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment
de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la
Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
QUART- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
CINQUÈ- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de
la Unió Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de
Brusel·les (COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de
suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
Vuitè. APROVACIÓ D'UN ACORD DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT
PRESSUPOSTARI.
L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, imposa a les
Corporacions Locals, entre d’altres, l’obligació de suprimir tant la paga
extraordinària com la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents del mes de desembre de 2012, al personal al servei del
sector públic. L’apartat 4 de l’esmentat article disposa que aquestes quantitats
s’hauran de destinar, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació, amb subjecció al que s’estableix a la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en els termes i amb
l’abast que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos, no podentne destinar, en conseqüència, a cap altre objecte.
Vist que, tal com s’indica en la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques relativa a l’aplicació de l’esmentat precepte, de 5 de
setembre de 2012, per al compliment de l’esmentat precepte legal cal procedir a:
1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l’abonament de
les esmentades pagues.
2) Afectar aquests crèdits a la finalitat que el mateix article defineix, sense que
els crèdits afectats puguin destinar-se a cap altre objecte, ni en el present
exercici ni en exercicis futurs.
Aquesta despesa anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries
corresponents del pressupost vigent per al present exercici, disposant que
l’import resultant resti immobilitzat de conformitat amb el que es regula a l’article
33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol
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primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. La declaració de no disponibilitat
no suposarà l’anul·lació del crèdit, però no podran acordar-se autoritzacions de
despeses ni transferències amb càrrec al saldo declarat no disponible i el seu
import no podrà ésser incorporat al pressupost de l’exercici següent.
Vist allò que es regula a l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
L’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, en relació a l’article 52 del
TRLLMRLC, atribueix al Ple la competència per a l'adopció del present acord.
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat;
PRIMER. Declarar no disponibles els crèdits previstos al pressupost vigent per al
present exercici per a l’abonament de la paga extraordinària, de la paga
addicional de complement específic i pagues addicionals equivalents del mes de
desembre de 2012 per al personal al servei de la Corporació, resultant un saldo
afectat de 3,576,25 €.
SEGON. Disposar que els crèdits immobilitzats restaran afectats, en els termes
establerts per l’article 22.4 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, a la
realització d’aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb
subjecció al que s’estableix a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera, en els termes i amb l’abast que es determini en les
corresponents Lleis de pressupostos que es dictin, sense que es puguin destinar
a cap altre objecte, ni en el present exercici, ni en exercicis futurs.
TERCER. Comunicar el present acord a la Subdelegació del Govern a Girona.
El Ple aprova la proposta per unanimitat.
Nové. APROVACIÓ DE MOCIÓ EN FAVOR DE L'ESCOLA CATALANA
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als
consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert,
atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i
que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues
llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de
gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del
País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya,
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar
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l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació
efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposat, l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga aprova la següent
moció:
PRIMER: Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
SEGON: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en
totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model
lingüístic de la nostra escola.
TERCER: Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se
separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement
del català i del castellà.
QUART: Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
Desè. SOL·LICITAR A XALOC EL PAGAMENT D'UNA BESTRETA MENSUAL A
COMPTE DE LA RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS DURANT L'EXERCICI 2013.
L'Alcalde informa al Ple que des de que l'Ajuntament va delegar les funcions de
gestió, recaptació i inspecció de diferents ingressos de dret públic municipals, el
gener del 2010, a l'entitat XALOC, aquest Ajuntament ha sol·licitat cada any el
pagament d'una bestreta mensual a compte de la recaptació de l'exercici
corresponent.
Per això es proposa el següent acord:
Primer. Sol·licitar a XALOC, una bestreta mensual durant el pròxim any 2013 a
compte de la recaptació prevista dels tributs municipals pel mateix exercici.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a XALOC.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

PRECS I PREGUNTES
No hi han precs ni preguntes.
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I no havent més punts a l’ordre del dia, el senyor Alcalde va aixecar la sessió a
un quart de vuit del vespre, de la que s’estén la present acta, de la que jo, el
secretari, en dono fe.
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