PLE ORDINARI
25 DE MARÇ DE 2013

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-cinc de març de dos mil nou, essent dos
quarts de vuit 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 Patrícia Serrat Múrio,
Josep Sardà Cusí, Esther Clemente Isern i Pere Brugués Segundo
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
Es dona lectura a les actes de les sessions del Ple de 20 de desembre de 2012 i
de 25 de febrer de 2013, que són aprovades per unanimitat dels assistents sense
cap esmena.
Segon. DECRETS.
Pel Sr. Secretari es dóna compte dels Decrets dictats pel Sr. Alcalde des del Ple
ordinari anterior:
- Decret de 18/12/12: Pròrroga llicència ús via pública núm. 04/12; terrassa
Restaurant El Canonge
- Decret de 27/12/12: Aprovar llicència obres majors, expedient núm. 35/11.
Ferran Fradera: eforma i rehabilitació habitatge unifamiliar aïllat Ca La
Pastora. Es requereix presentació documentació abans inici de les obres.
-

-

Decret de 28/12/12: Comunicació a XALOC de la relació de compostaires
amb dret a bonificació del 2% a la taxa d'escombraries a partir del 4rt
Trimestre de 2012.
Decret de 07/01/2013: Sol·licitar a XALOC càlcul de consum estimat del
3er. Trimestre 2012 del comptador 91213668, per fuita d'aigua.
Decret de 17/01/2013: Sol·licitar a Dipsalut la participació en el programa
Pt02 de suport a la gestió i control d'instal·lacions de baix risc per a la
transmissió de legionel·losi.
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-

-

Decret de 17/01/2013: Sol·licitar a Dipsalut la participació al programa
Pt04 d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor
de les fonts públiques del casc urbà.
Decret de 17/01/2013: Sol·licitar a Dipsalut la participació al programa
Pt13 de difusió dels plans de control als establiments alimentaris de
competència municipal.

-

Decret de 17/01/2013: Concedir llicència per a la tinença de 2 gossos
potencialment perillosos a favor de Sofia Ponseti Colomer.

-

Decret de 28/01/2013: Aprovar factures i ordenar el seu pagament.

-

-

-

-

-

-

-

Decret de 31/01/2013: Aprovar llicència d' obres menors; Expedient núm.
01/13; Mª Assumpció Delgado Rodríguez, per aixecar paret de 0,8 m.
d'alçada per 1,50 m. de longitud sobre coberta existent per tapar les
visuals d'una màquina d'aire condicionat, al c/ Paula Armet, núm. 20.
Decret de 4/02/2013: Aprovar el pagament anticipat de la meitat de la
paga extraordinària d'estiu als treballadors de l'Ajuntament.
Decret de 7/02/2013: Aprovar llicència d'obres menors Exp. 02/13 Mª
Lluïsa Madern Cufí per canviar dues obertures i enrajolar el garatge, al c/
Del Barri, 38.
Decret de 11/02/2013: Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció
dins del programa “Del Pla a l'Acció” per import de 7.763,64 € per a la
substitució de bombetes de vapor saturat per bombetes LED d'alta
potencia al nucli urbà.
Decret de 12/02/2013: Sol·licitar a la Diputació de Girona el servei de
suport per a la prevenció d'incendis i sol·licitar la neteja de franges de
protecció a les urbanitzacions Vallmuga, La Resclosa i L'Encontrella.
Decret de 13/02/2013: Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció
de 900 € per a les despeses d'organització de la XVª Fira de la Mongeta.
Decret de 18/02/2013: Sol·licitar a Dipsalut una subvenció per import de
1.600 € per a les despeses de funcionament i manteniment del consultori
municipal de l'any 2012.
Decret de 20/02/2013: Concórrer a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya per el període 2013-2016 i aprovar cinc sol·licituds
de finançament. Fou ratificat i aprovat al Ple extraordinari de 25 de febrer.
Decret de 20/02/2013: Aprovar llicència d'obres menors; Expedient núm.
27/12. Max Marco Riera: reparar tanca de tela metàl·lica al voltant del Mas
de Palau.

-

Decret de 28/02/2013: Autorització llicència ús via pública núm. 1/13;
Instal·lació de terrassa per Fira de la Mongeta, del Restaurant Samuga.

-

Decret de 28/02/2013: Aprovar factures i ordenar-ne el seu pagament.
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-

-

Decret de 18/03/2013: Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció
per import de 25.918,20 € per a la restauració i millora del Pont Vell.
Decret de 19/03/2013: Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2013, pels conceptes
següents:
· Programació d'activitats culturals: 3.750 € (15% del fons)
· Construcció passera al rec de la Garrigola: 13.967.03 € (55,87%
del fons)
· Despeses corrents d'enllumenat i recollida i gestió de residus:
7.282,97 € (29,31% del fons)
Decret de 21/03/2013: Aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament
de l'exercici 2012.

Tercer. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012
El Sr. Secretari dóna compte al Ple de la Corporació de l'aprovació, mitjançant
Decret de 21 de març, de la liquidació del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2012, i del contingut de la liquidació.
Quart. INFORME D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
LLEI ORGÀNICA 2/2012
El Sr. Secretari dóna compte al Ple de l'informe trimestral d'avaluació del
compliment dels objectius fixats a la Llei Orgànica 2/2012. D'acord amb aquest
informe, la Corporació acompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, i
acompleix també el objectiu de la regla de despesa, mantenint un nivell de deute
viu de 178.371,74 €.
Cinquè. APROVACIÓ DE FACTURES I DE PLA DE PAGAMENT AMB LA
SGAE.
L'Alcalde exposa que la Societat General d'Autors i Editors reclama a
l'Ajuntament el pagament de fractures pels drets d'autor generats a les
actuacions musicals i representacions organitzades per l'Ajuntament,
fonamentalment per la festa major, des de l'any 2009 fins al 2012.
La SGAE ha modificat les factures que reclamava, excloent les actuacions que
aquest Ajuntament no havia promogut, i ha ajustat els imports de les actuacions
al de les factures abonades per l'Ajuntament. I a més, ara la SGAE ofereix un Pla
de pagament que inclou una rebaixa del 25 % del deute pendent i la possibilitat
de fraccionar el pagament sense cap cost addicional.
Per això, proposa al Ple l'aprovació del següent acord:
c/ Església, 2

17732- Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)

http://www.santllorençdelamuga.cat

Tf./Fax 972 56 91 40
a/e:secretari@santllorencdelamuga.cat

PRIMER. Aprovar les factures de la Societat General d'Autors i Editors nº
3317940, 3317941, 3317942 i 3317943, de 22 de febrer de 2013, per imports
respectivament de 634,38 €, 735,04 €, 1.068,66 € i 1.415,14 €, IVA inclòs (import
total de 3.853,22 €).
SEGON. Ordenar el pagament fraccionat dels imports abans assenyalats en 12
pagaments trimestrals (durant tres anys) de 321,10 € els onze primers i 321,12 €
l'últim, fent efectiu el primer en el mes d'abril de 2013 i l'ultim en el mes de gener
de 2016.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

PRECS I PREGUNTES
No es formulen precs ni preguntes.

I no havent més punts a l'ordre del dia, l'Alcalde aixecà la sessió a les vuit del
vespre menys cinc minuts, de la qual jo, el Secretari, aixeco la present acta.
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