PLE ORDINARI
27 DE MARÇ DE 2014

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-set de març de dos mil catorze, 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 16 de desembre de 2013 i
de 6 de març de 2014, 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 13/01/2014: Aprovar dues pròrrogues de 18 mesos i de 6
mesos per finalitzar obres a les llicències 36/08 i 28/12; titulars: Jaume
Castellà i Carme Bassas.
- Decret de 16/01/2014: Comunicació ambiental 01/2013 per part de Ous
Ecològics de l'Empordà, S.L., comunicant l'inici d'activitat.
-

Decret de 20/01/2014: Sol·licitar participació programa Pt03 DIPSALUT
per Gestió abastament aigua potable; any 2014.
Decret de 20/01/2014: Sol·licitar participació programa Pt02 de suport a la
gestió i control d'instal·lacions de baix risc per transmissió de legionel·losi
als vestidors del camp de futbol.

-

Decret de 20/01/2014: Sol·licitar la participació programa Pt04 d'avaluació
i control de la qualitat d'aigua d'aixeta del consumidor.

-

Decret de30/01/2014: Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció
dins el programa del Pla a l'Acció per import de 7.695,50 € per al
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finançament de la implantació d'un sistema de comptabilitat energètica
municipal i per la substitució de 29 làmpades de la Ctra. D'Albanyà.
-

Decret de 30/01/2014: Aprovar el Pla d'acció per a l'energia sostenible
(PAES) i el SEAP TEMLATE de Sant Llorenç de la Muga

-

Decret de 10/02/2014: Aprovar factures i despeses i ordenar-ne el
pagament.

-

-

Decret de 13/02/2014: Sol·licitar la participació al programa Pm01 per a la
prestació del servei de dinamització del Parc Urbà de Salut per aquest
2014 a DIPSALUT.
Decret de 24/02/2014: Aprovar la concessió llicència d'obres:

·

Llic. Obres majors 01/14: Miquel Perramon per ampliació d'habitatge
unifamiliar al c/ Tiradors, 16.

·

Llic. Obres menors 02/14: Rosa Reglà per reparació coronament de la
piscina al c/ La Resclosa, 1.

-

-

-

Decret de 03/03/2014: Sol·licitar la participació al programa Pt05 de
DIPSALUT per a l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús
públic. Càmping La Fradera, per aquest any 2014.
Decret de 03/03/2014: Justificació subvenció de DIPSALUT pel
finançament de les despeses del Taller de memòria (primavera 2013) per
import de 347,36 €.
Decret de 03/03/2014: Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció per
a la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial per import
total de 52.144,40 € repartits en els següents projectes:

·
·
·
-

-

-

11.519,40 € per a façanes i obertures del campanar de l'església.
29.805,00 € per a la millora de façanes del Pont Vell
10.820,00 € per a la impermeabilització de la coberta del Portal de Dalt.

Decret de 10/03/2014: Comunicar i sol·licitar a XALOC la resolució de
l'aplicació del 2% de bonificació de la taxa d'escombraries per als
contribuents que realitzen compostatge casolà, segons informe de 2013.
Decret de 10/03/2014: Sol·licitar a la Diputació de Girona subvenció per a
l'accés a noves tecnologies per adquisició de material informàtic.
Decret de 17/03/2014: Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció al
programa Fons de Cooperació 2014 per al finançament d'una part de les
obres de construcció dels accessos i aparcament del Cementiri Municipal i
per al finançament d'activitats culturals durant l'any 2014.
Decret de 24/03/2014: Justificar subvenció Diputació de Girona, any 2013,
per a la millora de l'enllumenat del Pont Vell per import de 2.866,00 €.
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-

Decret de 24/03/2014: Aprovar el canvi d'orientació productiva de la granja
de “Can Carreras” per transformar-la en granja de 21 places de bestiar
porcí reproductor

-

Decret de 24/03/2014: Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona, any
2014, per a l'organització de la 16ª edició de la Fira de la Mongeta.

-

Decret de 24/03/2014: Aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament
de l'exercici 2013.

-

Decret de 27/03/2014: Concedir les següents llicències d'obres menors

·

Llic. Obres 04/14: Josep Oliva; per col·locació tanca metàl·lica a Can
Patllari.

· Llic. Obres 05/14: David López; per impermeabilització part del garatge i
canvi porta.
Tercer. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013
El Sr. Secretari dóna compte al Ple de la Corporació de l'aprovació, mitjançant
Decret de 24 de març, de la liquidació del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2013, 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 55.867,49 €.
Cinquè. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE
RUNES I TERRES.
L'Alcalde exposa las conveniència d'aprovar una ordenança que reguli la gestió
de les runes i residus de la construcció i demolició i de les terres provinents dels
moviments de terres.
Prèvia deliberació sobre el contingut del text proposat, el Ple acorda per
unanimitat:
Primer. Aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de la gestió de
runes i terres.
Segon. Fer públic l'acord mitjançant la fixació d'edictes al taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
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Tercer. Sotmetre l’Ordenança aprovada a exposició pública per un termini de
trenta dies, dins del qual qualsevol interessat podrà formular les al·legacions i
reclamacions que estimi adients. Transcorregut el termini indicat sense haver-se
presentat cap al·legació, l’Ordenança esdevindrà definitivament aprovada sense
necessitat d’adoptar un nou acord.

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 tres quarts de
vuit del vespre, de la qual jo, el Secretari, aixeco la present acta i en dono fe.
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