PLE ORDINARI
27 DE JUNY DE 2012

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-set de juny de 2013, essent tres 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 Esther Clemente Isern i Pere Brugués Segundo. Han
excusat la seva assistència els regidors Patrícia Serrat Múrio i Josep sardà Cusí.
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 25 de març de 2013, que és
aprovada 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 26/03/2013: Atorgar a Feliu Serra Inglada els drets funeraris d'un
nínxol.

−

Decret de 05/04/2013: Aprovar el pagament de factures i despeses.

−

Decret de 08/04/2013: Desestimar els recurs de reposició interpossat per
Jaume Castellà i Carme Bassas contra Decret de data 11 d'octubre de 2012.

−

Decret de10/04/2013: Aprovar l'atorgament de llicències obres menors:
· Llic. Obres 03/13: Carme Vergés Molina: neteja teulat;. Pça Carles Camps, 5
· Llic. Obres 04/13: Irma Colomer; canviar rajoles del bany; C/ Del Pont, 2
· Llic. Obres 05/13: Winfried Kallender; arranjament del mur d'una feixa del
camí; Mas La Cortada.
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−
−

−

−

−
−

Decret de 11/04/2013: Justificar la subvenció per la organització de la Fira de la
Mongeta 2013, de la Diputació de Girona.
Decret de 15/04/2013: Denegar sol·licitud de Consol Murlanch per emetre
certificació d'acte presumpte sobre llicència primera ocupació de l'edifici c/ Del
Pont, 6-8.
Decret de 18/04/2013: Aprovar llicències obres menors:
· Llic. Obres 7/13: Carlos Garcia Benítez; repicar monocapa de la cara inferior
del sostre de terrassa i tornar a remolinar; al c/ Les Alzines, 14
· Llic. obres 8/13: Pere Emilio Illa; canviar rajoles de la terrassa; c/dels Pins, 6.
Decret de 25/04/2013: Aprovar llicències obres menors:
· Llic. Obres 6/13: Max Marco Riera; repicar la façana al Mas de Palau.
· Llic. Obres 9/13: Maria Malirach Vidal; emporlanar el jardí de la casa, paret
del límit amb el canal de rec i pont sobre el rec; la finca c/ Del Barri, 11.
Decret de 10/05/2013: Aprovar pagament de factures i despeses
Decret de 13/05/2013: Aprovar llicències obres menors i majors:
· Llic. Obres 11/13: Francisco Ripoll Risque; rejuntar parets del mas La Creu
del Mestre.
· Llic. Obres 10/13: Ous Ecològics de l'Empordà, SL; consolidació estructural
del magatzem del mas de Riembau de Dalt.

−

Decret de 30/05/2013: Autorització per a la instal·lació de terrassa al restaurant
el Canonge per tot l'any 2013. S'acorda pagament fraccionat.

−

Decret de 31/05/2013: Autorització per a la instal·lació de terrassa a la Pizzeria
La Piazza, del 12 abril al 12 octubre.

−

Decret de 31/05/2013: Autorització per a la instal·lació de terrassa al Restaurant
Samuga, de l'1 juny al 1 desembre.

−

Decret de 13/06/2013: Sol·licitar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
subvenció per les despeses de la Fira de la Mongeta 2013.

−

Decret de 17/06/2013: Aprovar el pagament de despesa de l'assegurança del
Casal d'Estiu 2013.

−

Decret de 20/06/2013: Aprovar llicència obres menors:
· Llic. Obres 12/13: Ricard Clarà Camprubí; reforma interior habitatge
unifamiliar entre mitgeres a Plaça Carles Camps, 4.
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Tercer. INFORMAR EL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DEL 2012.
El Ple de la Corporació es constitueix com a Comissió Especial de Comptes, i en
compliment del que disposa l'article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, examina la
documentació que constitueix el comte general del pressupost corresponent a l' exercici
2012.
El compte general està integrat pel d'aquesta Corporació, no existint organismes
autònoms depenents ni societats mercantils
Cadascun dels comptes ha estat aprovat pels òrgans competents d'acord amb el que
disposa la regla 414 de la Instrucció General de Contabilitat per a la Administració Local
de 17 de juliol de 1990. Comprenen els estats, comptes i annexos enumerats a l' article
208 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat por R.D.L.
2/2004.
S'acompanyen els justificants dels estats i comptes anuals a que es refereix la regla 413
de la mencionada instrucció de comptabilitat, formada conforme a allò regulat a dita
instrucció.
Per tot això, el compte general que ha estat formulat per la Intervenció General
d'aquesta entitat compleix amb els requisits exigits per la legislació vigent, havent d'
exposar-se al públic junt amb aquest informe, d'acord amb el que disposa l'article 193
de l'esmentada Llei.
Per això, atès el que disposa l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, acorda per
unanimitat:
1. Informar favorablement el compte de la Corporació per a l'exercici 2012 formulat per
la intervenció municipal.
2. Sotmetre al Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga l’aprovació del compte
general del municipi de l’exercici 2012 integrat pels estats i documents comptables de la
Corporació.
3. Exposar al públic el Compte General, mitjançant edicte en el BOP i en el tauler
d’anuncis de la corporació, durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest
temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les
observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Especial de
Comptes.
Quart. APROVACIÓ DE L'ESMENA DE L'ACTA DE DELIMITACIÓ AMB EL MUNICIPI
DE CABANELLES
L'Alcalde exposa al Ple que el departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya ha comunicat que a l'Acta de les operacions de delimitació entre els termes
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municipals de Cabanelles i Sant Llorenç de la Muga, de data 29 d'abril de 2009, s'ha
detectat una errada en la descripció de la fita sisena, havent redactat una esmena a dita
acta a la qual es descriu i es detallen les coordenades UTM de les fites i la línia de
delimitació.
Per això, proposa al Ple:
PRIMER. Aprovar l'esmena de data 17 d'abril de 2013, incorporada a l'Acta de les
operacions de delimitació entre els termes municipals de Cabanelles i Sant Llorenç de
la Muga, de 29 d'abril de 2009.
SEGON. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Cinquè. APROVACIÓ DE L'ANNEX AL REGLAMENT D'EXPLOTACIÓ DE LA
DEIXALLERIA.
L'Alcalde exposa al Ple que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ofereix la possibilitat
de gestionar als municipis adherits a la xarxa comarcal de deixalleries la recollida de
residus de fibrociment a través del servei de recollida de residus especials, sempre i
quan s'aprovi una nnex al reglament de la deixalleria que ho reculli.
Per això, l'Alcalde proposa al Ple:
PRIMER. Aprovar l'annex al reglament d'explotació de la deixalleria per a la recollida de
residus de fibrociment.
SEGON. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Sisè. PARADA DE VENDA DE BEGUDES I ENTREPANS A LA FESTA MAJOR
l'Alcalde exposa al Ple la conveniència d'aprovar un sistema de licitació de la parada de
venda de begudes i entrepans a la Festa Major que, per una banda, garanteixi a
l'Ajuntament la prestació adequada del servei i, per altra banda, garanteixi la igualdat
d'oportunitats entre les entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi per
accedir a prestar el servei.
Després de debatre les bases proposades, per unanimitat s'acorda:
1. Licitar l'explotació de la parada de venda de begues i entrepans de la Festa
Major de Sant Llorenç de la Muga.
2. Aprovar les bases que han de regir el procediment.
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3. Convidar a les entitats Club de Futbol Sant Llorenç, Societat la Fraternitat i
Associació Cultural Mugada, a participar en la licitació i presentar les seves
ofertes d'acord amb les bases que regeixen la licitació.
4. Nomenar la Comissió de Valoració, que estarà formada pel regidor de Festes.
Josep Sardà Cusí, com a President, el Sr. Lluís Vila Pujol, com a vocal, el tècnic
municipal com a vocal, i el Secretari de la Corporació como a Secretari de la
Comissió.
5. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents i l'execució dels tràmits
necessaris per al compliment d'aquest acord.

PRECS I PREGUNTES
No es formulen precs ni preguntes

I no havent-hi més punts a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a dos quarts de
nou del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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