PLE DE L’AJUNTAMENT
DÍA: 29 DE MARÇ DE 2012

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-nou de març de dos mil onze, essent les set i
cinc minuts del vespre, a la Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es
reuneix en sessió extraordinària 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 l'acte de la sessió del Ple de 24 d'octubre de 2011, 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 12/12/2011. Sol·licitar programa suport gestió abastament aigua
potable 2012 a Dipsalut.
- Decret de 12/12/2011. Sol·licitar programa avaluació i control qualitat
d'aigua d'aixeta a Dipsalut
- Decret de 12/12/2011. Ordenar pagament de factures i despeses
- Decret de 15/12/2011: Retornar garantia a Agustí Masoliver, S.A. Per les
obres d' “Arranjament Camí de la Torre” 2ª fase
- Decret de 15/12/2011. Autoritzar llicència per tancament pas via pública a
Josep Xatart (c/ Del Pont)
- Decret de 15/12/2011.Autoritzar llicència per ocupació via pública J.
Castellà i Carme Bassas (Trav. Del Pont)
- Decret de 22/12/2011. Aprovar llicència obres majors Salvador Gispert.
Rehabilitació de La Farga.
- Decret de 22/12/2011. Aprovar subscripció operació de crèdit a curt
termini amb LA CAIXA, per import de 20.000 €
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Decret de 22/12/2011. Concedir llicència ambiental 05/2008, per a
l'activitat de Deixalleria.
Decret de 22/12/2011. Concedir llicència ambiental 03/2006, per a Granja
a Can Carreras
Decret de 23/12/2011. Aprovar llicència primera ocupació Sr. Salvador
Gispert, per obres rehabilitació La Farga.
Decret de 09/01/2012. Atorgar llicència d'obres menors a Montserrat
Casadesus.
Decret de 26/01/2012. Ordenar pagament de factures i despeses
Decret de 30/01/2012.Justificar subvenció Dipsalut per material i despesa
corrent del dispensari municipal.
Decret de 09/02/2012. Aprovar llicència obres menors Sra. Júlia Vilanova.
Decret de 09/02/2012. Aprovar factura i ordenar pagament
Decret de 13/02/2012. Sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de
Girona per recurs contenciós administratiu de France Telecom España
Decret de 13/02/2012. Sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de
Girona per recurs de Telefonica Móviles Espanya
Decret de 20/02/2012. Aprovar llicència obres menors. Dolors Cercos.
Decret 20/02/2012. Autoritzar llicència terrassa al restaurant El Canonge
Decret de 20/02/2012.Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per a l'
arranjament del camí del Pla d’Amigó.
Decret de 23/02/2012. Sol·licitar subvenció Diputació de Girona per a la
organització de la Fira Mongeta 2012.
Decret de 27/02/2012.Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per
substitució de bombetes de baix consum i reguladors d'intensitat per al
Passeig de la Ctra. i el c/ La Resclosa).
Decret de 05/03/2012. Autoritzar llicència terrassa al restaurant Samuga
Decret de15/03/2012. Sol·licitar subvenció Diputació Fons de Subvencions
per despeses corrents
Decret de 15/03/2012. Incoar expedient per extinció de drets funeraris i
assignació de nínxol dels titulars o inhumats desconeguts
Decret de 15/03/2012. Sol·licitar a la Diputació de Girona la participació en
el programa d’avaluació higiènica i sanitària per a piscines d'ús públic
Decret de 19/03/2012. Adherir-se Conveni subscrit entre GENCAT i les
Diputacions on s’estableix Pla Assistència Financera Local
Decret de 19/03/2012.A torgar llicència d'obres menors a Hostal de l’Aigua
Decret de 19/03/2012. Sol·licitar subvenció Diputació de Girona per a la
restauració de la Muralla i Portal de Dalt
Decret de 22/03/2012. Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per a
la instal·lació de xarxa de reg al passeig Ctra. GI-511
Decret de 26/03/2012. Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per a
activitats culturals.
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Tercer. APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST PREVIST AL RD-L 4/2012
L'Alcalde exposa al Ple que el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer estabeixr
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitat
locals, d’obligat compliment. Aquest Reial Decret-llei preveu que el finançament
es farà mitjançant una operació d’endeutament a llarg termini, i que caldria que
prèviament l’Ajuntament aprovi un Pla d’Ajust.
Igualment, el Reial Decret-llei 4/2012 estableix que es precís aprovar el Pla
d'Ajust i que el mateix sigui valorat favorablement per tal de continuar endavant
amb l’operació d’endeutament.
Vist el Pla d'Ajust elaborat pel Sr. Secretari-Interventor que, en resum, preveu
cobrir les despeses derivades de l'amortització de l'operació d'endeutament amb
l'increment d'ingressos derivat de l'actualització cadastral portada a terme l'any
2011 i de l'aplicació del que disposa l'article 8 del RDL 20/2011. I, partir de l'any
2014, quan resti sense efecte la pujada de l'impost de bens immobles establerta
a l'esmentat article 8 del RDL 20/2011, en cas de ser necessari, es cobrirà
mitjançant l' increment del tipus aplicable a l'impost de bens immobles urbans.
Per tot això, proposa:
Primer.- APROVAR el Pla d'ajust proposat pel Sr. Secretari-interventor.
Segon.- TRAMETRE al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l’adopció
del present acord i el Pla d'ajust aprovat.
Tercer.-FACULTAR al Sr. Secretari-Interventor per a signar i trametre
telemàticament les certificacions i documents precisos per al compliment del
present acord i de les obligacions establertes al Reial Decret-Llei 4/2012.
La proposta és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

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.
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