PLE ORDINARI
30 DE MARÇ DE 2015

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el trenta de març de dos mil quinze, essent les 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 Josep Sardà Cusí, Esther
Clemente Isern i Pere Brugués Segundo. Ha excusat la seva presència la
regidora 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
Es dona lectura a les actes de les sessions del Ple de 18 de desembre de 2014,
de 22 de gener de 2015 i de 29 de gener de 2015, 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 15/01/2015: Aprovar concessió llicència obres menors:
· Llic. Obres 01/15- Irma Colomer per retirar llar de foc d'obra i col·locarne una de ferro, al c/ Del Pont, 2.
Decret de 19/01/2015: Denegar la inscripció al padró d'habitants d'Oriol
Mateu Besançon, Ciara Rodrigo Lliso, Ilai Rodrigo Mateu i Olau Rodrigo
Mateu.
Decret de 22/01/2015 Aprovar concessió llicències obres menors:
· Llic. Obres 25/14- Joan Ambrosio Tubert, per eixamplament i millora
del cami del dipòsit d'aigua a Can Norat, a pol. 9 parcel·la 130 i 135.
· Llic. Obres 02/15- Prim Duxans Urtós, per obertura de rasa a Pizzeria
La Piazza, c/ Girona, 2 cantonada Pl. Carles Camps.
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-

-

-

-

Decret de 22/01/2015: Autoritzar llicència vària per obertura de rasa 02/15
Prim Duxans Urtós, al c/ Girona, 2 cantonada Pl. Carles Camps.
Decret de 22/01/2015: Autoritzar llicència vària per instal·lació bastida
03/15. Ricard Clarà Camprubí; Plaça Carles Camps, 4.
Decret de 26/01/2015: Aprovar factures i despeses i ordenar-ne el
pagament.
Decret de 02/02/2015- Iniciar procediment per a la liquidació del
pressupost de l'exercici 2014.
Decret de 02/02/2015: Aprovar concessió llicència obres menors:
· Llic. Obres: 03/15- Christopher Froom per construcció barbacoa i forn
de pedra; c/ Dels Freixes 12.
Decret de 09/02/2015: Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per
restauració i conservació d'immobles
patrimonials, per import 22.339,40
€ (11.519,40 € campanar i 10.820,00 € coberta Portal de Dalt)
Decret de 12/02/2015: Col·laboració AMPA Escola de Llers per
organització AMPATLÓ, 100 €
Decret de 16/02/2015: Sol·licitar subvenció XVII Fira de la Mongeta,
750,00 €
Decret de 23/02/2015: Sol·licitar subvenció dins del programa de
Cooperació Fons Econòmica i Cultural de la Diputació Girona per import
28.366,00 € (4.254,90 € activitats culturals, 5.673,20 € per enllumenat
públic i 18.437,90 € per façanes de la Societat).
Decret de 26/02/2015: Sol·licitar subvenció DIPSALUT per adquisició
material mèdic i mobiliari pel dispensari municipal. Import: 1.800,00 €
Decret de 02/03/2015: Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per
desbrossada de marges de camins rurals municipals, import: 3.763,66 €
Decret de 04/03/2015: Sol·licitar participació al programa Pt05 de
DIPSALUT per l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic.
Decret de 09/03/2015: Resolució d'expedient de depuració del padró
municipal d'habitants, donant de baixa persones indegudament inscrites.
Decret de 09/03/2015: Aprovació de la liquidació del Pressupost del 2014.
Decret de 09/03/2015: Aprovar factures i despeses i ordenar-ne el seu
pagament.
Decret de 09/03/2015: Sol·licitar subvenció DIPSALUT per despeses
derivades del consultori municipal, any 2014, per import: 1.182,55 €.
Decret de 12/03/2015: Aprovar concessió llicències obres menors:
· Llic. Obres 04/15 - Rosa Oliveres, per substitució cairat de fusta al Camí
del Riu, 1.
· Llic. Obres: 05/15- Eduard Massegu per repicar i rejuntar volta c/
Girona, 37.
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-

Decret de 26/03/2015: Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per la
implantació de noves tecnologies, per import de 666,82 €.
Decret de 30/03/2015: Aprovar factures i despeses i ordenar-ne el
pagament.
Decret de 30/03/2015: Aprovar la concessió de llicència obres:
· Llic. Obres 06/15- Montse de Frutos Frutos, per canviar rajoles exteriors
al c/ Les Alzines, 4.

Tercer. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013
El Sr. Secretari dóna compte al Ple de la Corporació de l'aprovació, mitjançant
Decret de 9 de març, de la liquidació del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2014, i del contingut de la liquidació aprovada.
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 49.649,88 €.
Cinquè. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE “SUBSTITUCIÓ D'UNA PART DE LA COBERTA DE LA SOCIETAT
LA FRATERNITAT”.
L’Alcalde dóna compte al Ple que l'adjudicatari provisional ha acomplert els
requisits exigits a l'article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic i la
clàusula 15a del plec de condicions que regeixen el procediment, presentant en
el termini que se li va fixar les certificacions acreditatives d'estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i ha constituït la garantia
definitiva.
Per això, proposa:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució del projecte “substitució d'una
part de la coberta de la Societat La Fraternitat” a Josep Xatart Moncanut, amb
les següents condicions:
- Preu: 81.963,59 € (IVA inclòs).
- Termini d’execució: 1 mes
- Termini de garantia: 1 any
- Millores incloses: reparació i millora de la part de la coberta corresponent
a la teulada de l'escenari de la sala de la Societat (inicialment exclosa).
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SEGON. Comunicar l’acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, i fer-ho
públic mitjançant la publicació d'edictes al BOP i al perfil del contractant de la
Corporació
TERCER. Requerir a l'adjudicatari per a la signatura del contracte i l'inici de
les obres, en els terminis fixats a les bases de la convocatòria."
S'aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
Sisè. BAIXA DEL CONSORCI LOCALRET
L'Alcalde proposa donar de baixa l'Ajuntament del Consorci Localret, donat que
no es fan servir els serveis que presta aquest Consorci.
per unanimitat, el Ple acorda:
PRIMER. Donar de baixa l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga del Consrci
LOCALRET.
SEGON. Notificar aquest acord al Consorci.

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