PLE ORDINARI
30 DE SETEMBRE DE 2013

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el trenta de setembre de 2013, 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 Esther Clemente Isern i Pere Brugués Segundo,
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 la sessió del Ple de 27 de juny 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 01/07/2013: Aprovar factures i despeses i ordenar-ne el seu
pagament

−

Decret de 11/07/2013: Autoritzar pròrroga per a la finalització de les obres de la
llicència d'obres majors núm. 10/08. sol·licitant Carlos Salazar Zamorano.

−

−

Decret de 18/07/2013: Incoar expedient conjunt de tramitació llicència obres
15/13 i comunicació ambiental 01/13 per a la instal·lació d'una granja avícola a
Riembau de Dalt. Promotor: Ous Ecològics de l'Empordà.
Decret de 22/07/2013: Aprovar llicències obres menors:
· Llic. Obres 13/13: Joan Martínez Roca; per substitució porta de façana per
finestra i paret amb acabat de pedra repicada, substitució de finestra per
tancament de vidre doble i rej ntat d'escala del pati. Plaça. Carles Camps, 5.
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· Llic obres 18/13: Núria Múrio Eguigures per substitució d'un cairat del porxo.
c/ l'Encontrella, 2.
I deixar en suspens la següent llicència d'obres menors:
· Llic obres 17/13: Robert Pairot en representació de JJJ de l'Empordà per
obres de manteniment i neteja de pista d'accés a Masia Can Costa, a l'espera
de l'autorització del Dept. de Medi Ambient
−

−

−

−

−

−

−

−

Decret de 25/07/2013: Cancel·lar anticipadament de manera parcial, per import
90.000 €, l'operació de crèdit amb Banc Popular dins el Fondo de Financiación
del Pago a Proovedeores.
Decret de 01/08/2013: Aprovar llicència d'obres menors:
· Llic. Obres 16/13 Agustí Solà Barneda per construcció accés rodat a
parcel·la núm. 4 del polígon 8.
Decret de 05/08/2013: Justificar subvenció de la Diputació de Girona per a
material per a la Biblioteca Sobrequés, per import de 6.000 €
Decret de 05/08/2013: Autoritzar tancament de pas i ocupació via pública amb
taules i cadires (llic. vària 05/13) a Montserrat Perramon Dalmau pel dia 16
d'agost per actuació a la terrassa del restaurant.
Decret de 05/08/2013: Incoar expedient sancionador en matèria de convivència
ciutadana i ús de la via pública contra els Srs. M. Carme Bassas Mundo y
Jaume Castellà Torrents.
Decret de 12/08/2013: Autoritzar ocupació via pública amb taules i cadires (llic.
vària 06/13) a Restaurant Samuga pel sopar del grup de teatre amb l'actor Joan
Pera.
Decret de 22/08/2013: Sol·licitar suport econòmic a Dipsalut per a la realització
d'activitats de promoció de la salut entre octubre 2012 i setembre 2013 (Tallers
de memòria)
Decret de 29/08/2013: Suspendre el subministrament del servei d'aigua
contractat per Small Capital, SL a les pòlisses 88 i 160 corresponents a Trav.
Girona, 5 i c/ Del Barri, 15.

−

Decret de 02/09/2013: Devolució fiança de 12,02 € al Sr. Joan Serra Renom,
corresponent al comptador d'aigua de la Rectoria.

−

Decret de 02/09/2013: Aprovar factures i despeses i ordenar-ne el pagament.

Tercer. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2012
Vist que la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, reunida el dia 27 de
juny de 2013, ha informat favorablement el Compte General del pressupost de l’exercici
2012.
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Donat que el Compte General, junt amb els documents que el justifiquen i l’informe de
la Comissió Especial de Comptes han estat sotmesos a exposició pública durant un
període de quinze dies, sense que en aquest termini i vuit dies mes s'hagi formulat cap
reclamació.
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER. Aprovar el Compte General del Pressupost de l'exercici 2012.
SEGON. Retre el compte degudament aprovat a la sindicatura de Comptes de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 212.5 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004.
Quart. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2014.
El Sr. Alcalde proposa al Ple l’aprovació del Pressupost de la Corporació per a l’exercici
2014, junt amb les bases d’execució i la plantilla del personal.
El Sr. Secretari explica les previsions d’ingressos i despeses. La previsió és molt
ajustada, computant una acusada disminució de Fons Català de Cooperació. També es
té en compte una pujada de l'IBI urbà del 0,6% al 0,64%, a fi de que el resultat final
(amb l'increment del 10 % acordat per l'Estat) sigui del 7%, d'acord amb el compromís
assumit en el Pla d'ajust aprovat al seu dia.
Quan a les despeses, es manté la reducció del 5 % de despeses de personal. Es fa una
previsió molt austera de la resta de despeses corrents. En referència a les inversions,
es preveu una obra de manteniment que es cobrirà amb una subvenció de la Diputació
de Girona i l'actuació inclosa al Pla d'Obres i Serveis per a aquesta anualitat.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, junt
amb les bases d’execució i la plantilla de personal.
SEGON. Sotmetre els documents aprovats a exposició pública en la Secretaria
municipal per espai de quinze dies, comptats des de l’endemà al de la publicació del
present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que qualsevol persona
interessada pugui examinar-los i presentar les al·legacions i reclamacions que estimi
convenients, d’acord amb l’article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i article 20.1
del Reglament de Pressupostos aprovat per Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
TERCER. Fer avinent que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el termini
indicat, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar
cap nou acord.
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Cinquè. APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER L’ANY 20134
L’Alcalde exposa al Ple la proposta de modificació d’ordenances fiscals per l’exercici
2014.
Donada la situació econòmica de crisis i estancament generalitzats, es proposa la
congelació de quasi totes les taxes i impostos, i una pujada molt limitada d'alguns.
S’augmenta l'IBI urbana del 0,6 % al 0,64, per tal que el resultat final, amb l'increment
del 10 % acordat per l'Estat, sigui del 7%, d'acord amb el compromís assumit en el Pla
d'ajust aprovat al seu dia.
S'aclareixen alguns aspectes del preus públics i taxes per ocupació de carrers..
Per unanimitat dels assistents, el Ple ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de modificació d’ordenances fiscals per al
2014.
SEGON. Sotmetre la modificació inicialment aprovada a exposició pública en la
Secretaria de l’Ajuntament per espai de trenta dies, comptats des de l’endemà al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que qualsevol persona
interessada pugui examinar-les i presentar les al·legacions i reclamacions que estimi
convenients, d’acord amb el que disposa l’article 17.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Fer avinent que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el termini
indicat, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014 es considerarà
definitivament aprovada sense necessitat d’adoptar nou acord.
Sisè. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRODUCCIÓ I
GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
L'alcalde exposa al Ple la necessitat de dotar-se d'una ordenança que reguli la
producció i gestió de residus de la construcció. Explica que l'Agència de residus de
Catalunya posa a disposició dels Ajuntaments un model d'ordenança que resultaria
aplicable en tots els seus termes a un municipi com el nostre.
Es llegeix i es debat el contingut de la proposta d'ordenança presentada. Per
unanimitat, el Ple acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la proposta d'ordenança reguladora de la producció i
gestió de residus de la construcció i demolició.
SEGON. Sotmetre la modificació inicialment aprovada a exposició pública en la
Secretaria de l’Ajuntament per espai de trenta dies, comptats des de l’endemà al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que qualsevol persona
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interessada pugui examinar-la i presentar les al·legacions i reclamacions que estimi
convenients.
TERCER. Fer avinent que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el termini
indicat, l'ordenança es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar
nou acord.
Setè. FESTES LOCALS 2014.
El Ple, previ debat de les dates, acorda proposar al Departament d'Empresa i Ocupació
les següents festes locals per l'any 2014:
− 9 d'agost
− 11 d'agost
Vuitè. CANVI D'ANUALITAT DEL PUOSC
L'Alcalde exposa al Ple que el Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya va acordar mitjançant el Decret 206/2013, de 30 de juliol, ajornar un any
l'execució del Pla d'Obres i serveis, de manera que les referències a les anualaitats de
les actuacions s'han d'entendre fetes a l'anialitat subsegüent.
Com sigui que una part de les actuacions és finançada per la Diputació de Girona, i que
aquest organisme permet iniciar ja les actuacions i justificar l'obra percebent la part de
finançament al seu càrrec, és necessari decidir si s'executa ja o s'ajorna l'actuació
prevista al PUOSC per aquest any 2013. Prèvia deliberació, donat que l'Ajuntament no
por avançar tot el finançament de l'actuació, per unanimitat s'acorda ajornar l'actuació
prevista per l'any 2013, que s'executarà l'any 2014, i endarrerir totes les actuacions del
PUOSC un any.
Novè. COL·LABORACIÓ AMB CARITAS
L'Alcalde exposa que l'entitat CARITAS INTERPARROQUIAL DE L'ALT EMPORDÀ ha
remés a l'Ajuntament una memòria de les activitats que duen a terme, i demanant la
col·laboració econòmica de l'Ajuntament.
Donat la situació de necessitat en que es troben moltes persones a l'Alt Empordà i la
gran feina d'atenció desenvolupada per CARITAS, el Ple, per unanimitat, acorda
col·laborar amb aquesta entitat i fer dues aportacions anuals de 150,00 € cadascuna,
amb una ajuda total de 300,00 € anals.
Desè. MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.
L'Alcalde exposa que el dia 26 de juny de 2013 es va constituir al Parlament de
Catalunya el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la
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participació de la societat catalana en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre
el futur polític de Catalunya.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat
d’expressió de qualsevol poble recollida a tots els tractats internacionals i a la legislació
catalana i espanyola.
El poble de Catalunya ha manifestat recentment i de forma multitudinària en diferents
manifestacions i actes, de forma democràtica, la voluntat d’autogovernar-se per
expressar lliurement la cultura, llengua i identitat, amenaçades per un govern espanyol
que les vol fer retrocedir. El nostre país, com qualsevol d’altre, té reconegut el dret a
decidir el seu futur de forma lliure. La sobirania del poble no té barreres i mereix
l’empara i el reconeixement de totes les institucions que ho han de fer possible.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, acorda:
1. Adherir-se al pacte nacional pel dret a decidir.
2. Promoure que entitats, associacions i agents econòmics es sumin a aquest
procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta
sobre el futur polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i
a l’Associació de Municipis per la Independència.
Onzè. 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 una capacitat de finançament de 26.270,25
€ i una diferència entre el límit de despesa i la despesa computable de 17.706,87 €.

Precs i preguntes:
No es formulen precs ni preguntes.
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I no havent més punts a l’ordre del dia, el senyor Alcalde va aixecar la sessió a tres
quarts de nou del vespre, de la que s’estén la present acta, de la que jo, el secretari, en
dono fe.
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