PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 28 DE JUNY DE 2012

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-vuit de maig de 2012, essent les sis de la tarda, 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, Pere Brugués Segundo i Josep Sardà Cusí. Ha
excusat la seva assistència 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 1 de desembre de 2011, de 30 de
gener de 2012, de 20 de febrer de 2012, de 29 de març de 2012 i de 14 de maig de
2012, 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 05/03/2012: Atorgar a Joan Burrull concessió de nínxol.
− Decret de 29/03/2012: Deixar en suspens l'expedient de llicència d'obres 4/12
(sol·licitud de Guillem Salesa) fins que s’aporti autorització de l’ACA.
− Decret de 05/04/2012: Aprovar llicències obres menors:
· Llic. Obres 06/12 , Josep Cufi (reparacions vàries a c/ Roures, 9)
· Llic. Obres 07/12, Salvador Gispert (distribució interior La Farga)
− Decret de 05/04/2012: Aprovació i pagament de factures.
− Decret de 12/04/2012: Sol·licitud de subvenció a la Diputació Girona per a la
implantació de noves tecnologies.
− Decret de16/04/2012: Aprovar llicència obres menors:
· Llic. Obres 8/12, Rosa Mª Navarro (canviar terra i portes c/Girona, 27 1r.)
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− Decret de 23/04/2012: Deixar en suspens expedient de llicència d'obres
10/2007 (sol·licitud de Puigcerdà Residencial), per caducitat de l'autorització
de l'ACA.
− Decret de 23/04/2012: Concedir llicència de primera ocupació a Raül Pérez,
per a l'habitatge del c/ L’Encontrella, núm. 1, 2n pis.
− Decret de 07/05/2012: Aprovar pagament factures
− Decret de 24/05/2012 : Aprovar llicències obres menors:
· Llic. Obres 9/12, Adela Pujol (col·locar bastiment a porta terrassa c/
Girona, 20)
· Llic. Obres 10/12, David López (reparacions vàries Hostal de l’Aigua)
· Llic. Obres 11/12, Max Marco (canviar rajoles i col·locar banyera, c/ La
Noguera, 2)
− Decret de 28/05/2012: Aprovar prèviament el projecte de rehabilitació de Ca
La Pastora, a instàncies de Ferran Fradera, i trametre expedient a Comissió
Territorial Urbanisme a Girona.
− Decret de 31/05/2012: Autoritzar llicència Vària núm. 07/12, per ocupació via
pública a Jaume Castellà i Carme Bassas, amb motiu d'obres al c/ del Pont, 6
− Decret de 31/05/2012: Autoritzar llicència Vària núm. 08/12, per tancament de
pas de la via pública (c/ del Pont) a Jaume Castellà i Carme Bassas.
− Decret de 04/06/2012:Concedir a Rosa Oliveras Xatart la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
− Decret de 05/06/2012: Sol·licitar a XALOC anul·lació de rebut aigua a nom de
Josep Cornellà i fer nova liquidació a nom propietari edifici, Sra. Amèlia Cuní.
− Decret de 07/06/2012 : Aprovar llicències obres:
· Llic. Obres 4/12, Guillem Salesa, reconstrucció mur de l’hort c/ del pont,
12.
· Llic. Obres 12/12, Josep Cufí, obertura travessera Del Pont per arreglar
connexió canal de rec)
- Decret de 07/06/2012 : Aprovar factures i pagaments
Tercer. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI
2011.
Es dona compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2011.
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, ha examinat
la documentació que constitueix el comte general del pressupost corresponent a l'
exercici 2011.
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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 2011 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 2011 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. 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.
Cinquè. APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI AMB EL CONSELL
COMARCAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS
ABANDONATS.
L’Alcalde exposa al Ple la conveniència de signar amb el consell Comarcal de l’Alt
Empordà el conveni per tal que aquest organisme, per mitjà de l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres, presti el servei de recollida, control i protecció
d’animals abandonats.
Per això, i previ examen del conveni, per unanimitat el Ple acorda:
Primer. Aprovar la signatura del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per
a la prestació del servei de recollida d’animals abandonats.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde, Lluís Vila i Pujol, per a la signatura del Conveni i per a
dur a terme les gestions i tràmits necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer. Donar compte d’aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Sisè. ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA.
L’Alcade exposa al Ple la conveniència de formar part de l’Associació de Micropobles
de Catalunya, formada per defensar conjuntament els interessos dels municipis de
menys de 500 habitants de Catalunya.
Previ examen dels Estatuts de l’Associació, el Ple, per unanimitat, acorda:
Primer. Adherir-se a l’Associació de Micropobles de Catalunya.
Segon. Aprovar els estatuts de l’Associació.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, Lluís Vila i Pujol, per a la signatura dels documents i per
a dur a terme les gestions i tràmits necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Quart. Comunicar aquest acord a l’Associació de Micropobles de Catalunya.
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PRECS I PREGUNTES
Setè. MOCIÓ PER DECLARAR SANT JOAN FESTA NACIONAL DE CATALUNYA.
L’Alcalde exposa al Ple la conveniència de recolzar la moció que l’entitat Omnium
Cultural proposa, per tal que la Festa de Sant Joan sigui declarada Festa Nacional de
Catalunya.
Prèvia deliberació, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan com
a festa nacional de Catalunya.
Segon. Demanar als governs dels territoris de parla catalana que prenguin en
consideració la iniciativa, i que prenguin les accions necessàries per a fer-la efectiva.
Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la
nostra localitat.
Vuitè.
El regidor Pere Brugués posa de manifest que l’Agrupació de Defensa Forestal està ja
constituïda i que els seus estatuts ja han estat aprovats i inscrits.
Novè.
Pel Sr. Alcalde es manifesta que contactarà amb els Mossos d’Esquadra per tal que
patrullin amb més assiduïtat per Sant Llorenç, per tal que es controli l’estacionament de
vehicles i per millorar la seguretat al poble.
I no havent-hi més punts a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a un quart de
vuit del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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