PLE ORDINARI
16 DE DESEMBRE DE 2013

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el setze de desembre 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 30 de setembre 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 30/09/13: Sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de Girona per
Recurs Contenciós Administratiu 227/2012 del Jutjat núm. 2 de Girona interposat
per Carme Bassas i Jaume Castellà
−

Decret de 03/10/2013: Cancel·lar anticipadament l'operació de crèdit amb Banc
Popular.

− Decret de 21/10/13: Aprovar llicència obres menors
· Llic. Obres 14/13. Ous Ecològics de l'Empordà. Tanca perimetral al Mas
Riembau.
− Decret de 31/10/13: Aprovar pagament factures i despeses.
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−

Decret de 5/11/13: Justificar subvenció Diputació de Girona del Pla de Monuments
per la millora del Pont Vell.

− Decret de 28/11/13: Aprovar llicències d'obres menors
· Llic. Obres 19/13. Ous Ecològics de l'Empordà. Encreuament subterrani de la
Ctra. GI-511
· Lic. Obres 21/13. Josep Sardà. Enrajolar terrat c/ del Barri, 4
− Decret de 28/11/13: Aprovar pagament factures i despeses.
−

Decret de 02/12/13: Aprovar llicències obres menors.
· Llic. Obres 22/13. Manel J. Sánchez Lirola. Instal·lació tanca perimetral
· Llic. Obres 23/13 d'Agustí Solà Barneda per connexió serveis sanejament i
aigua potable.

− Decret de 9/12/13: Iniciar expedient de suplement i habilitació de crèdit.
Tercer. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST EXERCICI 2014.
El Sr. Secretari dóna compte que el Ple de la Corporació va aprovar inicialment en
sessió del dia 30 de setembre de 2013 el pressupost general de la Corporació per
l’exercici 2014, amb les bases d’execució i la plantilla dels llocs de treball, i havent estat
sotmesos a exposició pública durant el termini preceptiu sense que s’hagin presentat
al·legacions ni reclamacions, resten aprovats de manera definitiva.
De conformitat amb el que disposen l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, i
l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, es faran públics el resum per capítols del
pressupost aprovat i la plantilla de personal de la corporació, que són els següents:
PRESSUPOST 2014
DESPESES
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
Despeses de personal
Bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

IMPORT

DENOMINACIÓ
Impostos directes

IMPORT

INGRESSOS
CAPÍTOL
1
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95.199,65 €
145.143,77 €
1.316,43 €
11.440,90 €
249.190,64 €
0,00 €
0,00 €
12.158,19 €
514.449,58 €

105.087,10 €
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2
3
4
5
6
7
8
9

3.280.00 €
68.588,27 €
107.833,10 €
220,40 €
0,00 €
229,440,71 €
0,00 €
0,00 €
514.449,58 €

Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL
PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIS:
Lloc de treball
Administratiu

Núm.
1

Escala
Adm. General

Subescala

Observacions
Secretari habilitat

PERSONAL LABORAL:
Lloc de treball
Agutzil
Auxiliar administ.

Núm.
1
1

Característiques
Serveis múltiples
Auxiliar

Observacions

Quart. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER L’ANY 2014.
El Sr. Secretari dóna compte que el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el dia
30 de setembre de 2013 la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014, i
havent-se sotmès l’expedient a exposició pública per un termini de trenta dies sense
que s’hagi presentat cap reclamació, resta aprovada definitivament de conformitat amb
el que disposa l’article 17.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.
Es publicarà el text íntegre de les modificacions aprovades per a general coneixement.
Les modificacions aprovades són les següents:
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2014
1. MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE ELS BENS IMMOBLES
Es modifiquen les tarifes fixades a l'article 6.1, que resta amb la següent redacció:
“Article 6è. Tipus de gravamen.
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1. Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Pels béns de naturalesa urbana, el 0,64%.
b) Pels béns de naturalesa rústica, el 0,65%.”
2. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, SOBRE OCUPACIÓ I
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC:
Es modifiquen els següents apartats de l’ANNEX DE TARIFES:
“A. Ocupació de via pública amb taules i cadires (restauració i bar) (per cada
espai d'ocupació fins a 50 m2, i per cada fracció):
Per dia:
50 €
Fins a 6 mesos:
550 €
12 mesos:
1.400 €”
Cinquè. RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.
El Sr. Alcalde proposa aprovar les retribucions dels càrrecs electes pel 2014 en els
mateixos imports que els anys anteriors. La retribució de l'Alcalde es fixa en el import de
la subvenció concedida pel Departament de Governació per a aquesta finalitat, de
manera que la única despesa per a la Corporació siguin les cotizacions de Seguretat
Social
Es proposa el següent acord: Establir els següents imports de les compensacions per
assistència a Plens i Comissions:
− Alcalde: 12.398,76 € anuals (1.033,23 € mensuals bruts)
− Regidors: 100 € mensuals per assistència a Plens i comissions.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Sisè. SOL·LICITAR A XALOC EL PAGAMENT D'UNA BESTRETA MENSUAL A
COMPTE DE LA RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS DURANT L'EXERCICI 2014.
L'Alcalde informa al Ple que des que l'Ajuntament va delegar les funcions de gestió,
recaptació i inspecció de diferents ingressos de dret públic municipals, el gener del
2010, a l'entitat XALOC, el Consistori ha sol·licitat cada any el pagament d'una bestreta
mensual a compte de la recaptació de l'exercici corresponent, per tal de disposar
mensualment de liquiditat per atendre les necessitats de tresoreria fins que es liquidin
els diferents tributs municipals. Enguany és necessari novament demanar la bestreta
corresponent.
Per això es proposa el següent acord:
Primer. Sol·licitar a XALOC, una bestreta mensual durant el pròxim any 2014 a compte
de la recaptació prevista dels tributs municipals pel mateix exercici.
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Segon. Donar trasllat d’aquest acord a XALOC.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Setè. 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 55.867,49 €. El Ple
es dóna per asseventat.
Precs i preguntes:
No es formulen precs ni preguntes.
I no havent més punts a l’ordre del dia, el senyor Alcalde va aixecar la sessió a un
quart 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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