PLE ORDINARI
30 DE JUNY DE 2014

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el trenta de juny de 2014, essent un quart menys cinc
minuts 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, Josep
Sardà Cusí i Pere Brugués Segundo. Ha excusat la seva assistència el regidor 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 dóna lectura a les actes de les sessions del Ple de 27 de març de 2014, 28 d'abril de
2014 i de 15 de maig de 2014, 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 13/03/2014: Atorgar Llicència vària 01/14 per instal·lació terrassa tot
l'any al Restaurant El Canonge
− Decret de 31/03/2014: Aprovar factures i despeses i ordenar-ne el pagament.
− Decret de 24/04/2014: Sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de Girona per
recurs contenciós administratiu ordinari 123/2014 del Jutjat contenciós
administratiu 2 de Girona.
− Decret de 05/05/2014: Aprovar factura i ordenar-ne el pagament

c/ Església, 2

17732- Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)

http://www.santllorençdelamuga.cat

Tf./Fax 972 56 91 40
a/e: secretari@santllorencdelamuga.cat

− Decret de 08/05/2014: Sol·licitar subvenció a Dipsalut per despeses derivades
del funcionament i manteniment del Consultori Municipal, any 2013.
− Decret de 26/05/2014:
Aprovar llicències d'obres menors:
- Llic. Obres 03/14 Joan Cufí, instal·lació tanca metàlica a parcel·la 20, polígon
8.
- Llic. Obres 07/14 Xavier Coromines, reparar desperfectes del balcó i tancar el
carrer del Barri un dia.
- Llic. Obres 08/14 Ester Roura, per fer un nou envà al garatge a la finca c/
Dels Pins, 8.
- Llic. Obres 09/14 Dolores Ginjaume, per pintar façanes a la fina c/ Pins, 2.
- Llic. Obres 11/14 Joaquim Juanola, per repicar paret interior de l'escala al
Camí del Riu, 1.
Aprovar llicència d'obres majors:
- Llic. Obres 06/14 Adela Malirach, per restauració i reforma interior finca c/ del
Barri, 13.
− Decret de 29/05/2014: Atorgar llicència vària 03/14 per tallar el pas a la via
pública, a favor de Giovanbattista Mazza.
− Decret de 29/05/2014: Aprovar llicència d'obres menors:
- Llic. Obres 13/14 Giovanbattista Mazza, per obertura de rasa.
− Decret de 29/05/2014: Aprovar factures i despeses i ordenar-ne el pagament.
− Decret de 16/06/2014: Atorgar llicència vària 04/14 per instal·lació terrassa 6
mesos, al Restaurant Samuga.
− Decret de 16/06/2014: Atorgar llicència vària 05/14 per instal·lació terrassa 6
mesos, a la Pizzeria La Piazza.
− Decret de 16/06/2014: Aprovar llicència obres menors 10/14 Carme Garriga per
enrajolar pati al c/ Tiradors, 7.
− Decret de 19/06/2014: Aprovar llicència obres menors 12/14. Pilar Lupiáñez, per
substitució peces coronament piscina a Ctra. D'Albanyà, s/n.
− Decret de 26/06/2014: Atorgar llicència vària 06/14, per tancament de pas i
ocupació via pública per actuació musical el 5 juliol. Bar El Lloro
Tercer. INFORMAR EL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DEL 2013.
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, examina la
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documentació que constitueix el comte general del pressupost corresponent a l' exercici
2013.
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 Comptabilitat 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, s' acorda
per unanimitat:
Primer. Informar favorablement el compte de la Corporació per a l'exercici 2012
formulat per la intervenció municipal.
Segon. Sotmetre al Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga l’aprovació del
compte general del municipi de l’exercici 2014 integrat pels estats i documents
comptables de la Corporació.
Tercer. 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. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2015
Prèvia deliberació, el Ple acorda per unanimitat fixar les festes locals per l'any 2015 els
dies 10 i 11 d'agost de 2015.
Cinquè. REVOCACIÓ DE L'ACORD D'ADHESIÓ A LA COMPRA AGREGADA DE
SERVEIS DEL CONSORCI LOCALRET
L'Alcalde exposa al Ple que l'Ajuntament es va adherir el 17 de maig de 2010 als
procediment de compra agregada de serveis de telecomunicacions del Consroci
Localret. Tot i això, avui en dia l'Ajuntament ha negociat directament amb les
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companyies telefòniques, aconseguint tarifes més econòmiques que les ofertes a través
de LOCALRET. Però això, cal revocar la comanda per tal que el Consorci no inclogui
l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga en la subhasta i negociació de preus i serveis.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer. Revocar l'acord de 17 de maig de 2010 pel qual l'Ajuntament de Sant Llorenç de
la Muga va encomanar la gestió de la contractació de telefonia fixe, mòbils de veu i de
dades, i de servei de dades i d'accés a internet, al Consorci Localret.
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Localret.
Sisè. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA LICITACIÓ DE LA PARADA DE VENDA
DE BEGUDES I ENTREPANS A LA FESTA MAJOR
L'Alcalde sotmet al Ple les bases per licitar la parada de venda de begudes i entrepans
a la Festa Major, amb l'objectiu que es garanteixi a l'Ajuntament la prestació adequada
del servei i, d'altra banda, es garanteixi la igualtat d'oportunitats entre les entitats i
associacions sense ànim de lucre del municipi per accedir a prestar el servei.
El Ple, per unanimitat s'acorda:
Primer. Licitar l'explotació de la parada de venda de begues i entrepans de la Festa
Major de Sant Llorenç de la Muga.
Segon. Aprovar les bases que han de regir el procediment.
Tercer. 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.
Quart. 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.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents i l'execució dels
tràmits necessaris per al compliment d'aquest acord.
Setè. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE CONVIVÈNCIA
CIUTADANA
L'Alcalde exposa al Ple la conveniència de modificar diversos apartats de les
ordenances fiscals del municipi.
Es delibera sobre la conveniència de prohibir el pas de cavalls pels carrers del nucli
urbà de Sant Llorenç de la Muga, per tal d'evitar la brutícia que generen.
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Es debat també l'oportunitat d'incloure en la liquidació de la taxa i l'impost municipal
d'obres, un dipòsit que garanteixi la correcta gestió dels residus, que es retornaria
una vegada acabada l'obra i acreditada la correcta gestió dels residus generats.
Es debat sobre la conveniència d'apujar algunes taxes, o de congelar-les.
Finalment, es deixen totes les modificacions pendents de resoldre, al seu cas, en el
proper ple ordinari, quan s'acordarà l'aprovació inicial de la modificació de les
ordenances fiscals.
Vuitè. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA
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 61.826,74 € i una
capacitat de financiació de 30,800,00 €.
PRECS I PREGUNTES
No es formulen precs ni preguntes

I no havent-hi més punts a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a un quart i
cinc de nou del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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