PLE DE L’AJUNTAMENT
DÍA: 1 D'OCTUBRE DE 2012

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el dia u d'octubre de dos mil dotze, essent un quart
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, Pere
Brugués Segundo i Josep Sardà Cusí. Ha excusat la seva presència la Sra.
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.
Pel Sr. Alcalde es dóna lectura a les actes de les sessió del Ple dels dies 28 de
juny, de 26 de juliol i de 13 d'agost de 2012, que són aprovades sense cap
esmena.
Segon. DECRETS
Pel Sr. Secretari es dóna compte dels Decrets dictats pel Sr. Alcalde des del Ple
ordinari anterior:
 Decret de 28/05/2012: Autorització per instal·lació terrassa al Restaurant
La Piazza.
 Decret de 25/06/2012:Prohibició d’aparcament a la Plaça Carles Camps
els mesos de juliol i agost.
 Decret de 14/06/2012: Autorització per instal·lació terrassa al Restaurant El
Canonge.
 Decret de 04/07/2012: Aprovar llicències d'obres menors:
- Exped. 13/12- Montserrat Perramon Dalmau: arranjar arqueta i conectar
tubs desguàs, c/ Girona, 2.
- Exped. 14/12- Sergi Xalabarder Aulet. Enrajolar terrassa c/Paula Armet,
3.
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 Decret de 04/07/2012: Autorització per obertura rasa (Llic. Obres 13/12
Montserrat Perramon).
 Decret de 09/07/2012: Devolució de l'aval bancari de garantia per la
llicència d'obres 50/2006 (FECSA-Endesa).
 Decret de 16/07/2012 – Aprovar llicència obres menors.
- Llic. Obres 15/12. Jordi Madern Mas. Enrajolar terrassa Plaça Carles
Camps, 11, 2n.
 Decret de 25/07/2012: Baixa al padró de clavegueram de Marta Xalabarder
Aulet.
 Decret de 03/08/2012: Autoritzar el tancament del pas per la via pública al
c/ Girona, 2 i instal·lació de terrassa addicional per una nit.
 Decret de 13/08/2012: Aprovar llicències d'obres menors :
- Llic. Obres 16/12. Marc Quer Jiménez. Canviar teules i enrajolar entrada
finca, c/ Dels Freixes, 4.
- Llic. Obres 17/12. Enric i Josep Mª. Cantenys Vilanova. Canviar tortugues,
arreglar façana i repassar teulat de la finca c/ Girona, 1.
- Llic. Obres 18/12. Joan Boyé Carrera. Canviar teules i netejar teulat de la
finca c/ Del barri, 15.
 Decret de 13/08/2012: Retornar fiança Sr. Agustí Solá Barneda per
garantia llicència obres 23/2010.
 Decret de 17/08/2012: Autorització instal·lació bastida per 15 dies a Sergi
Xalabarder Aulet. Trav. Paula Armet, 3.
 Decret de 17/08/2012: Sol·licitar al Consell Comarcal Alt Empordà una
subvenció per finançar la Fira de la Mongeta 2012.
 Decret de 20/08/2012: Autorització tancament pas via pública Lisa
Challans, c/ Les Alzines 14. per un dia.
 Decret de 23/08/2012: Delegar a la Regidora Patrícia Serrat les funcions
per celebració del matrimoni civil entre Lisa Challans i Carlos García el 26
d'agost de 2012.
 Decret de 27/08/2012: Justificar la despesa subvencionada pel Fons de
Cooperació Cultural Local de la Diputació de Girona.
 Decret de 30/08/2012: Aprovar llicència d'obres menors:
- Llic. Obres 19/12. Josep Mª Madern Mas. Obertura de rasa i arreglar
connexió a clavegueram de finca Plaça Carles Camps, 11.
 Decret de 31/08/2012: Acceptar i justificar la subvenció atorgada per la
Diputació de Girona per l' arranjament del Camí del Pla d’Amigó.
 Decret de 20/09/2012: Sol·licitar a Xaloc l'anul·lació de rebut del servei
d'aigua de Montserrat Casadesus Cros, corresponent a 2n. Trim. 2012, per
error de lectura i fer nova liquidació amb lectura correcta.
c/ Església, 2
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 Decret de 20/09/2012 : Ordenar pagament de factures.
 Decret de 24/09/2012: Retornar fiança s Josep Mª Madern Mas, per
obertura rasa a c/ Nou.
 Decret de 24/09/2012: Aprovar llicència obres menors.
- Llic. Obres 20/12. Montserrat Casadesus Cros. Enrajolar terrassa, dividirla i tancar-las.
El Ple es dóna per assabentat i, al seu cas, ratifica les decisions adoptades.
Tercer. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011.
Vist que la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, reunida el dia 28
de juny de 2012, ha informat favorablement el Compte General del pressupost de
l’exercici 2011.
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 2011.
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 2013.
El Sr. Alcalde proposa al Ple l’aprovació del Pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2013, 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, amb un petit augment d'algunes taxes, un descens a l’ l’impost d’obres,
del Fons Català de Cooperació i de la participació en els tributs de l’Estat. Es
consolida l'increment derivat de l'IBI, per les noves valoracions cadastrals de l'ant
passat i l'augment del 10% aprovat transitòriament pel govern de l'Estat. Es
consolida també la reducció del 5 % de despeses de personal i es fa una previsió
molt austera de despeses corrents. Desapareixen pràcticament les inversions, i
únicament es preveu una obra de manteniment que es cobrirà amb una
subvenció de la Diputació de Girona
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012,
junt amb les bases d’execució i la plantilla de personal.
c/ Església, 2
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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 nou acord.
Cinquè. APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER L’ANY 2013.
L’Alcalde exposa al Ple la proposta de modificació d’ordenances fiscals per
l’exercici 2013.
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'impost de vehicles de tracció mecànica en un 2'5 %, que
portava molts anys congelada i té uns imposts inferiors a altres municipis veïns.
També s'incrementen les taxes del servei de clavegueram i del servei d'aigua en
un 2'5 %, per tal de poder cobrir el cost del servei d’acord amb l’estudi de costos.
S'incrementa el mínim de la taxa per l'obertura de rases a la via pública, que serà
de 500 € ó del 2 % de l'import de l'obra (la quantitat superior d'aquestes dues).
Es clarifica que no es podran tallar els carrers del nucli antic del 15 de juliol al 31
d'agost.
Per unanimitat dels assistents, el Ple ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de modificació d’ordenances fiscals per
al 2013.
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 d’aquest edicte 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 2013 es
considerarà definitivament aprovada sense necessitat d’adoptar nou acord.

c/ Església, 2
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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
tres quarts i cinc minuts de vuit del vespre, de la que s’estén la present acta, de
la que jo, el secretari, en dono fe.
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