PLE ORDINARI
29 DE SETEMBRE DE 2014

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-nou de setembre de 2014, essent les set 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 excussat la seva assistència la regidora 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
Es dona lectura a les actes de la sessió del Ple de 30 de juny, 4 de setembre i 22 de
setembre 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 30/06/2014 – Incoar expedient per actualitzar i depurar el padró
municipal d'habitants.

−

Decret de 03/07/2014 – Llicència vària 07/14 Tancament de pas via pública c/
Alzines, 2 el 19 juliol.

−

Decret de 03/07/2014 – Justificar subvenció de la Diputació de Girona per
material informàtic. Import de la subvenció: 671,24 €

−

Decret de 07/07/2014 – Aprovar factures i despeses i ordenar el seu pagament.

− Decret de 07/07/2014 – Aprovar concessió llicència obres menors
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· llic. Obres 15/14 Josep Mª Anglès, per canviar lloses trencades coronament de la
piscina, c/ Del Barri, 22
− Decret de 07/07/2014 – Llicència vària 08/14 Instal·lació terrassa Bar El Lloro.
−

Decret de 17/07/2014 – Sol·licitar assistència tècnica a la Diputació de Girona
per redacció del plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestal.

−

Decret de 24/07/2014 – Llicència vària 09/14 Tancament de pas i ocupació de la
via pública amb terrassa per dia 15 agost.

−

−

Decret de 28/07/2014 – Retornar garantia dipositada per Miquel Costa, S.L. Per
obligacions contractuals de les obres de “Reforma interior de l'Ajuntament de St.
Llorenç”
Decret de 28/07/2014 – Justificar la subvenció de Dipsalut perl finançament de
les despeses derivades de l'ús del consultori municipal. Any 2013. Import
subvenció: 1.271,52 €

−

Decret de 18/08/2014 – Aprovar factures i despeses i ordenar el seu pagament.

−

Decret de 28/08/2014 – Aprovar factures i despeses i ordenar el seu pagament.

−

Decret de 28/08/2014 – Concedir llicència de 1ª ocupació a l'habitatge del c/ Dels
Pins, 4. Eduard Farrés Calvo

−

Decret de 28/08/2014 – Justificar subvenció de la Diputació de Girona per
treballs de millora del Pont Vell. 2ª fase. Import de la subvenció: 10.000,00 €

−

−

Decret de 28/08/2014 – Justificar subvenció de la Diputació de Girona per
despeses culturals any 2014 dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.
Import de la subvenció: 4.254,90 €
Decret de 28/08/2014 – Sol·licitar programa de suport econòmic a Dipsalut per
activitats de promoció de la salut de l'1 octubre 2013 al 30 setembre 2014 (taller
de gimnàstica 2013, mes de la salut 2013 i taller de memòria 2014)

−

Decret de 28/08/2014 – Atorgar al Sr. Joan Burrull els drets funeraris sobre el
nínxol núm. 89 del cementiri municipal.

−

Decret de 01/09/2014 – Aprovar el fraccionament del pagament de la totalitat
dels deutes tributaris pendents relatius a la finca Trav. De Girona, 5

−

Decret de 15/09/2014 – Sol·licitar a XALOC l'anul·lació d'un rebut d'aigua titular
de Maria Mercè Madern Pujol, c/ Església, 5 1r. Del 2n trim. 2014 per fuita d'aigua
i sol·licitar nova liquidació.

− Decret de 24/09/2014 – Aprovar llicència obres menors:
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· llic. Obres 16/14 Xavier Mercé Catalan, per tancament de sota l'escala de la planta
baixa i canviar xemeneia a la finca c/ Girona, 27.
Tercer. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013
Vist que la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, reunida el dia 30 de
juny de 2014, ha informat favorablement el Compte General del pressupost de l’exercici
2013.
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 2013.
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 2015.
El Sr. Alcalde proposa al Ple l’aprovació del Pressupost de la Corporació per a l’exercici
2015, 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 al 0,7 % a fi de que mantenir els mateixos
ingressos una vegada resti sense efecte el increment temproal del 10 % acordat per
l'Estat.
Quan a les despeses, es manté la congelació de les despeses de personal. Es fa una
previsió molt austera de la resta de despeses corrents. En referència a les inversions,
es preveuen dues petites obres de manteniment que es cobriran amb subvencions de la
Diputació de Girona.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, 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
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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.
Cinquè. APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER L’ANY 2015
L’Alcalde exposa al Ple la proposta de modificació d’ordenances fiscals per l’exercici
2015. Donada la situació econòmica de crisis i estancament generalitzats, es proposa la
congelació de quasi totes les taxes i impostos.
S’augmenta l'IBI urbana al 0,7 %, per tal que resti igual que als dos últims anys, una
vegada quedarà sense efecte l'increment temporal del 10 % acordat al seu dia per
l'Estat (i d'acord amb el compromís assumit en el Pla d'ajust aprovat).
S'aclareixen alguns aspectes del preus públics i taxes per ocupació de carrers, i es crea
una nova tarifa de la taxa d'escombraries pels establiments situats fora del nucli urbà.
Per unanimitat dels assistents, el Ple acorda per unanimitat dels assistents:
PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de modificació d’ordenances fiscals per al
2015.
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 2015 es
considerarà definitivament aprovada sense necessitat d’adoptar nou acord.
Sisè. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT
El Sr. Alcalde exposa al Ple que ha transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds per al nomenament dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut, i s’han

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

presentat dues sol·licituds, pels Srs. Josep Xatart Montcanut, amb DNI 40.415.325-R, i
Lluís Costa Ayats, amb DNI 40.413.740-A.
Els dos candidats acompleixen els requisits de capacitat i de compatibilitat exigits per la
Llei Orgànica del Poder Judicial, i a la vista dels currículums aportats i l’experiència en
l’exercici del càrrec per part del Sr. Xatart durant els últims anys, ambdós candidats es
consideren adequats per cobrir els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut.
S’han acomplert els tràmits i requisits previstos als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat de tos els assistents:
Primer. Escollir per ocupar els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut a les
següents persones i, en conseqüència, proposar al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya el seu nomenament:
− Jutge de Pau Titular: Josep Xatart Montcanut, amb DNI 40.415.325-R
− Jutge de Pau Substitut: Lluís Costa Ayats, amb DNI 40.413.740-A
Segon. Donar trasllat del present acord a la Secretaria de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i al Jutjat Degà de Figueres i notificar-lo
personalment als interessats.

Setè. ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA PERICIAL DE CADASTRE RÚSTIC.
Donat el traspas del Sr. Pere Duxasn Urtós, s'ha de nomenar un nou membre de la
Junta Pericial de Cadastre.
Després de deliberar, s'acorda parlar amb possibles candidats, persones amb
experiència residents a Sant Llorenç des de fa anys quer tinguin coneixement dels
terrenys i parcel·les rústegues i vulguin acceptar el càrrec.
La decisió resta pendent per un proper Ple.

Vuitè. 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 12.158,19
€ i una diferència entre el límit de despesa i la despesa computable de 33.996,01 €.
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Novè. DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE
GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS.
L'Alcalde exposa al Ple la necessitat de delegar a XALOC altres facultats de gestió,
recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos públics locals.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres,
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la
prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en període voluntari i
executiu. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, (en
endavant LRJAPPAC) estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit
propi, la cooperació i assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar
per a l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la
mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància
que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de
delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es
volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà
mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Examinada la proposta i després del corresponent debat, amb la majoria exigida a
l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003, el Ple de
l’Ajuntament, ACORDA:
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que
s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació
s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS

RECAPTACIÓ
Voluntària Executiva

Taxes sobre expedició de documents i llicències
Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
c/ Església, 2

X
X

17732- Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)

http://www.santllorençdelamuga.cat

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

Preus públics municipals
Altres ingressos de dret públic

X
X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 20
d’octubre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data, 30 d’octubre de 2009.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de quatre
(4) anys, i comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats en matèria de
gestió, liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any
en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i
així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament
dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a
XALOC, de la Diputació de Girona.
QUART. Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies
facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de
Girona, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificació que
s’adjuntarà a l’ esmentat conveni com annex.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de
la delegació conferida.
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que
disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin
necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
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ANNEX I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les següents funcions:
• Delegació de la recaptació en període de pagament executiu
El contingut d’aquesta delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a. Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d’entitats col·laboradores i
establir els límits de la col·laboració.
b. Expedir relacions de deutors per rebuts i certificacions de descobert per
liquidacions d’ingrés directe
c. Dictar la provisió de constrenyiment, quan sigui procedent, notificar-la i resoldre
els recursos contra aquest acte administratiu.
d. La liquidació i cobrament dels imports principals, recàrrecs, interessos de
demora i costes
e. Emetre documents cobratoris i acreditacions de pagament
f. Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments
g. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les
h. Ordenar la constitució d’hipoteques especials
i. Dictar acords de derivació de procediment.
j. Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats
k. Autoritzar i presidir subhastes
l. Acordar la suspensió del procediment
m. Resoldre terceries de domini i de millor dret
n. Proposar l’adjudicació de bens a l’Ajuntament, expedint les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els registres públics
o. Aprovar la prescripció del deute
p. Declarar crèdits incobrables per resultar fallits els obligats al pagament.
Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la recaptació
executiva dels tributs delegats
Desè. CANVI DE DESTINACIÓ DEL FINANÇAMENT DEL PUOSC
El Sr. Alcalde esposa que al seu dia va ser aprovat, dins del Pla d'Obres i Serveis de
Catalunya, el finançament d'una l'actuació de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
denominada “Accessos i aparcament al cementiri municipal”, subvencionada amb
123.852,97 € per la Generalitat de Catalunya i altres 70.000 € per la Diputació de
Girona, a càrrec del Programa de cooperació municipal.
Per Decret de 104/2014 la Generalitat de Catalunya ha acordat derogar la línia
d'inversions del PUOSC per a l'any 2014. D'aquesta manera, l'actuació abans
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esmentada ha perdut el 50% del seu finançament, fet que fa impossible que aquest
Ajuntament pugui assumir el cost i executar l'obra.
Per tal de portar a terme una actuació amb un cost que, aprofitant el finançament ofert
per la Diputació de Girona, pugui ser assumit per aquest Consistori, s'ha d'acordar un
canvi de destí d'aquest finançament i destinar-ho a una altra actuació. Es proposa per a
a aquest fi demanar la redacció d'un projecte per a una actuació de "Reforma de la
coberta de la Societat la Fraternitat".
Per això, per unanimitat s'acorda:
Primer. Sol·licitar el canvi de destí del finançament compromès per la Diputació de
Girona dins del PUOSC 2014 per a l'actuació “Accessos i aparcament al cementiri
municipal”, a fi de destinar-lo a la de "Reforma de la coberta de la Societat la
Fraternitat.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per fer els tràmits necessaris per a la redacció del
projecte, la tramitació del canvi de destinació, i signar quants documents siguin precisos
per a portar a terme aquest acords.
Onzè. DELEGACIÓ DE FACULTATS DE PROTECCIO URBANÍSTICA
El Sr. Alcalde exposa que els serveis tècnics municipals han emès un informe que
constata les obres i instal·lacions sense llicència urbanística realitzades a la finca de
Can Gener. En relació a aquesta finca s'han obert diversos expedients, però els acords
presos no han estat acomplerts. D'acord amb el nou informe, les obres executades
amplien de manera desmesurada la construcció preexistent, canvien la tipologia
constructiva de la masia original, s'ha aixecat recentment de nova planta una ermita,
una piscina, pous i canalitzacions d'aigües, unes estranyes construccions piramidals,
diversos bungalows, i altres instal·lacions, cap d'elles autoritzada.
Donat que es tracta d'infraccions que poden ser qualificades com a greus o molt greus,
atès que es tracta d'actuacions dutes a terme en sòl no urbanitzable i especialment
protegit, i donat que es constata la impossibilitat d'aquest Ajuntament de posar fre a
aquesta continua infracció de les normes urbanístiques, d'acord amb el que disposen
l'article 274.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18
de juliol, i l'article 104.2 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat
per Decret 64/2014, de 20 de maig, l'Alcalde proposa trametre l'expedient al Servei de
Protecció de la Legalitat Urbanística del Departament de Territori i Sostenibilitat i
delegar en aquest organisme l'exercici de la facultat de protecció de la legalitat
urbanística.
El Ple, per unanimitat, aprova la proposta d'acord.
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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 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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