ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EL
DIA 4 DE OCTUBRE DE 2013

REGIDORS ASSISTENTS
VICENÇ CEBRIA I PEIX
OSCAR IZQUIERDO I FABA
ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA
MARTA MARTÍ I PASTÓ
JOAQUIM MONT I SERVIÀ
ANN JANE BRADLEY
ALCALDE-PRESIDENT
RUFINO GUIRADO IRUELA
SECRETÀRIA
PILAR BLASCO I PRIM
A Vall-llòbrega, essent les 14,30 hores del dia 4 d’octubre de 2013, sota la presidència
de l’Alcalde i amb l’assistència de la Secretària , es reuneixen, a la Casa Consistorial,
prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’esmenten a fi i efecte de
celebrar del Ple ordinari segons estableix l’ordre del dia.
1. DONAR COMPTE DIVEROS DECRETS I ACORDS
És dóna compte al Ple de :
1. DECRET de 23 de setembre de 2013, pel qual s’aprova el Projecte de Millora
d’Infraestructures i d’espais verds dins del Programa Integral del Baix Empordà.
2. DECRET de 16 d’agost de 2013, d’acomiadament d’una educadora de la Llar
d’Infants.
3. ACORD JGL de 27 de setembre de 2013, pel qual s’aprova el marc Pressupostari
2013-2016.
2. FESTES LOCALS 2014
S’acorda per unanimitat aprovar les següents: 27 de gener i 22 de setembre.
3. RATIFICACIÓ APROVACIÓ PLA INFOCAT
Sotmesa a consideració del Ple, es ratifica l’acord de la Junta de Govern de 19 de juliol,
quedant adoptat per unanimitat del membres del Ple, el següent acord:
1-APROVACIÓ PLA INFOCAT
Atès el Pla De Protecció Civil “Manual de Actuació per Incendis forestals”
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Atès allò que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
article 235 del Text refós de la LLei municipal i de règim local de Catalunya, i articles
37 i 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
El Ple ACORDA
PRIMER.- APROVAR el contingut del PLA
SEGON.- PUBLICAR un edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de
la Generalitat, a efectes d’al·legacions per un termini de trenta dies, en el ben entès que
si no es presenten s’entendrà definitivament aprovat.
4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Un cop acordada la urgència, es passen a tractar els següents temes
4.1. SUBVENCIÓ ESGLESIA VELLA
Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’acorda per unanimitat:
- Demanar a la Diputació de Girona una subvenció, per import de deu mil euros, per
finalitzar les obres de restauració de la coberta de l’església vella, per tal que no quedi a
l’intempèrie i es faci malbé el treball que ja s’hi ha realitzat.
4.2. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA AL·LEGACIONS MOTOCROSS
S’informa al Ple del Decret d’Alcaldia de data 12 d’agost, pel qual es formulen
al·legacions a l’Ajuntament de Palamós en relació a l’expedient de concessió d’una
llicència ambiental per activitat de pistes permanents de curses i proves per a vehicles
motoritzats que es tramita a nom de Palamós Starpoint,SL, a situar al paratge
Fontoriola, parcel·la 17, polígon 3 , lindant amb zona urbana de Vall-llobrega.
L’Alcalde demana al Ple si vol ratificar aquest Decret, i així es fa amb els vots a favor
dels grups d’IC-V i ER i l’abstenció de CIU.

Precs i Preguntes
No se’n formulen
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les quinze hores i deu
minuts.
Vist i Plau
L’Alcalde

En dono fe.
La secretària

Rufino Guirado Iruela

Pilar Blasco Prim
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