PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 25 DE FEBRER DE 2013

ACTA
Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-cinc de febrer de 2013, essent un quart i cinc de vuit
del vespre, a la Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneix en sessió
extraordinària el Ple de l’Ajuntament, sota la Presidència del senyor Alcalde Lluís Vila
Pujol i amb l’assistència dels regidors Pere Brugués Segundo, Esther Clemente Isern i
Josep Sardà Cusí. Ha excusat la seva assistència la regidora Patrícia Serrat Múrio.
A

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, amb els següents punts de l'ordre del dia:
Primer. APROVACIÓ DE LA SIGNATURA D'UN CONVENI PER A LA CESSIÓ DE LA
GESTIÓ I MANTENIMENT DEL CAMI DE CAN SERRADELL AL CONSELL
COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ
L'Alcalde exposa que s'ha negociat amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà la cessió
a aquest ens supramunicipal de la gestió i manteniment del camí de Can Serradell,
mantenint l'Ajuntament la titularitat, a fi d'incorporar-ho al Camí Natural de la Muga i que
sigui el Consell Comarcal l'encarregat del seu manteniment
Per això, proposa al Ple l'adopció del següent acord:
“Primer. Aprovar la signatura del conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per
a la cessió de la gestió i manteniment del camí de Can Serradell.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del Conveni i tots aquells altres
documents necessaris per a implementar la cessió i dur a la pràctica aquest acord.
Tercer. Comunicar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà l'adopció del present acord.”
S'aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
Segon. APROVAR LA SOL·LICITUD DE FINANCIACIÓ DINS DEL PLA ÚNIC
D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL QUATRIENI 2013-2016.
L'Alcalde exposa al Ple que, per motius d'urgència a fi de presentar les sol·licituds dintre
de termini, mitjançant Decret d'Alcaldia es va aprovar la sol·licitud de subvencions dins
del PUOSC 2013-2016.
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Atès que el per Decret 155/2012, de 20 de novembre, modificat per Decret 162/2012,
de 18 de desembre, el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya va aprovar les bases reguladores d'execució del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016 i va obrir la convocatòria de
sol·licituds.
Atès que aquest Ajuntament té previst dur a terme diverses actuacions en aquest
període susceptibles d'acollir-se al Pla, essent necessari per a la seva implementació
disposar del finançament ofert al mateix. Havent-se preparat la documentació precisa
per formular les sol·licituds, és procedent concórrer a la convocatòria dintre del termini
de la mateixa.
Per això, per unanimitat dels assistents, s'acorda:
PRIMER- Ratificar el Decret dictat pel Sr. Alcalde el dia 20 de febrer d'enguany i
concórrer a la convocatòria del Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya la Diputació de Girona del Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya per al període 2013-2016.
SEGON- Aprovar la presentació de les següents sol·licituds al PUOSC:
- Accessos i aparcament al cementiri municipal. Sol·licitud de 235.320,64 €
- Millora del cementiri municipal i col·locació de banys públics al nucli antic. Sol·licitud
de 91.200,02 €.
- Reforma de la coberta i de la fusteria exterior de la Societat. Sol·licitud de
102.592,88 €.
- Rotonda d'accés al nucli de Sant Llorenç de la Muga. Sol·licitud de 167.341,35 €.
- Sol·licitud línia de manteniment i reparació. Import quadriennal: 70.608,56 €.
TERCER- Aprovar la documentació administrativa i tècnica que figura a l’expedient.
QUART- Autoritzar al Sr. Secretari, Ignacio Cardona Alonso, per tal que signi i presenti
telemàticament a través de la plataforma EACAT els documents necessaris per al
compliment del present acord.
I no havent-hi més punts a l'ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a tres quarts de
vuit del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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