PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 29 D'OCTUBRE DE 2012

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-nou d'octubre de 2012, essent dos quarts de sis de
la tarda, 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 Patrícia Serrat Múrio, Pere Brugués Segundo,
Esther Clemente Isern i Josep Sardà Cusí.
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 següent punt de l'ordre del dia:
Primer. ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DEL
2012.
Es dona inici al sorteig mitjançant el programa informàtic del INE “CONOCE”, resultant
escollits els següents membres:
· President: Manuel Jesús Sánchez Lirola
· 1er vocal: Rosa Reglà Tosquella
· 2on vocal: Mireia Martí Tubau
· 1er substitut del President: Sonia Tarrés Bramón
· 1er substitut del 1er vocal: Lourdes Porxas Roig
· 1er substitut del 2on vocal: Sergi Tomàs Llovet
· 2on substitut del President: Sergio Romero Jiménez
· 2on substitut del 1er vocal: Agustina Betancor Espinas
· 2on substitut del 2on vocal: Neus Duxans Malirach
El ple, per unanimitat, declara escollits com a membres de la Mesa electoral als veïns
esmentats, d’acord amb el sorteig celebrat.
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Segon. APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI AMB DIPSALUT PER A LA
CESSIÓ DE DESFIBRILADORS
L’Alcalde exposa al Ple la conveniència de signar amb DIPSALUT el conveni per tal que
aquest organisme cedeixi i instal·li un aparell desfibrilador a la vila, per tal de formar
part de l'anomenat “territori cardioprotegit”, en atenció de la salut del veïns.
Per això, i previ examen del conveni, per unanimitat el Ple acorda:
Primer. Aprovar la signatura del conveni amb DIPSALUT per a la cessió d'un aparell
desfibrilador.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde, Lluís Vila i Pujol, per a la signatura del Conveni i per a
dur a terme les gestions i tràmits necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer. Donar compte d’aquest acord a Dipsalut.
Tercer. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS PER A L’EXTINCIÓ DE DRETS FUNERARIS.
El Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
“L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga va acordar, en data 15 de març d'enguany,
incoar expedient per a l'extinció d'uns determinats drets funeraris del cementiri
municipal de Sant Llorenç de la Muga
Consta a l'expedient que fa més de cinc anys que els titulars dels nínxols que a
continuació es relacionen no abonen les taxes per conservació i manteniment que fixen
les ordenances municipals i, amés, dels cinc primers no consta qui és el titular del dret,
tractant-se de nínxols abandonats. Els drets afectats i les persones interessades són les
següents:
DRET AFECTAT
Nínxol 24
Nínxol 26

TITULAR
Desconegut
Desconegut

INTERESSATS
Familiars Angela Luis Misvacas
Familiars Flora Lladó Planella
Miguel Triadú Gratacós

Nínxol 46
Nínxol 52
Nínxol 60

Desconegut
Desconegut
Desconegut

Familiars Narciso Juanola
Familiars F. Gibrat
Familiars Joaquima Arderius
Francisco Serrat

Nínxol 91
Nínxol 92
Nínxols 115 i 116
Nínxol 144
Nínxols 150 i 151

Rosa Gelabert
Maria Gelabert
Ramon Moncanut Portas
Alejandro Rivero
Ramon Grau Molar
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L’article 10è de l’Ordenança reguladora del cementiri municipal determina que la manca
de pagament de la taxa de conservació durant un període de cinc anys donarà lloc a
l’extinció de l’assignació i la pèrdua dels drets funeraris, sense perjudici de l’obligació de
satisfer el deute per les taxes impagades.
S’ha donat trasllat a les persones interessades de la incoació de l’expedient, sense que
s’hagi presentat cap al·legació.
Per això, s’acorda:
PRIMER. Extingir l’assignació dels nínxols i dels drets funeraris següents del cementiri
municipal de Sant Llorenç de la Muga:
- Nínxol 24: titular desconegut
- Nínxol 26: titular desconegut
- Nínxol 46: titular desconegut
- Nínxol 52: titular desconegut
- Nínxol 60: titular desconegut
- Nínxol 91: Rosa Gelabert
- Nínxol 92: Maria Gelabert
- Nínxols 115 i 116: Ramon Moncanut Portas
- Nínxol 144: Alejandro Rivero
- Nínxols 150 i 151: Ramon Grau Molar
SEGON. Notificar aquest acord als interessats, fent avinent que contra el mateix poden
interposar recurs de reposició davant l’Ajuntament en un termini d’un mes, o recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona en un
termini de dos mesos”
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels assistents

I no havent-hi més punts a l'ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a les set i cinc
minuts de la tarda, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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