LA FESTA MAJOR, una aturada en el camí
(petita o gran, tant se val)
Benvolgudes convilatanes i convilatans,
Un any més tenim a l’horitzó la Festa Major. Normalment parlar de la
mateixa porta bons records i, sobre tot, temps de retrobades familiars.
Malauradament els temps han propiciat canvis en aquesta percepció de la Festa
Major alhora que la situació actual tampoc és propicia a restablir velles i enyorades
sensacions.
Però, i esperem que sempre hi haig peròs, no ens tenim de donar per
vençuts i tenim de posar el nostre gra de sorra perquè junts fem possible mantenir
i compartir tots els espais possibles d'una data significativa del calendari, segur
que amb altres inquietuds però en tot cas amb la voluntat inequívoca de que
celebrem la Festa gran del nostre estimat Poble.
El darrers anys ha estat tradició, per aquestes dates, parlar de projectes i
propostes agosarades que, certament, amb el pas dels anys han millorat els
equipaments i els espais públics municipals, però, ara, cal que – tots plegats – ens
apliquem i concentrem en la gestió del dia a dia per millorar la situació de les
persones, per millorar i mantenir tots aquells espais de convivència i relació que
amb molt d'esforç el nostre Poble ha aconseguit.
Des d’aquesta tribuna vull agraïr a totes aquelles persones que
desinteressadament fan possible l'organització i el desenvolupament de la Festa
Major i molt especialment als Festaires de Vilajuïga que amb molts pocs recursos
econòmics i molt d'esforç i treball ens conviden a participar a la Festa Major.
Fa uns mesos us convidava a ser creatius i agosarats amb propostes que ens
portin a participar, a parlar, a superar les nostres diferències i el nostre aïllament.
Ara us demano que sortiu, participeu i compartim tots els moments possibles,
perquè junts persistim, dia a dia, moment a moment. I aquesta il·lusió no ens la
tenen de manllevar.
Fem possible el que som: UN POBLE !! Bona FESTA MAJOR !!
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Dimarts 29 de Gener de 2013
0

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I HABITATGE
0

LLICÈNCIA D'OBRES
0

Al Sr. Dani Cazorla, per rehabilitació puntual façana edificació existent a la carretera Sant Pere de Rodes núm. 23
0

Denegar la sol.licitud formulada pel Sr. Lorenzo Benitez , per construcció d'un magatzem agrícola de 96 m2, en el
polígon 4, parcel.la 3.
0

ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS
0

CEMENTIRI MUNICIPAL
0

Atorgar al Senyor Jordi Casadevall, llicència inhumació de la Senyora Maria Mercé Graboleda al nínxol núm.75,
tercera boca del cementiri municipal.
0

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
0

PADRÓ D'ESCOMBRARIES 1T/2013
0

APROVAR el padró d'escombraries del 1rt. trimestre, exercici de 2013.
0

FACTURES
0

Es ratifica Decret d'Alcaldia núm. 2/2013, factures num. 001 al 037 del Registre de Factures corresponent a
l'exercici 2013, per un import total de 35.521,48 €.
0

CESSIÓ DOMICILI SOCIAL
0

CEDIR a l'Associació “Vilajuïga tots per tots” com a domicili social la Sala d'Entitats del Municipi de Vilajuïga.

Divendres 22 de Febrer
0

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I HABITATGE
0

LLICÈNCIA D'OBRES.
0

Al Sr. Alfred Vilanova, per reparar tanca de la finca que dóna a la façana del carrer Colom
0

A la Sra. Francesca Daunis, per reparar els degoters del teulat de la casa situada al carrer de Sant Feliu núm.2
0

Al Sr. Joan Pueyo, per instal.lar una tanca metàl.lica de fins a 2 m. d'alçada a la finca de la ctra. Sant Pere de Rodes
21, i per retirar runes i reparar jardineres
0

Al Sr. Marc Montero , per nivellar el garatge amb mitjans mecànics a l'habitatge del carrer Tord
0

A la Sra. Carme Malirach, per canviar la banyera per un plat de dutxa, a la casa del carrer Francesc Macià 4
0

Denegar a l'empresa Profit World SL, representada pel Sr. Enric Ponce, per: nova construcció d'un magatzem
agrícola de 65 m2, i per fer unes instal.lacions de caire provisional ( contenidors metàl.lics, tanca i altres
instal.lacions), en el polígon 4, parcel.la 152 de Vilajuïga
0

Denegar a l'empresa Profit World SL, representada pel Sr. Enric Ponce, per: plantació de xiprers per delimitar el
perímetre de la parcel.la núm. 152, en el polígon 4, de Vilajuïga
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
0

FACTURES
0

Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 06/2013 que aprova la relació de factures 038 a 065 per un import de 17.234,97€

Dimecres 27 de Març
0

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I HABITATGE
0

LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ DE SERVEIS
0

Al Sr. Vicenç Asensio, per connexió d'aigua i 2 connexions de clavegueram, a la finca del carrer Olm núm. 3
0

LLICÈNCIA D'OBRES.
0

Al Sr. Antonio Fuentes, per pintar façana de la casa del carrer Romaní núm. 6
0

A la Sra. Laura Matas, per reformar llar de foc de la casa situada al carrer Pilota núm. 4
0

A la Sra. Carmen Ferrer, per posar placa solar a la coberta, i aixecar paret al pati del darrera per substituir tanca de
malla metàl.lica a la casa del carrer Mas Bartret núm. 8
0

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT.
0

A l'empresa Planticinal SL, dedicada a complements alimentaris, per exercir l'activitat d'oficines a l'adreça: Plaça
Margineda núm.3
0

LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
0

A la Sra. Francisca Daunis, per als 2 habitatges situats a la plaça Margineda núm. 3
0

ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS
0

CEMENTIRI MUNICIPAL
0

Atorgar al Senyor Jordi Casadevall, llicència inhumació del Sr. Baudili Vendrell al nínxol núm.171, segona boca del
cementiri municipal.
0

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
0

RESOLUCIÓ SOBRE RECLAMACIÓ FORMULADA PER CONSTRUCCIONES BASTIAN SL
0

Denegar a la societat Construcciones Bastian SL, representada pel Sr. Emilio Perrote, la devolució de l'ICO ingressat
l'any 2006 per import de 7.598,36 euros, corresponent a la llicència núm. 225/2006.
0

FACTURES
0

Es ratifiquen Decrets d'Alcaldia següents:
- Núm. 14/2013, factures núm. 066 a 142, per import de 24.706,14 euros
- Núm. 16/2013, factures núm. 143 a 162, per import de 13.764,60 euros

Dilluns 29 d’Abril de 2013
0

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I HABITATGE
0

LLICÈNCIA D'OBRES
0

Al Sr. Joan Pueyo, per reparar les teules de la coberta a la casa del carrer Sant Pere de Rodes núm. 21
0

Al Sr. Sebastià Perals, per canviar la banyera per un plat de dutxa a la casa del carrer Santa Maria núm.1
0

Al Sr. Francesc Rós, per construcció d'un bany i el tancament perimetral de la finca situada al carrer Pere Serra núm.
29
0

LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ.
0

Als senyors Vicenç Asensio i Marta Puigsegur, de la casa situada al carrer Topete s/n
0

LLICÈNCIA D'OBRES I ACTIVITAT
0

A la societat Scoot Fast SL per a l'exercici de l'activitat de magatzem i distribució de peces de motos, i per les obres
de condicionament del local.
0

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
0

FACTURES
0

Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 22/2013 que aprova la relació de factures 163 a 207, per import 21.798,27
euros.

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES
0

SOL.LICITUD SOCIETAT “TREN TURÍSTIC CULTURAL ROSES EXPRÉS SL”
0

Es concedeix a la societat “Tren Turístic Cultural Roses Exprés SL”, autorització per transitar pel municipi de Vilajuïga
un tren turístic.

EXTRACTE DE PLE

Més informació del PLE:
http://www.vilajuiga.cat
(Actes de Ple)

Dimarts 29 de Gener de 2013
0

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
0

SUBVENCIONS
0

- A la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat per a l'adquisició d'un vehicle elèctric.
0

- A la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a
l'execució del projecte de condicionament dels senders de les rutes del terme municipal de Vilajuïga dins el Parc
Natural del Cap de Creus.
0

- A la Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient per a la redacció del Pla d'Acció d'Energia Sostenible
(PAES)
0

- A la Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient per a la gestió forestal sostenible del Paratge de Comes
Tortes de Vilajuïga, maneig de ramats i pastures.
0

- A la Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient per a la instal·lació de panells solars per producció d'aigua
calenta sanitària al Centre Cultural i Esportiu.
0

ALCALDIA
0

MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE
CATALUNYA
0

Aprovar per unanimitat la moció de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya,
aprovada per el Parlament de Catalunya.

Divendres 22 de Febrer de 2013
0

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
0

INCLUSIÓ PROJECTES PUOSC 2013-2016.
0

El Ple va aprovar per unanimitat la inclusió en el Pla Únic d'Obres i Serveis 2013 - 2016, en la línia de subvencions
per a inversions, els projectes següents:
0

-

Adequació i millora de l'enllumenat públic del municipi de Vilajuïga

0

-

Adquisició de terreny
0

-

Rehabilitació parcial de sostre i coberta de l'edifici de l'Ajuntament de Vilajuïga

-

Arranjament del Camí de Pedret

-

Memòria del programa de manteniment i conservació de diferents instal·lacions municipals:

0
0

0

SUBVENCIONS
0
- A la Diputació de Girona, Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2013
0

-

A la Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient, per a la neteja de camins per a la prevenció
d'incendis forestals.

-

A la Diputació de Girona, Àrea d'Acció Social, per al servei municipal d'acollida, curs 2013

0

Divendres 2 d’Agost

Diumenge 1 de Setembre

0

0

- Vilajuïga a la Fresca
A les 10 de la nit a la Pl. 11 de Setembre, Concert
de “Alex Senyo”

0

- Amics del Ball
Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de
la tarda amb el grup ALMABRAVA

0

Divendres 9 d’Agost
0

- Vilajuïga a la Fresca
A les 10 de la nit a la Pl. 11 de Setembre, Concert
de “Veus Empordaneses”

0

Diumenge 11 d’Agost
0

- Vilajuïga a la Fresca
A les 10 de la nit a la Pl. 11 de Setembre, Cinema a
la Fresca

0

Dijous 15 d’Agost
0

- Vilajuïga a la Fresca
A les 8 de la tarda a la Pl. 11 de Setembre, Actuació
Infantil

0

Divendres 16 d’Agost
0

- Vilajuïga a la Fresca
A les 10 de la nit a la Pl. 11 de Setembre, Concert
de “Rumba Tramuntana”

0

Divendres 23 d’Agost

A partir de 2/4 de 24h

II Nit de Rumba

amb l’actuació de

Mercado Negro

0

- Vilajuïga a la Fresca
A les 10 de la nit a la Pl. 11 de Setembre, Concert
de “Tres en un Burro”
0

Tots els divendres

Entrenaments de Trail Running

QUE ES BANC DEL TEMPS?
0

Si t’agrada caminiar o córrer, vine a
entrenar amb nosaltres.
Apte per tothom!!

El banc del temps és un grup de gent disposada a
intercanviar serveis, coneixements, tasques i bens
materials
0

La unitat d' lntercanvi i de valor es l'hora,
independenment del servei que s'ofereix
0

Sortides de la Piscina Municipal
0

A les 19h, grup de Caminadors
A les 2/4 de 20h, grup de Corredors

Posat en contacte amb nosaltres
totspertots@vilajuiga.cat - Tel: 678 413 672 o
al despatx de Tots per Tots, carrer Sant Sebastià 39
0

Es necessita un voluntari amb coneixements informàtics
0

Dimarts de 12 a 1 migdia
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