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Els titulars de ninxols o columbaris del cementiri municipal podran passar a
recollir una targeta magndtica per accedir-hi, a partir del dllluns 9 de
desembre.
La primera targeta 6s gratuita. Si cal una segona targeta addicional o se n'ha
de fer una de nova per pdrdua, el cost es de 5 €

Informacions diverses:
. S'ha asfaltat i senyalitzat el cami que uneix Riudellots de la Creu i

Palol,

des del restaurant can Gelada fins a can Vila.

.

S'ha engravat i senyalitzat el cami que uneix Riudellots, Palol
passant per can Bufarol i can Patxaques.

.

Tamb6 s'ha engravat

i senyalitzat el cami que va des de la

i la Mota,

Banyeta al

Castell passant per can Casas i les Ribes.

.

S'ha asfaltat un tram de carrer del veinat de la Rep0blica.

Resum acords Ple ordinari de 15 d'octubre de 2O13:
. S'informa al Ple del Decret d'Alcaldia 97/2073, de delegacio especial a la
Regidora Isabel Trulls, per a la celebraci6 d'un matrimoni civll.
. S'informa al Ple del Decret d Alcaldia 98/2Ot3, d'aprovaci6 de la remissi6
del marc pressupostari de l'exercici 2014, al Ministeri d'Hlsenda i
Administracions Piblioues
. S'aproven les 2 festes locals per a l'any 2074 que s6n el dilluns 20
d'octubre iel dimecres 29 d'octubre.
. S'aprova el conveni amb la Federaci6 esportiva catalana de paralitics
cerebrals per a la utilitzaci6 del local polivalent.

.

S'aprova el conveni amb l'editorial Gavarres de subscripci6 a la revista
Les Garrotxes.

.
.
.

S'aprova una subvenci6 a la fundaci6 Talib6s per al desenvolupament
d'un projecte socio-educatiu al Senegal.
S'aprova inicialment l'expedient de modificaci6 puntual nfm. 2 de les
Normes del Pla parcial de la zona industrial de la Banyeta (SAU-2),
referent a la concreci6 d'usos industrials admesos.
S'aprova inicialment l'expedient de modificaci6 de crddits del pressupost
7/2Or3.

EXPOSICIO DE PESSEBRES DINS D'UN ,..
a participar en una nova edici6 d'UN PESSEBRE DINS D'UN
que
CISTELL
s'inaugurara el dia de Santa Llicia al local social (sota
Us convidem

l'Ajuntament).

Totes aquelles persones interessades en participar-hi, podeu posar-vos en
contacte amb l?juntament (972 594448).

