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ACTA NÚM. 8/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de maig
Inici: 18:00
Acabament: 21:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: cap
U

U

U

U

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local
al marge consignats per celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria i sota la Presidència del seu
titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de
Girona) en funcions de Secretaria Intervenció.

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
També assisteix el col·laborador de l’Ajuntament Sr. Jacint Lapedra.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/17. Pendents
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/18. Domiciliades
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/19. Pagades per caixa
2.4. Sol·licitud d’exempció per vehicle històric. CRG.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. EDU 139/16. Diligències informatives JFS
3.2. Exp. EDU 141/15. C. Major, 6. Criteria Caixaholding SAU
3.3. Exp. EDU 294/15. Avda. de la Vall, 2. SAREB
3.4. Exp. EDU 215/15. La Ral, 24. JBG
4. Contractació
5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès pel servei de Joventut 2016
6. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès “RENOWATT”
7. Autorització de pas pel municipi: Ski Club Camprodon
8. Autorització de pas per la pilona del carrer del Faig
9. Sol·licitud de l’AMPA de l’escola per la Festa de Final de Curs
10. Donar compte dels nous preus del Consell Comarcal del Ripollès
11. Donar compte de la sol·licitud presentada al FEDER de Diputació de Girona
12. Sol·licitud d’ajut de la Unió Esportiva Camprodon per al 12è. Torneig UE Camprodon de Futbol Base
13. Informes i propostes de la Àrees:
13.1. Sol·licitud d’exempció de taxa del mercat
13.2. Conveni de formigonat d’un tram del camí de Collsalarca
13.3. Petició d’un veí de canvi d’ubicació dels contenidors traslladats de la Avda. De la Vall
13.4. Acta d’inspecció de SEPRONA a la granja porcina de Puigparrús.
13.5. Arranjament del camí del Perer d’en Till
13.6. Senyalització de les escoles a la carretera
13.7. Ofrena al Puigparrús
13.8. Tercera fase d’excavacions arqueològiques al Pont de la Rovira
13.9. Festa dels avis

L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 7 de la sessió del dia 18 d’abril de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/17. Pendents
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Examinada la relació núm. F/2016/17 de factures i justificants per import de 5.188,08 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/18. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/18 de factures i justificants per import de 1.393,95 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/19. Pagades per caixa
Examinada la relació núm. F/2016/19 de factures i justificants per import de 57,04 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
2.4. Aprovació d’una exempció de vehicle per antiguitat.
Vista la sol·licitud de data 29-04-2016, NRE 401, de la Sra. Ma. Carme Ricart Garcia amb
DNI 40 601 626 W, d’exempció o bonificació del vehicle RENAULT R-21, amb matrícula GI6190-AT de 22 d’octubre de 1992;
Vist l’article 5 de Ordenança Fiscal núm. 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica:
3. S’estableixen les següents bonificacions en funció de l’antiguitat del vehicle:
- del 25 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 20 i fins a 25 anys
Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el previst a l’article 21. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del 25% l’IVTM sol·licitada per la interessada.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent.
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. EDU 139/16. Diligències informatives JFS
Vista la denúncia presentada per obres sense llicència s’han iniciat actuacions d’investigació
per esbrinar la data de finalització de les actuacions per si estan prescrites.
3.2. Exp. EDU 141/15. C. Major, 6. Criteria Caixaholding SAU
Atès que per acord de 13-07-2015 es va requerir la interessada Criteria Caixaholding SAU les
actuacions sobre el solar del carrer Major, 6, consistents en la neteja i condicionament,
pròpies de les obligacions de qualsevol propietari;
Atès que per acord de 29-02-2016 es va requerir la interessada Criteria Caixaholding SAU les
actuacions sobre el solar del carrer Major, 6:
-

La gestió de les restes vegetals
Enderroc de les obres i retorn del paviment públic al seu estat originari

Vist que el mateix acord preveu l’execució subsidiària pel cas d’incompliment amb una
despesa per import previst de 617,10 € ;
Vist l’informe del tècnic municipal conforme no s’ha atès l’anterior requeriment;
Vist que les obres executades sobre el paviment públic afecten la circulació de vehicles del
carrer Major;
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En exercici de les facultats que atorgar la normativa vigent a l’Alcaldia i a les delegacions
plenàries de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Executar subsidiàriament les obres consistents en la gestió de les restes vegetals i
l’enderroc de les obres i retorn del paviment públic al seu estat originari amb una despesa
prevista de 617,10 €.
2. Requerir a l’interessat el pagament de l’import provisional de 617,10 € de l’execució
subsidiària dins dels terminis següents:
- Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o
l’immediat hàbil posterior.
- Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat
hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i
interessos de demora.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i atorgar-li un termini de 10 dies per al·legar allò que
al seu Dret convingui.
3.3. Exp. EDU 294/15. Avda. de la Vall, 2. SAREB
Atès que per acord de Junta de Govern d’11-01-2016 es va requerir la interessada SAREB les
actuacions sobre el solar de l’Avda. Mariner, 2, consistents en la neteja i condicionament,
pròpies de les obligacions de qualsevol propietari. El mateix acord preveu l’execució
subsidiària pel cas d’incompliment per un import estimat de 1.290,15 €;
Vist l’informe del tècnic municipal de 2-05-2016 conforme no s’ha atès el requeriment;
En exercici de les facultats que atorgar la normativa vigent a l’Alcaldia i a les delegacions
plenàries de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Executar subsidiàriament les obres consistents en la neteja i esbrossada del terreny amb
una despesa prevista de 1.290,15 €.
2. Requerir a l’interessat el pagament de l’import provisional de 1.290,15 de l’execució
subsidiària dins dels terminis següents:
- Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o
l’immediat hàbil posterior.
- Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat
hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i
interessos de demora.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i atorgar-li un termini de 10 dies per al·legar allò que
al seu Dret convingui, sense perjudici del compliment dels requeriments que s’efectuen.
3.4. Exp. EDU 215/15. La Ral, 24. JBG
Atès que per acord de Junta de Govern de 14-09-2015 es va incoar expedient de protecció
de la legalitat urbanística contra l’interessat Sr. Joan Blanch Guillamet per les actuacions
sense llicència a la Ral, 24 i s’acordà la suspensió de les obres;
Atès que per acord de Junta de Govern de 23-11-2015 es va requerir l’interessat Sr. Joan
Blanch Guillamet l’aportació de documentació per la legalització de les obres que estaven
suspeses;
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Vist que l’interessat va aportar el projecte constructiu, l’assumeix de la direcció facultativa de
coordinació de seguretat;
Vist l’informe del tècnic municipal de 2-05-2016 conforme no s’ha atès el requeriment que és
del tenor següent:
“...”
Antecedents de fet
1. Segons informe del que suscriu, del dia 23 de novembre de 2015, es va requerir a la
persona interessada per tal de que sol·licités llicència d’obres i aportés la següent
documentació:
a. Projecte bàsic i executiu de construcció de porxo i piscina, subscrit per tècnic
competent.
b. Estud bàsic de seguretat i salut de les obres
c. Assumeix de la direcció de les obres
d. Designació de coordinador de seguretat i salut de les obres.
2. Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 15 de març de 2016, instància en la que
s’adjunta:
a. Projecte bàsic i executiu de construcció de piscina, redactat per l’arquitecte Ferran
Vila Franch, col·legiat 44352-2.
b. El projecte, incorpora l’estudi bàsic de seguretat i salut de les obres.
c. Assumeix de direcció de les obres, pel tècnic redactor.
d. Coordinació de seguretat i salut de les obres, per el tècnic redactor.
Informe
El projecte preveu la construcció d’un porxo i una piscina, amb una superfície construida del
porxo de 24 m² i una piscina de superfície 10,67 m².
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl urbà, zona de casc antic nucli de la Ral,
clau 1c, i compleix amb les condicions de solar per ser edificable.
Els plànols del projececte són de detall i no es pot interpretar la relació amb els límit de sól
urbà, i les profunditats màximes edificables previstes per el plànol d’ordenació.
El porxo té una alçada útil de 3,00 m., i està cobert amb teulada de teula àrab, amb un
pendent del 20%. En relació a la normativa específica de la zona 1c, s’haurà d’esepcificar en
el projecte que la barbacana tingui una volada màxima de 30 cm., i la teula haurà de ser de
color vermell o groc (art. 114 del POUM).
En l’alçat del plànol, 03, s’expressa una tanca de 2,50 m. de límit entre propietats, i sembla
realtizar-se amb obra de fàbrica vista i sòcol de pedra. Segons art. 114 del POUM les tanques
entre veïns només podrà ser del tipus “tancament tipus malla matàl·lica” i/o “tanca vegetal”,
desenvolupats en els article 57 del POUM.
En la secció del conjunt del projecte, plànol 5, s’observa un element volat sobre un altra
plataforma del terreny. Aquest element sembla arrencar del límit entre el sól urbà i el sól no
urbanitzable, s’haurà de detallar aquest supòsit, i justificar que està situat en el sòl urbà, i
quina és la relació amb el riu.
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
- El projecte conté la justificació del compliment del Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer,
pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17
de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat,
corresponent al Document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat (DB SUA). Tot i així,
per a piscines d’ús en habitatges unifamiliars no és d’aplicació.
- El projecte té un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb el que
estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels
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residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció i de gestió de terres.
Conclusions
Vista la documentació aportada, i segons l’exposat, es proposa REQUERIR AL SOL·LICITANT
QUE ESMENI LA DOCUMENTACIÓ APORTADA, segons s’indica a continuació, I DEIXAR EN
SUSPENS LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES per a la CONSTRUCCIÓ DE PORXO I
PISCINA, en el solar situat a LA RAL, 24 d’aquest municipi:
- S’aportarà un plànol de la proposta, d’emplaçament a escala 1/500, amb la superposició
del plànol d’ordenació. En el que s’indiqui la relació de la proposta amb la profunditat
edificable i els límits de sòl urbà., especialment per la ubicació del porxo i de l’element volat
en la part posterior del solar.
- El projecte incorporarà una justificació del compliment de la normativa urbanística (POUM
de Sant Pau de Segúries, en relació els paràmetres que li són d’aplicació).
- S’haurà d’especificar en el projecte que la barbacana tingui una volada màxima de 30cm, i
la teula haurà de ser de color vermell o groc (art. 114 del POUM).
- Segons art. 114 del POUM les tanques entre veïns només podrà ser del tipus “tancament
tipus malla matàl·lica” i/o “tanca vegetal”, desenvolupats en els article 57 del POUM. S’haurà
d’ajustar la proposta expressada en el plànol 03.
- S’haurà de justificar el compliment de HS-3 del CTE, en relació a l’extracció de fums
prevista.
“...”
En exercici de les facultats que atorgar la normativa vigent a l’Alcaldia i a les delegacions
plenàries de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Requerir al sol·licitant que completi la sol·licitud presentada dins del termini de 15 dies,
amb la documentació següent:
a) S’aportarà un plànol de la proposta, d’emplaçament a escala 1/500, amb la superposició
del plànol d’ordenació. En el que s’indiqui la relació de la proposta amb la profunditat
edificable i els límits de sòl urbà, especialment per la ubicació del porxo i de l’element
volat en la part posterior del solar.
b) El projecte incorporarà una justificació del compliment de la normativa urbanística
(POUM de Sant Pau de Segúries, en relació els paràmetres que li són d’aplicació).
c) S’haurà d’especificar en el projecte que la barbacana tingui una volada màxima de 30
cm., i la teula haurà de ser de color vermell o groc (art. 114 del POUM).
d) Segons art. 114 del POUM les tanques entre veïns només podrà ser del tipus “tancament
tipus malla matàl·lica” i/o “tanca vegetal”, desenvolupats en els article 57 del POUM.
S’haurà d’ajustar la proposta expressada en el plànol 03.
e) S’haurà de justificar el compliment de HS-3 del CTE, en relació a l’extracció de fums
prevista.
2. Deixar en suspens la tramitació de la llicència d’obres per a la construcció de porxo i
piscina, en el solar situat a la ral, 24, durant el termini de 15 dies.
3. Notificar aquest acord a l’interessat fent-li saber aquest és un acte de tràmit no
susceptible de recurs, sense perjudici que pugui al·legar allò que al seu dret convingui en el
termini de 10 dies des de la recepció de la notificació.
4. Advertir a l’interessat que en cas d’incompliment d’aquest requeriment les obres
executades sense llicència s’hauran d’enderrocar i s’iniciaran els expedients que són de Llei.
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4. Contractació
No n’hi ha
5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès pel servei de
Joventut 2016
Vista la proposta de conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès sobre el cofinançament del
servei comarcal de Joventut;
Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el previst a l’article 21. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès pel cofinançament del Servei de
Joventut pel 2016.
2. Facultar l’Alcaldia per a la signatura del conveni.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
6. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès “RENOWAT”
Vista la proposta de conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès sobre el projecte Territori
educador RENOWATT, per una nova cultura energètica i societat hipocarbònica;
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès, conjuntament amb el punt lnfoenergia - Agencia
Comarcal de l'Energia del Ripollès (Ass. Leader Ripollès Ges Bisaura i l'Agencia de
Desenvolupament del Ripollès), ha elaborat un projecte adreçat als centres d'ensenyament
infantil i de primària de la comarca i als ajuntaments del Ripollès, amb la finalitat de millorar
l'eficiència energètica dels centres d'ensenyament públics, amb la finalitat d'assolir un triple
benefici:
-

Mediambiental, en forma d'estalvi energètic.
Econòmic, en forma d'estalvi de despesa pública.
Socioeducatiu: Implementant, en els projectes curriculars del centre, elements
pedagògics destinats a desenvolupar la sensibilitat deis alumnes vers una nova
cultura energètica i la implicació vers a la descarbonització de la nostra societat.
Revertint als centres d'ensenyament part dels recursos econòmics reals estalviats, ja
sigui en forma d'accions, materials o serveis que generin un benefici tangible perla
comunitat educativa.

Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el previst a l’article 21. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès pel projecte educatiu RENOWATT.
2. Facultar l’Alcaldia per a la signatura del conveni.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
7. Autorització de pas pel municipi: Ski Club Camprodon
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Atès que el Ski Club Camprodon sol·licita autorització de pas per a la “Taymory XTRAIL Vall
de Camprodon Isard Atac” que és un esdeveniment esportiu competitiu, que se celebra del 2
d’octubre de 2016;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins
el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
8. Autorització de pas per la pilona del carrer del Faig. Exp. 133/15
Vist que el Sr. Jaume Coma Vila demana permís de pas per la pilona al carrer del Faig amb
un vehicle motocultor que no pot circular per la carretera;
La Junta de Govern per unanimitat acorda atorgar l’autorització de pas a l’interessat.
En cas que hagi més sol·licituds l’Ajuntament es plantejarà enderrocar el mur i permetre el
pas de vehicles, perquè no té cap sentit el mur de tancament d’un carrer quan se li pot donar
continuïtat.
9. Sol·licitud de l’AMPA de l’escola per la Festa de Final de Curs
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola ha sol·licitat col·laboració a
l’Ajuntament amb motiu de la organització de la Festa Final de curs del CEIP els Pinets;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la col·laboració sol·licitada per l’AMPA i a tal efecte donar les instruccions al
personal de l’Ajuntament per tal de facilitar-la.
2. Notificar aquest acord a les persones interessades i donar-ne compte a Tresoreria i
intervenció.
10. Donar compte dels nous preus del Consell Comarcal del Ripollès
El Consell Comarcal del Ripollès ens ha tramès l’actualització de preus del servei de recursos
humans als ajuntaments:
-

Per incorporació i traspàs de dades a l’aplicatiu de nòmines: 15 €
Per confecció mensual de nòmines i butlletí de Seguretat Social: 13 €

11. Donar compte de la sol·licitud presentada al FEDER de Diputació de Girona
Es fa saber que hem concorregut a la convocatòria de la Diputació de Girona per presentar
un projecte al FEDER: la senyalització turística i cultural del municipi.
Ara hi ha pendent la convocatòria del Consell Comarcal del Ripollès que també vol presentar
un projecte conjunt.
12. Sol·licitud d’ajut de la Unió Esportiva Camprodon per al 12è. Torneig UE
Camprodon de Futbol Base.
Vist l’escrit de la UE Camprodon de sol·licitud d’ajut de patrocini per al 13è. Torneig UE
Camprodon de Futbol Base, per import de 160 €;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Atorgar l’ajut sol·licitat per import de 150 € amb destí a l’activitat proposada, amb càrrec
a la partida 1.2016.337.48001 del pressupost municipal.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que va
destinat l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els justificants
que garanteixen el seu pagament.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a Tresoreria i Intervenció
13. Informes i propostes de la Àrees
13.1. Sol·licitud d’exempció de taxa del mercat
La Junta acorda per unanimitat desestimar la petició: el fet de tenir botiga oberta al poble no
eximeix de pagar ocupació de via pública pel mercat setmanal segons les ordenances
vigents.
No obstant ho estudiarem per si cal modificar les ordenances fiscals de 2017
Li contestarem al propietari en aquest sentit.
13.2. Conveni de formigonat d’un tram del camí de Collsalarca
El Sr. Navarro explica que el propietari desisteix de la seva proposta. No vol pagar la
despesa de la meitat del cost de reparació del camí, per import de 2.500 €.
Com que no és una prioritat de moment no s’arreglarà el camí.
Li contestarem al veí en aquest sentit.
13.3. Petició d’un veí de canvi d’ubicació dels contenidors traslladats de la Avda. De
la Vall
Desprès d’un ampli estudi d’alternatives d’ubicació dels contenidors, conclouen que la nova
situació és la millor. No obstant faran una reunió amb el veí per escoltar la seva proposta.
Un bon lloc podria ser un pati de l’INCASOL situat a pocs metres de la C-38 al carrer Pla del
Serrat. Però cal parlar amb INCASOL.
13.4. Acta d’inspecció de SEPRONA a la granja porcina de Puigparrús.
Es dona compte de l’Acta derivada d’un abocament a llera que al dia d’avui sembla ser que ja
està solucionat.
13.5. Arranjament del camí del Perer d’en Till
Els assistents acorden que els serveis tècnics estudiïn propostes per fer transitable aquest
camí que és de molt interès per la població.
13.6. Senyalització de les escoles a la carretera
El Sr. Barba recorda que fa temps que s’hauria d’haver executat aquesta mesura
13.7. Ofrena al Puigparrús
Els assistents comenten la propera sortida anual popular d’ofrena de pans al Puigparrús que
es farà dissabte 21 de maig.
13.8. Tercera fase d’excavacions arqueològiques al Pont de la Rovira
L’alcaldessa explica que el proper 16 de maig tindran una trobada amb l’arqueòleg de les
excavacions per estudiar l’inici de la tercera fase.
13.9. Festa dels avis
Els assistentes comenten la propera celebració en honor de la gent gran del poble
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc
aquesta acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués

