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ACTA NÚM. 11/2013
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Assistència:

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries

President:
Pep Palos i Sastre

Quan són les 20:30 hores del dia 30 d’octubre de
2013 es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local al marge consignats

Regidors:
M. Carme Simon i Orriols
Dolors Cambras i Saqués
Joan Navarro i Soler
Excusa: cap

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.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el
següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de factures i justificants:
2.1. Aprovació relació de factures 21/13. Factures de Caixa
2.2. Aprovació relació de factures 22/13. Factures pendents de pagar
2.3. Aprovació relació de factures 23/13. Factures domiciliades pagades
Sol·licituds de llicències d’obres i activitats:
3.1. Exp. LLO 13/13 Càmping els Roures
3.2. Exp. LLO 34/13 JFS
3.3. Exp. LLO 35/13 COSO ALTO SL
3.4. Exp. LLA. 136/13 EST. Bar la Serradora
3.5. Exp. LLA. 143/13 NCC. Ioga
Acta de SEPRONA per l’activitat d’abocament de purins
Contractació instal·lació de caldera a les Escoles
Ocupacions de via pública:
6.1. Xurreria Ramos
6.2. Pollastres Tot Brasa
Devolució d’un ingrés indegut per error al municipi de destí
Donar compte de l’estat de tramitació de dues subvencions
Contractació d’obres menors de millores a la xarxa d’aigua
Varis

El president 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. 10 la sessió del dia 10 d’octubre de 2013.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures 21/2013
Examinada la relació núm. 21/2013 de factures de Caixa de la corporació per import
de 42,12 €, S’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a
les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les
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disponibilitats econòmiques i les previsions de tresoreria a l’efecte i/o el tractament
extra pressupostari corresponent.
2.2. Relació de factures i justificants 22/2013. Pendents de pagar.
Examinada la relació núm. 22/2013 de factures i justificants per import de 14.048,64
€, s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les
a4licacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les
disponibilitats econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament
extra pressupostari corresponent
2.3. Relació de factures i justificants 23/2013. Domiciliades pagades.
Examinada la relació núm. 23/2013 de factures i justificants per import de 1.663,31 €,
s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats
econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra
pressupostari corresponent
3. Sol·licituds de Llicències d’obres i activitats
3.1. Sol·licitud de llicència d’obres. LLO 1/2013 Càmping els Roures
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. David Gómez Marco, NRE 121, de 12-2-2013, en
el propi nom i representació;
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 16-10-2013 segons el qual:
“...”
Conclusions
Vista la documentació presentada, es considera deixar en suspens la tramitació fins
que es completi la sol·licitud amb la següent documentació:
1. S’aportaran dues còpies del projecte executiu redactat per tècnic competent, i
haurà d’estar visat pel corresponent col·legi professional, i signat.
2. Assumeix de la direcció de l’obra.
3. Estudi de seguretat i salut, segons Reial Decret 1627/97, disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.
4. Designació de coordinador de seguretat i salut de l’obra en fase d’execució.
5. Full d’estadística de construcció d’edifici, model CE-1, de la Subdirecció
General d’Estadística i Estudis de la Direcció General de Programació
Econòmica de la Subsecretaria del Ministeri de Foment, d’acord amb el que
estableix la Llei 4/1990.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat un termini d’un mes per a l’aportació de la documentació
requerida pel tècnic municipal com a justificació de la sol·licitud de la llicència per a
l’execució de les obres sol·licitades
2. Advertir a l’interessat que l’incompliment del termini pot suposar la caducitat de
l’expedient.
3. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.2. Exp. LLO 34/13 JFS
Es dona compte del Decret d’Alcaldia sobre execució d’obres sense llicència
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3.3. Exp. LLO 35/13 COSO ALTO SL
Atesa la sol·licitud de l’interessat COSO ALTO SL de 18-10-2013, per obtenir llicència
d’obres menors per a la reparació de teulada, a l’edifici situat al carrer de les Fenoses,

núm. 1;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”

Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la REPARACIÓ DE TEULADA, a l’edifici situat
al carrer de les Fenoses, núm. 1.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar alineada,
clau 4.
Les obres afecten a l’exterior de l’edifici, i no es disposa de suficient documentació sobre
els treballs previstos per tal d’informar.
El pressupost de les obres és de 1.200 euros, i les obres tenen l’acceptació per part del
contractista: Xavier Font Soris.
La sol·licitud de llicència no acompanya la documentació suficient que precisi l’objecte i
les condicions de l’obra o de l’actuació projectada, amb el detall suficient per a la
deguda verificació amb la normativa d’aplicació i el planejament vigent; si les actuacions
de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o
afectin la seguretat de les construccions existents, s’haurà d’acompanyar la sol·licitud de
llicència del corresponent projecte, subscrit per un tècnic competent.
Conclusions
Vista la documentació presentada es proposa deixar en suspens, la tramitació de la
llicència d’obres i requerir la següent documentació:
1. Documentació suficient que precisi l’objecte i les condicions de l’obra o de
l’actuació projectada, amb el detall suficient per a la deguda verificació amb la
normativa d’aplicació i el planejament vigent (memòria tècnica, projecte i/o
pressupost); si les actuacions de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin
l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents,
s’haurà d’acompanyar la sol·licitud de llicència del corresponent projecte, subscrit
per un tècnic competent.
2. Si l’obra requereix d’ocupació de la via pública, per acopi de material, maquinaria,
bastides, escales, etc. s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització
administrativa.
3. Els agents de l’obra són responsables de que es prenguin les mesures oportunes
en matèria de seguretat i salut en l'obra, segons RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, s’haurà de
tenir en compte la reglamentació sobre les bastides i equips de treball temporals
d’obra que puguin ser necessaris, i aportar la documentació que es consideri
oportuna.
4. Es designarà representant de la mercantil que sol·licita les obres, i s’acreditarà la
representació.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. REQUERIR a la interessada l’esmena de les deficiències detectades a l’informe del
tècnic municipal que consta a la part expositiva en el termini de 15 dies amb
advertiment de tenir-la per desistida de la seva sol·licitud en cas d’incompliment.
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2. Advertir que les obres no es poden iniciar en tant no s’atorgui llicència, amb les
conseqüències previstes per la normativa urbanística en cas d’incompliment.
3. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.4. Exp. Llicència d’Activitats. EST. Bar la Serradora
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Ester Sau Teixidor, NRE 629, de 10-10-2013,
en el propi nom i representació per a l’obertura d’un bar al carrer a l’Avda. de la vall,
12, del municipi de Sant Pau de Segúries;
Vist que a la sol·licitud adjunta declaració responsable i certificat d’un tècnic qualificat
sobre l’acompliment dels requisits necessaris en matèria de Medi Ambient, prevenció
d’incendis i protecció de la salut;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”

Antecedents
En data 10 d’octubre de 2013, ha tingut entrada al registre general d’aquesta
Ajuntament, la comunicació prèvia de l’activitat de BAR LA SERRADORA, i s’adjunta la
següent documentació:
1. Model de Comunicació prèvia d’inici d’activitat.
2. Projecte d’activitat redactat per l’arquitecte tècnic Marc Busquets Laucó, i visat pel
corresponent col·legi professional.
3. Certificat final d’obra, signat pel tècnic anterior i visat pel corresponent col·legi
professional.
Per l’adequació del local es va atorgar llicència d’obres menors en data 13 de febrer de
2013, expedient núm. LLO 47/12.
Característiques de l’activitat
BAR
Tipus d’activitat
INNÒCUA (no inclosa en annexes Llei 20/2009)
Classificació
ÚS TERCIARI- Restauració i bar (s/ POUM)
AVINGUDA DE LA VALL, 12 – Local planta baixa
Situació
ESTHER SAU TEIXIDÓ
Representant
21 d’octubre de 2013
Data d’obertura
Sc: 101,95m² / Su: 84,95m²
Superfícies
41 persones (38+3)
Ocupació màxima
38 persones
Aforament màxim
Informe urbanístic
L’activitat està situada en la planta baixa d’un edifici d’habitatges. Els terrenys estan
classificats d’urbans, zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2. Segons art. 115 del
POUM de Sant Pau de Segúries, l’ús restauració-bar és permès, condicionat a que no es
situï per sobre d’una planta amb ús d’habitatge.
El bar està situat a planta baixa, i per sobre hi ha ús habitatge. No existeix planta inferior.
Per tant, l’ús de bar és compatible amb el planejament.
Informes sectorial
L’activitat no està inclosa en cap annex de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, per tant, té la consideració d’innòcua
segons el ROAS.
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-

-

L’activitat de bar, no està inclosa en les activitats que és necessària la obtenció del
permís d’abocament a la xarxa de clavegueram del Consell Comarcal del Ripollès.
Per tant, no és necessària la seva sol·licitud.
L’activitat de bar, no està subjecta a ser inscrita en el Registre General Sanitari
d’empreses alimentàries i aliments, RD 191/2011, de 18 de febrer.

Projecte d’activitat i documentació
Segons el projecte el local disposa de mitjans de seguretat en cas d’incendi. S’haurà
d’acreditar la seva execució i manteniment. El local és d’ús públic, i la instal·lació de gas
i elèctrica haurà d’estar legalitzada.
El projecte preveu un nivell de sorolls inferior al assenyalat a l’annex 2, regulació de
sorolls i vibracions del POUM.
Conclusions
Vista la documentació que consta en l’expedient, es considera oportú, requerir a
l’interessat la següent documentació:
1. Documentació acreditativa de la legalització de les instal·lacions sotmeses a
reglamentació específica (electricitat, gas, etc.) o butlletí de reconeixement signat
per instal·lador autoritzat.
2. Certificat d’instal·lació d’equip de protecció contra incendis, signat per un instal·lador
autoritzat i contracte de manteniment (extintors i protecció de campana extractora)
3. Certificats de protecció contra el foc d’elements estructurals
4. Certificat d’homologació i instal·lació de portes EI.
5. Assegurança de responsabilitat civil, i rebut de pagament.
6. Si és necessària la col·locació de taules i cadires al l’espai públic està subjecte a
l’obtenció de la corresponent autorització administrativa.
“...”
Vista la regulació de la Llei 20/2009, LPACA als seus article 51 i següents;
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 10-10-2013 l’Ajuntament es va
donar per assabentat de l’inici de l’activitat sense els condicionants de l’informe tècnic;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Modificar el condicionat de l’activitat, segons l’acord de la Junta de Govern Local de
10-10-2013, de conformitat a l’informe del tècnic municipal en el sentit següent:
Condicionar l’exercici de l’activitat a:
a) L’esmena de defectes que consten a l’informe del tècnic municipal transcrit a la part
expositiva
b) la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i en especial a allò que disposa
l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota
l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les
certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen
els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels
títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa
sectorial no ambiental, són preceptius.
52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o
al mar, resta sotmesa al règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al
procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
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52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat,
facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.
2. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.5. Exp. Llicència d’Activitats. NCC. Ioga
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Castelló Colomer, NRE 646, de 23-102013, en el propi nom i representació per a la legalització d’una activitat de IOGA al
carrer Francesc Sanz, Sala de Psicomotricitat de l’Ajuntament, del municipi de Sant
Pau de Segúries;
Vist que a la sol·licitud faculta l’Ajuntament per a verificar les dades de la
comunicació;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, LPACA als seus article 51 i següents;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Donar-nos per assabentats que la interessada Sra. Núria Castelló Colomer ha
comunicat la legalització de l’activitat de IOGA a Sant Pau de Segúries, salvaguardant
el dret de propietat i sense perjudici de tercers, a reserva del control que han de
realitzar periòdicament els serveis tècnics municipals.
Condicionar l’exercici de l’activitat a la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i
en especial a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota
l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les
certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen
els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels
títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa
sectorial no ambiental, són preceptius.
52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o
al mar, resta sotmesa al règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al
procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat,
facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.
2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 18, epígraf 11: Tramitació del procediment
corresponent a llicència d’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o
professionals d’activitats innòcues o sense incidència ambiental. Excepte entitats
financeres i oficines d’assegurances.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
100,00 €
TOTAL:
100,00€
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitat per a la seva deguda constància.

7

4. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4. Acta de SEPRONA per l’activitat d’abocament de purins
Per Denúncia de la Guàrdia Civil, NRE 659 de 29-10-2013, s’ha aixecat acta de
denúncia que s’ha presentat a l’Ajuntament.
Es tracta d’abocament de purins sense llicència municipal a la finca de la Granja del
Remei, situada al carrer del Roure;
No consta llicència d’activitats.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Incoar expedient i requerir l’interessat l'acreditació de la legalització de l’activitat
davant l'Ajuntament en el termini d’UN MES.
2. Comunicar-ho a l'Administració denunciant per a la seva deguda constància
3. Notificar aquest acord a l’interessat a l’efecte corresponent.
5. Contractació instal·lació de caldera a les Escoles
Vista la proposta dels serveis tècnics municipals per al canvi de la instal·lació de
calefacció de les escoles els Pinets;
Vistes les ofertes que consten presentades a l’Ajuntament;
Vist que el pressupost més favorable és el que ha presentat l’empresa Instal·lacions
Costa 2004 SL, per realitzar les obres per un import de 6.815 €, de preu base més
1.431,15 € corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 8.246,15 €,
IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 62301 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’octubre de Contractes del sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Instal·lacions Costa 2004 SL, per
realitzar les obres d’instal·lació de la caldera a les escoles de Sant Pau “Els Pinets”, per
un import de 6.815 €, de preu base més 1.431,15 € corresponent al 21 % d’IVA, i que
resulta un import total de 8.246,15 €, IVA inclòs.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa Instal·lacions Costa 2004 SL,
amb CIF núm. B17878844, i domicili a C. Guàrdia, 2 baixos.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció. La factura dels treballs
realitzats o còpia degudament cotejada s’incorporarà a l’expedient.
6. Ocupacions de via pública:
6.1. Xurreria Ramos
Vista la sol·licitud d’instal·lació d’una xurreria durant les festes de la Puríssima, els dia
6-7-8 presentada pel Sr. Antonio Ramos Sanchez, amb domicili al carrer Bellmunt, 7
de Sant Pere de Torelló, CP-08571, NRE 656, de 29-10-2013;

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel- fax 972 747 005 - ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

8

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la parada de xurreria sol·licitada pel Sr. Antonio Ramos Sanchez pels dies
6-7-8 de desembre de 2013
2. Aprovar la liquidació per ocupació de l’espai públic de 3m2. segons l’ordenança
fiscal 12 per import total de 1,25 €/m2/dia = 11,25 €.
5. Ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans,
hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc. Per cada m2 o fracció: 1,25 €
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
6.2. Pollastres Tot Brasa
Vista la sol·licitud d’instal·lació d’una parada de venda de pollastres a l’ast durant el
dia 1-11-2013 presentada per la Sra. Meritxell Carceller, amb email
meritxell3d@hotmail.com de data 30-11-2013;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar a la Sra. Meritxell Carceller, de l’empresa Tot Brasa, la parada de venda
de pollastres a l’ast durant el dia 1-11-2013 sol·licitada
2. Aprovar la liquidació per ocupació de l’espai públic de 3m2. segons l’ordenança
fiscal 12 per import total de 1,25 €/m2/dia = 3,75 €.
5. Ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans,
hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc. Per cada m2 o fracció: 1,25 €
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
7. Devolució d’un ingrés indegut per error al municipi de destí
Vista la sol·licitud per ETRAM presentada en data 25-10-2013, NRE 651, pel Sr. Oriol
Pallas Batlle amb DNI 43 632 463 Z, per a la devolució d’un ingrés per import de
71,94 € en concepte de permís de circulació que havia d’haver-se ingressat a
l’Ajuntament de Santa Pau;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la devolució de l’ingrés indegut de manera immediata
2. Comunicar-ho a l’interessat per ETRAM a través del seu representant A. M.
GESTORES SL, maite@amgestors.net
8. Donar compte de l’estat de tramitació de dues subvencions
8.1. En data 25-10-2013 hem cobrat 1.908,00 € per la reserva forestal de la Diputació
de Girona.
8.1. En data 24-10-2013 ens han comunicat l’atorgament d’una subvenció de 900 €
per activitats de joventut de la Direcció General de Joventut.
9. Contractació d’obres menors de millores a la xarxa d’aigua
Vista la proposta dels serveis tècnics municipals per a l’execució d’obres de reforma de
la font de la Plaça de la Generalitat i per a tapar els tubs de sortida d’aigua del pou
amb formigó;
Vistes les ofertes que consten presentades a l’Ajuntament;
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Vistos els pressuposts que ha presentat l’empresa Construccions J. Geli SL, (P-545/13)
per realitzar les obres per un import de 2.104,00 €, de preu base més 441,84 €
corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 2.545,84 €, IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 21200 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’octubre de Contractes del sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Construccions J. Geli SL, per realitzar
les obres, per un import de 2.545,84 €, IVA inclòs.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament cotejada s’incorporarà a
l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa Construccions J. Geli SL, amb
CIF núm. B17576067, i domicili a C. Mn. Jacint Verdaguer, 12.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
10. VARIS
- Presentació de dades a l’aplicatiu ISPA.
- Comunicació sobre l’impost en establiments turístics: no arribem a 500 €
- Estabanell Energia ens informa que podem revisar la potència contractada per
estalviar despeses: ho enviarem al Punt d’Infoenergia.
- Activitat d’Arts Escèniques a Sant Joan de les Abadesses.
- Personació del Sr. Angel Comamala per informar la seva voluntat de donar de baixa
la seva activitat a partir del 25 de novembre de 2013.
- Adhesió al manifest institucional del dia 25 de novembre de 2013 pel proper Ple.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
22:00 s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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