ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 D´AGOST DE 2017

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | PlaçaMajor, 3 – Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2017000007
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent
Data: 21 d´agost de 2017
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:25 h
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-President
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora
Sr. Ferran Miquel Rigau, regidor
Sra. Maria Teresa Tallant i Descamps, regidora
Sr. Lluís Ibáñez Ruano, regidor
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, regidora
Sr. Sergi Albrich i Viñas, regidor
Sra. Elisenda Guillaumes Cullell, regidora
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.
Excusen la seva absència:
Sra. Sandra Soler García, regidora
Sra. Mª Lluïsa Pérez i Castro, regidora
Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DEFINITIVA TEXT REFÓS DEL PMU DE LA COLÒNIA LLAUDET DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 31 de març de
2017, mitjançant el qual es va donar compte de la sentència definitiva i ferma de la sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número
582/2016, en relació al recurs 308/2012, interposat per la família Danés contra l´acord de
la Comissió Territorial d´Urbanisme de Girona de data 19 de juliol de 2012, mitjançant el
qual va aprovar definitivament la modificació número 1/2011, del Pla d´ordenació
urbanística municipal de Sant Joan de les Abadesses, relativa a l´ordenació de les
edificacions industrials de l´àmbit PMU-1 de la Colònia Llaudet i, en compliment de
l´esmentada sentència, es va anul.lar la modificació número 1/2011 del Pla d´ordenació
urbanística municipal de Sant Joan de les Abadesses.

Atesa l´aprovació del Text refós del PMU de la Colònia Llaudet aprovat mitjançant acord
adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 31 de març de 2017.
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Atès l´escrit d´al.legacions a l´aprovació inicial del Text refós del PMU de la Colònia
Llaudet presentada en data de registre d´entrada 24/05/2017 per la Sra. Lourdes Danés
Garriga, Mercedes Danés Martínez, Carmen Martínez Reche, Carmen Danés Martínez,
Concepción Danés Martínez i els Srs. Rafel Danés Martínez, Isaac Danés Martínez, José
Danés Martínez, Lluís Danés Martínez.
Vist l´informe emès per l´arquitecte redactor del PMU de la Colònia Llaudet, Sr. Ramon
Fortet i Bru, que consta a l´expedient.
Vist l´informe-proposta de resolució emesa per la secretària-interventora de la
Corporació, Sra. Raquel Costa Iglesias, de data 1 d´agost de 2017, que es transcriu
literalment a continuació:
" ANTECEDENTS:
La Família Danés va presentar escrit d'al·legacions a l'aprovació inicial del Text Refós del
PMU 2017 de la Colònia Llaudet, registrat amb el número 1252, i data d'entrada a
l'Ajuntament el dia 24 de maig de 2017. Està signat per les Sres. Lourdes Danés Garriga,
Mercedes Danés Martínez, Carmen Martínez Reche, Carmen Danés Martínez,
Concepción Danés Martínez i els Srs. Rafel Danés Martínez, Isaac Danés Martínez, José
Danés Martínez, Lluís Danés Martínez. En síntesi manifesten el següent:
1) L'admissió de l'ús d'incineradora en la zona industrial vulnera el contingut de la
sentència dictada pel TSJC, atès que era un ús incorporat a la MPPOUM i que la
sentència del TSJC anul·la.
2) La llicència d'obres i d'activitat atorgada per l'Ajuntament a l'antiga nau d'Incasol
és nul·la de ple dret atès que l'Ajuntament ha alterat les condicions d'ordenació de
la zona d'Indústria aïllada. Constaten l'existència d'un abocament a la llera del riu
Ter.
3) Inviabilitat econòmica de l'operació per què no conté un estudi i una justificació
de la seva viabilitat. És inadmissible que el Text Refós no tingui en compte el
projecte de reparcel·lació i les 4 operacions jurídiques tramitades.
4) Sistema d'actuació: Gestió urbanística integrada. El Text Refós no fa esment a
la concessió de la gestió urbanística integrada com a especificació del sistema
d'actuació urbanística de cooperació.
5) Propietats. Les propietats del Text Refós no s'ajusten a les propietats resultants
de les operacions jurídiques tramitades.
6) Pla d'etapes. El Pla d'etapes del Text Refós no s'ajusta a l'aprovat per
l'Ajuntament al Concessionari de la Gestió Urbanística Integrada.
7) Indemnitzacions al Mas Corcoy. Incorporació als costos d'urbanització de la
menysvaloració del Mas Corcoy per la implantació del polígon i el dret a obtenir
aigua de franc.

i sol·liciten:
1. Resposta expressa a les al·legacions.
2. Traslladar a qui correspongui l'existència d'un abocament al riu Ter.
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3. Accés als expedients de llicència d'obres i activitat de l'antiga nau industrial
d'Incasol.
Vist l´informe emès per l´arquitecte redactor del Pla de Millora Urbana de la Colònia
Llaudet, Sr. Ramon Fortet i Bru, de data agost de 2017, que consta a l´expedient.
És pel que emeto el següent INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
1. Referent a l'admissió de l'ús d'incineradora en la zona industrial vulnera la
sentència del TSJC:
En primer lloc, cal aclarir que l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions que es
plantegin en el sentit de vulneració o no de la sentència és el Tribunal que va dictar-la,
d'acord amb l'article 103.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa, el qual determina que l´òrgan jurisdiccional a qui correspongui
l´execució de la sentència declararà, a instància de part, la nul.liatat dels actes i
disposicions contraris als pronunciaments de les sentències, mitjançant els tràmits
previstos en els apartats 2 i 3 de l´article 109 de la mateixa llei.
No obstant l´anterior, respecte aquest punt de l´escrit d´al.legacions cal tenir en compte el
que informa l´arquitecte redactor del Pla de Millora Urbana de la Colònia Llaudet, Sr.
Ramon Fortet i Bru, en el seu informe d´ agost de 2017 i que es transcriu literalment a
continuació:
" Per a major garantia de que les activitats de producció d´electricitat que es puguin
instal.lar a la zona d´indústria aïllada del PMU no causaran efectes perjudicials rellevants
ni a les persones ni al mediament, es precisa a les normes que la instal.lació d´aquest
tipus d´activitats està limitada a aquelles el projecte de les quals, segons la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d´avaluació ambiental, no està sotmès a avaluació ambiental per raó
dels efectes poc rellevants que poden causar.
S´integra com a informe ambiental el que es va redactar en ocasió de la redacció del
PMU de la Colònia Llaudet, atès que el del 2012 fou redactat com a conseqúència de
l´admissió dins el sector d´una nova activitat no contemplada entre les previstes pel
PMU".
2. Sobre la nul·litat es de la llicència d'obres i d'activitat a l'antiga nau d'Incasol:
Segons la família Danés l´Ajuntament ha alterat les condicions d´ordenació de la zona
d´indústria aïllada en l´art. 19 de la normativa en la que s´emparen les llicències.
Respecte aquest punt de l´escrit d´al.legacions cal tenir en compte el que informa
l´arquitecte redactor del Pla de Millora Urbana de la Colònia Llaudet, Sr. Ramon Fortet i
Bru, en el seu informe d´ agost de 2017 i que es transcriu literalment a continuació:
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" El punt 2 de l ´al.legació es refereix a l´article 19 de les Normes del Text refós 2017 del
PMU de la Colònia Llaudet, sense esmentar-ne el punt. L´al.legant considera que la
regulació que s´hi efectua de la superfície de parcel.la o de la densitat d´establiments per
parcel.la a la zona d´indústria aïllada, és una regulació introduïda de nou pel Text refós
2017, " un vestit a mida" per fer legal el que era il.legal fins a la data".
Les determinacions relatives a la parcel.lació i a la densitat d´establiments contingudes en
aquest article no són cap nova inclusió del Text refós 2017 del PMU, sinó que són
reproducció de les aprovades al Text refós 2012 de la MPPMU de la Colònia Llaudet, que
mantenen la seva vigència, en ser aspectes que no deriven de la modificació del POUM
1/2011 anul.lada. L´única variació que s´efectua en aquest article es limita a la
nomenclatura que s´hi empra per a designar les subzones, que és diferent de l´emprada
en els plànols. Es canvia per tal de fer-la coherent amb l´emprada al plànol 9 de
zonificació del Text refós de la MPPMU del 2012 ".
Pel que fa a la fotografia de data 20 de maig de 2017, de l'abocament a la llera del riu
Ter, després d'inspeccionar la zona davant la parcel·la P9, no s’ha pogut localitzar
l’abocament denunciat, motiu pel qual, caldrà sol·licitar a la família Danés que designin
una persona amb capacitat suficient per a la localització d’aquest abocament amb la
finalitat que pugui informar personalment "in situ" a l’Ajuntament d´aquest abocament.
Pel que fa a l´al.legació efectuada en aquest punt referent a la sol.licitud d´incorporació
en aquest expedient de la instància presentada pels al.legants en dat 16 de maig de
2017, mitjançant la qual sol.liciten el dret d´accès als expedients administratius
d´atorgament de la llicència d´obres i activitats de la indústria de la nau existent i que va
ser objecte de transmissió per l´Incasol, cal informar a la família Danés que els
esmentats expedients poden ser consultats a les dependències de l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, en horaris d´oficina, de conformitat amb el que estableix l´article
13.d) de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i l´article 13 amb relació amb els articles 18 i següents de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
3. En referència a la inviabilitat econòmica de l'operació per què no conté un estudi
i una justificació de la seva viabilitat:
Respecte aquest punt de l´escrit d´al.legacions cal tenir en compte el que informa
l´arquitecte redactor del Pla de Millora Urbana de la Colònia Llaudet, Sr. Ramon Fortet i
Bru, en el seu informe d´ agost de 2017 i que es transcriu literalment a continuació:
" El Text refós 2017 del PMU de la Colònia Llaudet no altera el document Avaluació
Econòmico-financera del Text refós 2012 de la MPPMU de la Colònia Llaudet, en no
resultar afectat per l´anul.lació de la modificació 1/2011 del POUM ".
4. Pel que fa al sistema d'actuació: Gestió urbanística integrada:
Respecte aquest punt de l´escrit d´al.legacions cal tenir en compte el que informa
l´arquitecte redactor del Pla de Millora Urbana de la Colònia Llaudet, Sr. Ramon Fortet i
Bru, en el seu informe d´ agost de 2017 i que es transcriu literalment a continuació:

" L´aprovació de divisions poligonals i de determinació del sistema d´actuació, i així llurs
modificacions segons allò establert als articles 118 i 119 del TRLLUC, no impliquen
modificació del planejament que es pretén executar.
No obstant es fa constar a l´article 13 de les Normes urbanístiques del Text refós 2017
que en l´actualitat el sector es troba en fase d´execució pel sistema de cooperació amb
concessió de la gestió urbanística integrada".
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5. Referent a que les Propietats del Text Refós no s'ajusten a les propietats
resultants de les operacions jurídiques tramitades:
Respecte aquest punt de l´escrit d´al.legacions cal tenir en compte el que informa
l´arquitecte redactor del Pla de Millora Urbana de la Colònia Llaudet, Sr. Ramon Fortet i
Bru, en el seu informe d´ agost de 2017 i que es transcriu literalment a continuació:
" Malgrat que en tractar-se d´un text refós únicament altera aquelles determinacions del
Text refós 2012 de la MPPMU emparades per la modificació 1/2011 del POUM anul.lada,
i que ara resulten sense empara, i que per tant el conjunt de les determinacions del Text
refós 2017 s´ha d´entendre referit a la data d´aprovació d´aquell text refós 2012,
s´aclareix al punt 1-6 de la Memòria del Text refós de 2017, que l´estructura de la
propietat reflectiva als plànols i a la memòria correspon a l´any 2012".
6. Sobre el Pla d'etapes del Text Refós que no s'ajusta a l'aprovat per l'Ajuntament
al Concessionari de la Gestió Urbanística Integrada:
Respecte aquest punt de l´escrit d´al.legacions cal tenir en compte el que informa
l´arquitecte redactor del Pla de Millora Urbana de la Colònia Llaudet, Sr. Ramon Fortet i
Bru, en el seu informe d´ agost de 2017 i que es transcriu literalment a continuació:
" El Pla d´Etapes és un document integrant dels plans parcials i dels plans de millora
urbana ( art. 83 del Reglament de la Llei d´Urbanisme) que estableix les previsions
temporals per a l´inici de l´execució dels polígons d´actuació inclosos en cada etapa.
Aquestes previsions són establertes al Pla d´Etapes del Text refós 2012 de la MPPMU de
la Colònia Llaudet, que determina l´execució de les obres d´urbanització durant el segon
quadrienni de vigència del pla, és a dir 2016-2020. Previsions que són recollides en el
Text refós 2017 del PMU.
El Pla d´Etapes és també un dels documents dels projectes d´urbanització segons allò
previst a l´article 96.6.f) del Reglament de la Llei d´Urbanisme i per tant correspon a
aquest instrument urbanístic el detall de les previsions d´execució de les obres
d´urbanització ".
7. En referència a indemnitzacions al Mas Corcoy:
Respecte aquest punt de l´escrit d´al.legacions cal tenir en compte el que informa
l´arquitecte redactor del Pla de Millora Urbana de la Colònia Llaudet, Sr. Ramon Fortet i
Bru, en el seu informe d´ agost de 2017 i que es transcriu literalment a continuació:
" A l´escrit es sol.licita l´assignació d´una indemnització a la família Danés per la
menysvaloració del Mas Corcoy com a conseqúència de l´establiment d´una zona
industrial a 8 metres de la maasia. No obstant ni la masia està situada a 8 metres, sinó

que les edificacions es situaran com a mínim a 40 metres, ni s´acredita la menysvaloració
per la creació d´una zona industrial, ni s´invoca la legislació que estableix aquest tipus
d´indemnització ".
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Es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable,
procedint la seva aprovació pel Plenari Municipal, de conformitat amb l’ article 22 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local o, per delegació del
Ple, la Junta de Govern Local, si resulta procedent.
Per això, de conformitat amb l’ establert en l’ article 175 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, s’eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER: ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per les Sres. Lourdes
Danés Garriga, Mercedes Danés Martínez, Carmen Martínez Reche, Carmen Danés
Martínez i els Srs. Rafel Danés Martínez, Isaac Danés Martínez, José Danés Martínez,
Lluís Danés Martínez i la Sra. Concepción Danés Martínez, en el sentit i en la forma que
s´indica en el punt 1 de la part expositiva del present informe.
SEGON: DESESTIMAR la resta d'al·legacions presentades pels interessats pels motius
expressats en la part expositiva del present informe.
TERCER: APROVAR DEFINITIVAMENT el Text Refós del Pla de Millora Urbana del
sector de la Colònia Llaudet, tenint en compte el que s´ha aprovat en el punt primer.
QUART: SOL·LICITAR a la Família Danés la seva col·laboració en la localització de
l'abocament que han detectat a la llera del riu Ter, segons fotografia aportada de data 20
de maig de 2017.
CINQUÈ: INFORMAR a la Família Danés sobre el seu dret a accedir als expedients
administratius d'atorgament de llicències a la parcel·la P9 de la Colònia Llaudet, els quals
poden ser consultats a les dependències de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, en horaris d´oficina, de conformitat amb el que estableix l´article 13.d) de la
Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i l´article 13 amb relació amb els articles 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
SISÈ: NOTIFICAR la present resolució als interessats com a resposta expressa a les
seves al·legacions i, una vegada sigui ferma en via administrativa, atorguis la certificació
de l’aprovació definitiva que expressi el seu contingut".

És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per les Sres. Lourdes
Danés Garriga, Mercedes Danés Martínez, Carmen Martínez Reche, Carmen Danés
Martínez i els Srs. Rafel Danés Martínez, Isaac Danés Martínez, José Danés Martínez,
Lluís Danés Martínez i la Sra. Concepción Danés Martínez, en el sentit i en la forma que
s´indica en el punt 1 de la part expositiva del present informe i que es transcriu literalment
a continuació:
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"Per a major garantia de que les activitats de producció d´electricitat que es puguin
instal.lar a la zona d´indústria aïllada del PMU no causaran efectes perjudicials rellevants
ni a les persones ni al mediament, es precisa a les normes que la instal.lació d´aquest
tipus d´activitats està limitada a aquelles el projecte de les quals, segons la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d´avaluació ambiental, no està sotmès a avaluació ambiental per raó
dels efectes poc rellevants que poden causar.
S´integra com a informe ambiental el que es va redactar en ocasió de la redacció del
PMU de la Colònia Llaudet, atès que el del 2012 fou redactat com a conseqúència de
l´admissió dins el sector d´una nova activitat no contemplada entre les previstes pel
PMU".
SEGON.- DESESTIMAR la resta d'al·legacions presentades pels interessats pels motius
expressats en l´informe-proposta de resolució emès en data 1 d´agost de 2017 i transcrit
a la part expostiva anterior.
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Text Refós del Pla de Millora Urbana del
sector de la Colònia Llaudet, tenint en compte el que s´ha aprovat en el punt primer.
QUART.- SOL·LICITAR a la Família Danés la seva col·laboració en la localització de
l'abocament que han detectat a la llera del riu Ter, segons fotografia aportada de data 20
de maig de 2017.
CINQUÈ.- INFORMAR a la Família Danés sobre el seu dret a accedir als expedients
administratius d'atorgament de llicències a la parcel·la P9 de la Colònia Llaudet, els quals
poden ser consultats a les dependències de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, en horaris d´oficina, de conformitat amb el que estableix l´article 13.d) de la
Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i l´article 13 amb relació amb els articles 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats com a resposta expressa a les
seves al·legacions i, una vegada sigui ferma en via administrativa, atorguis la certificació
de l’aprovació definitiva que expressi el seu contingut.
SETÈ.- COMUNICAR el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a fi i
efectes oportuns.
VUITÈ.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d´Urbanisme de Girona la documentació
administrativa i tècnica completa, als efectes d´informació, coordinació i arxivament, de
conformitat amb el que disposa l´article 88 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost, pel
qual s´aprova el Text refós de la Llei d´Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, una vegada publicat en el Butlletí Oficial de la Província.
NOVÈ.- DISPOSAR la publicació dels presents acords en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona i en el tauler d´edictes de l´Ajuntament, juntament amb les normes
urbanístiques corresponents, als efectes d´executivitat i obligatorietat del planejament.

L´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu explica breument l´únic punt de l´ordre del dia
del ple, destacant que es tracta de resoldre les al.legacions presentades durant el tràmit
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d´informació pública i aprovar definitivament el text refós del PMU de la Colònia Llaudet
de conformitat amb la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Justifica la celebració del ple extraordinari i urgent dient que no s´ha pogut celebrar abans
del ple perquè no es tenien tots els informes dels organismes sectorials i, una vegada
s´han tingut aquests, dins els termini legal per a resoldre les al.legacions presentades,
s´ha convocat el ple. Comenta el que s´estima de les al.lagions presentades en la forma
que ho ha fet la secretària de la Corporació en la lectura del punt de l´ordre del dia i,
destaca que la resta d´al.legacions es desestimen.
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidora, Sr. Sergi Albrich, el qual manifesta
que si bé en l´aprovació inicial d´aquest punt el seu grup varen votar-hi a favor, avui
s´abstindran tot i que llegides les al.legacions presentades troben raonablement correcta
la precisió del tècnic pel que fa al punt 1 de l´al.legació i també veuen bé que si hi ha
abocaments incontrolats a llera, es detectin i s´actuï per evitar-los. No obstant això,
s´abstindran perquè segons l´al.legació presentada, als interessats se´ls denega l´accès
a la informació dels expedients i no saben què hi ha de cert i què no en aquest fet.
L´alcalde contesta dient que l´ajuntament mai ha denegat l´accès als expedients als
interessats perquè aquesta no és una decisió política i tot interessat, per llei, té dret a
consultar els expedients administratius.
El regidor, Sr. Sergi Albrich comenta que tenen altres dubtes en relació aquest expedient
perquè moltes qüestions són molt tècniques i no disposen de tota la informació i per no
afavorir ni a uns ni als altres, s´abstindran.
L´alcalde comenta que pel que fa a l´abocament a llera que els interessats comenten,
l´ajuntament ha intentat trobar-lo sense èxit i, per això, es demana la seva col.laboració
en la localització de l´abocament ja que la fotografia que aporten en l´escrit d´al.legacions
és de molt mala qualitat i no es pot arribar a veure d´on es tracta.
Seguidament es cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Concepció Formatgé, la qual
manifesta que li ha preocupat sempre que la família Danés es sentís ben atesa per part
de l´ajuntament. Com que sap que no hi ha bona relació entre aquesta família i
l´ajuntament, li ha sobtat que se´ls demani la seva col.laboració en trobar l´abocament a
llera.
L´ alcalde li contesta dient el que ja ha dit respecte l´abocament a llera i pel que fa al
tractament que comenta la regidora, manifesta que la voluntat de l´ajuntament sempre ha
estat la d´arribar a acords amb tots els interessats però que en aquest cas, això no ha
estat possible.
La regidora, Sra. Formatgé comenta que li sap molt de greu que no hi hagi hagut
maneres de poder arribar a acords amb els interessats.
El regidor, Sr. Albrich comenta que el seu grup també tenen dubtes perquè no tenen tota
la informació que haurien de tenir sobre aquest tema i, tal i com ja ha manifestat, per
aquest motiu s´abtindran.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del plenari municipals
presents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 7 vots positius ( 6 del

grup polític municipal de MES i 1 del grup polític municipal de CiU) i 2 abstencions del
grup polític municipal d´ERC.
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 20:25
hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que certifico,
l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde

