PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 26 DE JULIOL DE 2012

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-sis de juliol de 2012, essent dos quarts de nou del
vespre, a la Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneix en sessió
extraordinària el Ple de l’Ajuntament, sota la Presidència del senyor Alcalde Lluís Vila
Pujol i amb l’assistència dels regidors Pere Brugués Segundo, Esther Clemente Isern i
Josep Sardà Cusí.
Ha excusat la seva assistència la regidora Sra. Patrícia Serrat Múrio.
També hi assisteix el Secretari de la Corporació senyor Ignacio Cardona Alonso, que
aixeca el present acta.
El Sr. Alcalde dóna inici a la sessió, amb els següents punts de l'ordre del dia:
Primer. ADJUDICACIÓ DE LA PARADA DE BEGUDES I ENTREPANS DE LA FESTA
MAJOR DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA.
A la vista de l'acta de valoració i de l'adjudicació provisional efectuada, i una vegada
acomplerts els requisits exigits a les bases de la convocatòria per l'entitat adjudicatària,
el Ple, per unanimitat, acorda:
Primer. Adjudicar l'explotació de la parada de begudes i entrepans de la Festa Major de
Sant Llorenç de la Muga a l’entitat Club de Futbol Sant Llorenç de la Muga, per un preu
de 1.250 € (mil dos cents cinquanta euros).
Segon. Comunicar l'adjudicació al adjudicatari, a les entitats participants, i fer-ho públic
per a general coneixement.
Tercer. Advertir al licitador de la necessitat d'ajustar-se per a l'explotació de la parada
als requisits i prescripcions assenyalats a les bases de la convocatòria.
Segon. FIXACIÓ DE FESTES LOCALS PER AL 2013.
Atesa la necessitat de que el Ple proposi al Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya els dies als quals fixar les festes locals l'any vinent, prèvia
deliberació, el Ple acorda:
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Primer. Proposar fixar les festes locals de Sant Llorenç de la Muga l'any 2013 els dies 9
i 10 d'agost de 2013.
Segon. Comunicar la proposta al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya.
I no havent-hi més punts a l'ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a tres quarts i
cinc minuts de nou del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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