Aprovada pel Ple en sessió de data
La secretària,

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 21 de desembre de 2007
Inici 15,45 hores
Assistents:

Fi 15,50 hores

Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora

Excusa la seva assistència:
Lourdes Guitart Romans, regidora
Secretària de la corporació

Anna Costejà i Cros

ORDRE DEL DIA
Únic.- Proposta d’iniciació de l’expedient de delimitació del terme municipal de Vilademuls
envers els termes municipals d’Esponellà i de Fontcoberta.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Quan són tres quarts de quatre de la tarda, del dia assenyalat, la Sra. Alcaldessa declara
oberta la sessió, una vegada comprovada la suficiència de quòrum de constitució de la
mateixa, amb l’assistència de sis dels membres de ple dret de la corporació. Es procedeix al
debat i votació de l’únic punt inclòs a l’ordre del dia.
ÚNIC.- PROPOSTA D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL DE VILADEMULS ENVERS ELS TERMES MUNICIPALS
D’ESPONELLÀ I FONTCOBERTA.
La Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura de la següent proposta:
“PROPOSTA D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME
MUNICIPAL DE VILADEMULS ENVERS ELS TERMES MUNICIPALS
D’ESPONELLÀ I DE FONTCOBERTA.
Atès que des de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya
s’ha comunicat l’inici de l’elaboració dels mapes municipals de Vilademuls, Esponellà i de
Fontcoberta.
Atès el que disposen els articles 28 i ss del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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La secretària,

Es proposa al Ple,
Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Vilademuls envers els
termes municipals d’Esponellà i de Fontcoberta.
Segon.- Nomenar com a membres de la Comissió Municipal de delimitació els següents:
- Alcaldessa: Dolors Rovirola i Coromí.
- Regidor: Narcís Martí i Burch.
- Regidor: Josep Bosch Bardera.
- Tècnic municipal: Jordi Camps Costa.
- Secretari municipal.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, als efectes que en el termini d’un mes iniciï les operacions de delimitació.
Quart.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments d’Esponellà i de Fontcoberta, així com a
les persones nomenades com a membres de la Comissió Municipal de Delimitació.”
Sense que hi hagin intervencions es procedeix a la votació de l’únic punt de l’ordre del dia:
Vots a favor: 4 (Dolors Rovirola Coromí, Narcís Martí Burch, Irene Mesas Martínez, Josep
Bosch Bardera)
Vots en contra: 2 (Llorenç Huguet Gené, Dolors Pagès Puignau)

Sense que hi hagi més intervencions i quan falten deu minuts per les quatre de la tarda, la
Sra. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretària de la Corporació, n’estenc la
present acta.

Vist i plau,

La secretària

L’Alcaldessa
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