ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de novembre de 2015
Horari: de 19,00 a 19,30 hores
Lloc: sala de juntes de la casa consistorial
ASSISTENTS
Àlex Terés i Cordón, alcalde
Eva Alsina i Quer, primer tinent d’alcalde
Albert Piera i Sanchez, segon tinent d’alcalde
Assisteix amb veu i sense vot el regidor Jordi Ginabreda i Felip.
Lluís Boet Serra, secretari

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 02/11/2015.
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 04.11.15.A: Adherir-se al Reglament per a la
gestió i el desenvolupament del Servei Local d’Orientació Familiar.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 12.11.15.A: Concertar amb La Caixa una pòlissa
de compte de crèdit de curt termini de 100.000,00€.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 13.11.15.A: Sol·licitar a la Diputació de Girona,
Cooperació Local, una subvenció de 60.000,00€, per despeses de
subministrament d’aigua.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 13.11.15.B: Requerir al Sr. Nicolás Espartaco de
Nicolás Cruz el pagament de la taxa pel subministrament d’aigua i del cànon de
la Generalitat.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
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ROLDEX 99 SL
Extintor

Fact. Núm. 1930
41,14€

CASAMITJANA
Arranjar desbrossadora

Fact. Núm. 20154702
40,70€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Redacció desglossats projecte aigua

Fact. Núm. 931150045
600,00€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Direcció obra connexió dipòsits 1a fase

Fact. Núm. 931150038
1.479,88€

FERNANDO AIZPUN DE LA ESCOSURA
Projecte local municipal Sant Esteve

Fact. Núm. 30/15
2.271,17€

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Quota soci anual 2014

Fact. Núm. Q-03/2015
60,00€

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Quota soci anual 2015

Fact. Núm. Q-5/2015
60,00€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Francesc Xavier
Bonavia Torguet, en nom propi, de data 03/11/2015 amb registre d’entrada
1080, per executar les obres de reparació de la façana del Mas Vall Padrosa a
Vilademí de Vilademuls, expedient OBRA 60/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 09/11/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per executar les obres de reparació de la façana del Mas Vall Padrosa,
presentada pel Sr. Francesc Xavier Bonavia Torguet, entrada en aquest ajuntament el dia 3 de
novembre de 2015, registre d’entrada 1080.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost.
1.- Antecedents: informe urbanístic 149/2015, de data 19 d’octubre de 2015. Es requereix al propietari
que aturi immediatament les obres i que sol·liciti llicència municipal d’obres per a les obres executades i
les que es vulguin executar.
2.- En data 3 de novembre de 2015, es presenta una descripció de les obres que s’han realitzat i les que es
pretenen realitzar i s’adjunta pressupost. Les obres consisteixen en la reparació de la façana, repassant les
esquerdes i tapant els forats existent. Aquestes obres es consideren menors.
3.- El pressupost és de 3.300,00 €.
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4.- L’informe és favorable. En cas que sigui necessari la instal·lació de bastida, caldrà presentar projecte
de bastida o documentació equivalent.”

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Francesc Xavier Bonavia Torguet, en
nom propi, de data 03/11/2015, per executar les obres de reparació de la
façana del Mas Vall Padrosa a Vilademí de Vilademuls, amb un pressupost de
3.300,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 60/2015, salvant el dret de propietat
i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- En cas que sigui necessari la instal·lació de bastida, caldrà presentar
projecte de bastida o documentació equivalent.
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
3.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
5.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Miquel de Puig
Viader, en nom propi, de data 22/10/2015 amb registre d’entrada 1046, per
arreglar les esquerdes de l’enrajolat i de la paret de la terrassa de Can Puig a
Vilademí de Vilademuls, expedient OBRA 61/2015.

3

Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 09/11/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per arreglar les esquerdes de l’enrajolat i de la paret de la terrassa de Can Puig
de Vilademí, presentada pel Sr. Miquel de Puig Viader, entrada en aquest ajuntament el dia 22
d’octubre de 2015, registre d’entrada 1046.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost.
1.- La finca de Can Puig de Vilademí està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau
RG. L’habitatge de Can Puig és considerat un bé catalogat d’interès local, E.36. Les obres que es
proposen són arreglar les esquerdes de l’enrajolat i de la paret de la terrassa de Can Puig, per tant es
consideren obres de conservació i millora, que no varien els elements edificatoris i estructurals definitoris
del valor de l’edificació. Les obres són menors.
2.- El pressupost és de 460,00 €.
3.- L’informe és favorable. “

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Miquel de Puig Viader, en nom propi, de
data 22/10/2015, per arreglar les esquerdes de l’enrajolat i de la paret de la
terrassa de Can Puig a Vilademí de Vilademuls, amb un pressupost de
460,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 61/2015, salvant el dret de propietat i
sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
2.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
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b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jordi Prat Maureta,
en nom propi, de data 27/10/2015 amb registre d’entrada 1050, per substituir
un tram de la tanca existent de l’explotació ramadera Can Falgàs de
Vilademuls, expedient OBRA 62/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 16/11/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per substituir un tram de la tanca existent de l’explotació ramadera Can Falgàs
de Vilademuls, presentada pel Sr. Jordi Prat Maureta, entrada en aquest ajuntament el dia 27
d’octubre de 2015, registre d’entrada 1050.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació, fotografies i pressupost.
1.

Segons la sol·licitud es preveu la substitució d’un tram de la tanca existent de l’explotació
ramadera Can Falgàs de Vilademuls. Es preveu substituir un tram d’uns 25 metres de llargada
amb tanca de malla galvanitzada. La finca està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic
general (RG).

2.

Les tanques en sòl no urbanitzable estan regulades en l’article 163 del text refós de les NNSS.
Segons aquest article les tanques s’han de situar a una distància mínima de 4,00 metres de l’eix
dels camins, han d’estar construïdes amb elements vegetals, matolls, estaques, filats o similars, i
les que estiguin construïdes amb filats o elements metàl·lics han de ser totalment diàfanes i
congruents amb el caràcter rural de l’espai. En tot cas l’alçada màxima és de 1,80 metres.

3.

El pressupost és de 581,52 €.

4.

L’informe urbanístic és favorable, condicionat a que l’alçada màxima de la tanca sigui de 1,80
metres.”

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Jordi Prat Maureta, en nom propi, de
data 27/10/2015, per substituir un tram de la tanca existent de l’explotació
ramadera Can Falgàs de Vilademuls, amb un pressupost de 581,52€.
Tramitada en l’expedient OBRA 62/2015, salvant el dret de propietat i sens
perjudici de tercers.
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Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- L’alçada màxima de la tanca sigui de 1,80 metres.
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
3.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
5.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
D) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Josefina Mañach
Antonijoan, en nom propi, de data 27/10/2015 amb registre d’entrada 1057, per
rejuntar les parets de pedra dels baixos de l’habitatge de Cal Sabater a
Vilamarí de Vilademuls, expedient OBRA 63/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 16/11/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per rejuntar les parets de pedra dels baixos de l’habitatge de Cal Sabater de
Vilamarí, presentada per la Sra. Josefina Mañach Antonijoan, entrada en aquest ajuntament el dia 27
d’octubre de 2015, registre d’entrada 1057.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació, fotografies i pressupost.
1.- Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, al nucli rural de Vilamarí, clau NR. Consisteixen en
rejuntar les parets de pedra dels baixos de l’habitatge de Cal Sabater. Les obres es consideren menors.
2.- El pressupost és de 1.240,00 €
3.- L’informe és favorable, condicionat a que el material utilitzat per rejuntar sigui de color terrós que no
desentoni amb la paret de pedra. “

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Josefina Mañach Antonijoan, en nom
propi, de data 27/10/2015, per rejuntar les parets de pedra dels baixos de
l’habitatge de Cal Sabater a Vilmarí de Vilademuls, amb un pressupost de
1.240,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 63/2015, salvant el dret de propietat
i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- El material utilitzat per rejuntar sigui de color terrós que no desentoni amb la
paret de pedra.
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
3.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
5.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
E) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jaume Arbat
Soldevila, en nom i representació de la Sra. Maria Antonia Portas Clotas, de
data 02/11/2015 amb registre d’entrada 1071, per refer un paviment existent de
formigó al davant de l’habitatge Mas Guillot a Olives de Vilademuls, expedient
OBRA 64/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 16/11/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per refer un paviment existent de formigó al davant de l’habitatge Mas Guillot,
presentada pel Sr. Jaume Arbat Soldevila, entrada en aquest ajuntament el dia 2 de novembre de
2015, registre d’entrada 1071.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació.
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1.- El Mas Guillot està situat en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau RG. Les obres
proposades consisteixen en refer el paviment existent de formigó del davant de l’habitatge. Les obres es
consideren menors.
2.- El pressupost és de 2.000,00 €
3.- L’informe és favorable. “

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Maria Antonia Portas Clotas, en nom
propi, de data 02/11/2015, per refer un paviment existent de formigó al davant
de l’habitatge Mas Guillot a Olives de Vilademuls, amb un pressupost de
2.000,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 64/2015, salvant el dret de propietat
i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
2.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.

5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE CONCESSIÓ
MUNICIAL DE ROMPUDA DE TERRENY FORESTAL

DE

LLICÈNCIA

Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Miquel Quer i Agustí,
en nom propi, de data 15/10/2015, de sol·licitud de rompuda de terreny forestal
que afecta la parcel·la cadastral 72, del polígon 9 de la finca Can Vilert d’Amunt
a Vilamarí de Vilademuls.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
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Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 09/11/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de rompuda de terreny forestal que
afecta la parcel·la cadastral 72 del polígon 9 de la finca Can Vilert d’Amunt de Vilamarí, presentada pel
Sr. Miquel Quer i Agustí, entrada en aquest ajuntament el dia 17 de juny de 2015, registre d’entrada
648, i documentació complementària del dia 15 d’octubre de 2015, registre d’entrada 1020.
1.- Antecedents: informe 92/2015 de 19 de juny de 2015. Es va condicionar la llicència municipal de la
rompuda proposada a l’obtenció de l’informe favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
2.- En data juliol de 2015, té entrada a l’Ajuntament la resolució de la rompuda, expedient número
2015STGIRROM0456, la qual és favorable, condicionada al compliment de les condicions exposades en
la resolució.
3.- L’informe urbanístic per a la concessió de la llicència municipal és favorable, condicionat al
compliment de les condicions exposades en la resolució del DAAM.”

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència municipal sol·licitada pel Sr. Miquel Quer i Agustí, en
nom propi, de data 15/10/2015, per la de rompuda de terreny forestal que
afecta la parcel·la cadastral 72 del polígon 9 de la finca Can Vilert d’Amunt a
Vilamarí de Vilademuls. Salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Compliment de les condicions establertes en la resolució del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
6.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA PRÒRROGA PER A L’INICIÏ
D’OBRES DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT 25/2014.
En data 28/10/2015 amb registre d’entrada 1062 de la Sra. Eva Maria Moyano
Ruiz, en nom propi, ha presentat sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres del
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projecte de rehabilitació del paller de Can Maleza a Vilademí de Vilademuls,
atorgada per acord de Ple de data 22/12/2014, expedient OBRA 25/2014.
Amb data 09/11/2015, s'emet un informe favorable a la concessió de la
pròrroga de la llicència per part dels serveis tècnics municipals,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres del projecte de rehabilitació del paller de Can
Maleza, presentada per la Sra. Eva Maria Moyano Ruiz, entrada en aquest ajuntament el dia 28
d’octubre de 2015, registre d’entrada 1062.
1.- La llicència d’obres de l’expedient 25/2014 es va concedir per acord de Ple de data 22 de desembre de
2014. El termini per iniciar les obres era d’un any i de tres anys per finalitzar-les. La llicència es va
notificar el 20 de gener de 2015, per tant el termini per iniciar les obres caduca el 21 de gener de 2016.
2.- La sol·licitud de pròrroga d’inici d’obres s’ha sol·licitat dins el termini.
3.- L’informe per a la sol·licitud de pròrroga d’inici de les obres és favorable. “

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Concedir a la Sra. Eva Maria Moyano Ruiz, en nom propi, pròrroga
de la llicència urbanística d'obres tramitada sota l'expedient amb referència
OBRA 25/2014, per iniciar les obres del projecte de rehabilitació del paller de
Can Maleza a Vilademí de Vilademuls, per nou termini improrrogable que
caduca el dia 21 de gener de 2016.
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER
L’EXECUCIÓ D’OBRES MENORS DE MUSEOGRAFIA DEL MUSEU DE LA
VIDA RURAL DE VILADEMULS
Vist el document que desenvolupa part de la proposta museogràfica del Museu
de la Vida Rural de Vilademuls, seguint amb la museologia i museografia
general. Aquest Museu es desenvolupa al reformat edifici de Cal Secretari
contigu a l’Ajuntament.
La documentació tècnica és per a l’execució d’obres menors de la museografia
de les sales de planta baixa i d’un espai introductori de planta primera del
Museu de la Vida Rural de Vilademuls. Les actuacions es fan tant a nivell
constructiu com a nivell d’instal·lacions.
De conformitat als articles 34, 35 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar la documentació tècnica per l’execució d’obres menors de
museografia del Museu de la Vida Rural de Vilademuls, per import de
27.000,00€.
Segon.- Declarar la urgència de la tramitació d’aquesta aprovació, de
conformitat a l’article 50 de la Llei de Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tercer.- Exposar aquest document a informació pública per un termini de vint
dies hàbils, mitjançant inserció d’anunci en el BOP de Girona i en el tauler
d’anuncis de la corporació.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I OBERTURA DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 109
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic (endavant TRLCSP), havent-se
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del
procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost
inferior a 200.000 euros, de conformitat amb allò disposat a l’article 177.2
TRLCSP.
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i
Interventor.
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament
del contracte d’execució de l’obra “Desglossat corresponent a local municipal,
annex I, del projecte local municipal i reforma de la cuina de l’Escola de Sant
Esteve de Guialbes”
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb
allò disposat a l’article 110 TRLCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura
del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix
a 95.466,30€ de base i 20.047,92€ d’IVA.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’aprovació de
l’expedient en virtut de la competència atribuïda per delegació del Ple de data
22/06/2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense
publicitat del contracte d’obra “Desglossat corresponent a local municipal,
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annex I, del projecte local municipal i reforma de la cuina de l’Escola de Sant
Esteve de Guialbes”
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat
contracte.
Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 95.466,30€ de base
i 20.047,92€ d’IVA.
Quart: Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la
realització d’objecte del contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les
invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva
acceptació o refús.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA:
1.- Reforma de l’Ajuntament de Vilademuls 2a fase:
-

Certificació núm. 7 per import de 8.044,08€

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 7.

2.- Reforma i ampliació de Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai
d’usos múltiples:
-

Certificació núm. 6 per import de 44.363,73€

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 6.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde
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