ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA ONZE DE NOVEMBRE DE DOS MIL VUIT.
Vilademuls, onze de novembre de dos mil vuit, es reuneixen a la Sala de
Sessions de la Casa Consistorial sota la presidència de l’Alcaldia-Presidència,
la Sra. Dolors Rovirola i Coromí, i amb l’assistència dels següents regidors.
Sr. Narcís Martí i Burch
Sra. Irene Mesas i Martínez
Assisteix, amb veu i sense vot el regidor Sr. Josep Bosch Bardera, i la Sra.
Lourdes Guitart Romans.
Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Boet Serra, que dóna fe d’aquest acte.
Essent les set del vespre, es passa tot seguit a tractar els assumptes
prèviament fixats en l’ordre del dia corresponent.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegida pel Secretari l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
de data catorze d’octubre de dos mil vuit, és aprovada per unanimitat, sense
cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1. DECRET D’ALCALDIA 13.10.08.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres il·legals realitzades a Can Camps d’Ollers, i
deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia 16.07.08.A.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 22.10.08.A: Atorgar una subvenció per un import
de 150,00€ per una pancarta i dues banderoles a l’Associació de Donants de
Sang.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 23.10.08.A: Iniciar l’expedient de contractació de
l’obra ordinària “Renovació de la xarxa d’aigua del sector sud del nucli de
Terradelles”.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 23.10.08.B: Aprovar l’expedient de contractació
pel procediment negociat sense publicitat del contracte d’obra “Renovació de la
xarxa d’aigua del sector sud del nucli de Terradelles”.

2.5.- DECRET D’ALCALDIA 24.10.08.A: Ratificar l’ordre de suspensió de les
obres que es duen a la finca can Pardala d’Ollers.
2.6.- DECRET D’ALCALDIA 28.10.08.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres realitzades a can Garrigueta de Terradelles.
2.7.- DECRET D’ALCALDIA 04.11.08.A: Requerir documentació a la Sra.
Rosa Ma. Pujol Miralles, can Queixal d’Ollers, per poder resoldre la sol·licitud
de pròrroga de la llicència.
2.8.- DECRET D’ALCALDIA 05.11.08.A: Adjudicar provisionalment a
l’empresa ASSA Hidràulica i Electricitat S.L. l’execució de l’obra “Renovació de
la xarxa d’aigua del sector sud del nucli de Terradelles”.
2.9.- DECRET D’ALCALDIA 05.11.08.B: Retornar en concepte d’ingrés
indegut al Sr. Narcís Vila Frigola l’import de 164,73€, i al Sr. Narcís Vila Pardàs
l’import de 207,38€, de l’expedient de contribucions especials de l’obra
“Ordenació de la Plaça de Vilafreser”.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
AMSA
Actuacions nucli Orfes

Fact. Núm. 9.382
2.777,71 €

AMSA
Actuacions nucli Orfes

Fact. Núm. 9.383
4.251,05 €

MIRFER S.A.
Treballs nucli Vilademuls

Fact. Núm. A-471
19.748,12 €

PIANOSERVEI
Lloguer piano

Fact. Núm. 57-2008
986,00 €

CONST. MAYOLAS-PAIRET SL
Arranjar baixada pavelló Orfes

Fact. Núm. 728
240,53 €

CONST. MAYOLAS-PAIRET SL
Portar cartell anuncis al CEIP

Fact. Núm. 729
205,52 €

CONST. MAYOLAS-PAIRET SL
Col.locar 12 cartells

Fact. Núm. 730
1.727,11 €

CONST. MAYOLAS-PAIRET SL
Fer habitació menjador CEIP

Fact. Núm. 727
1.596,54 €

CONSELL COMARCAL
Fact. Núm. 2008/0409
Assessorament urbanístic 1 sem. 2008 5.644,70 €

CONSELL COMARCAL
RSU, setembre 2008

Fact. Núm. 2008/0405
1.582,82 €

ROLDEX 99 SL
Extintors

Fact. Núm. 1794
186,18 €

COMEXUS
Registre domini

Fact. Núm. A/177
604,36 €

TAPISSATS VILANOVA
Cortines Llar infants

Fact. Núm. 28099
1.255,53 €

GIROCOPI SL
Impressora

Fact. Núm. 3001
2.072,92 €

GRAFICOLOR BANYOLES
500 butlletins

Fact. Núm. 2.167
1.718,89 €

4.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ A LA SOL.LICITUD D’UNA LLICÈNCIA DE
PRIMERA OCUPACIÓ.
En data 16/07/2008 amb número d’entrada 701 la Sra. Mercè Roig Garriga
sol·licita llicència de primera ocupació per l’obra de rehabilitació d’habitatge de
Cal Flequer a Sant Esteve de Guialbes, expedient OBRA 96/2004.
El certificat final d’obra és del 57,33% de direcció d’obra de reforma d’habitatge
per part de l’arquitecte Sr. Ignasi Arbeloa Carbonell.
En data 04/10/2007 és va presentar la renúncia de la direcció facultativa del
42,67% per part de l’arquitecte Albert Gassull Bustamante.
La llicència d’obra atorgada mitjançant Decret de l’Alcaldia de 29/12/2004.A i
notificada en data 4 d’abril de 2005, és per la reforma d’habitatge unifamiliar i
de construcció d’una piscina.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 10/11/2008 de visita
d’inspecció de les obres realitzades,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de llicència de primera ocupació per les obres de reforma d’habitatge de Cal
Flequer de Sant Esteve de Guialbes, presentada per la Sra. Mercè Roig Garriga.
La sol·licitud es presenta acompanyada del certificat final de direcció d’obra de l’arquitecte Ignasi
Arbeloa i de l’arquitecte tècnic Joan Vilanova, corresponent al 57,33% de l’habitatge.
1. El projecte d’obres de reforma de Cal Flequer va obtenir llicència municipal d’obres per Decret de
l’Alcaldia de 29 de desembre de 2004. El projecte és d’un únic habitatge. En data de 4 d’abril de 2005 es
va notificar la llicència d’obres, i es tenia un termini d’un any per començar i un termini de tres anys per
finalitzar-la. La llicència va caducar el 4 d’abril de 2008. El certificat final de la direcció d’obra presentat
és del 16 de juny de 2008, quan la llicència ja havia caducat. A part d’això, el certificat final presentat no
és vàlid ja que hauria de ser de la totalitat del projecte.

2. En base al que s’ha exposat en el punt anterior, s’informa desfavorablement la llicència de primera
ocupació.”

De conformitat a l’article 181 del Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret
legislatiu 1/2005, la llicència caduca si, en finir qualsevol dels terminis un any
per començar i tres per acabar, no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Un cop caducada la llicència urbanística s’ha de declarar i acordar l’arxiu de les
actuacions.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Denegar la llicència de primera ocupació sol·licitada per la Sra. Mercè
Roig Garriga en data 16/07/2008, de l’habitatge unifamiliar Cal Flequer a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls, expedient OBRA 96/2004.
Segon.- Atorgar un termini d’audiència de deu dies, a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquest escrit, per formular al·legacions i presentar la
documentació que consideri pertinent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Mercè Roig Garriga i a la Sra.
Lourdes Quer Sopeña.

5.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

A) En data 14/04/2008 amb número d’entrada 341 es va presentar per part la
Sra. Montserrat Sais Casademont i el Sr. Albert Mayolas Sais sol·licitud de
llicència d’obra per la construcció d’un cobert agrícola a can Cansalada a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls, acompanyat de projecte amb visat núm.
830159 de data 19/03/2008 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits
agrícoles de Catalunya, demarcació Girona. Expedient OBRA 41/2008.
L’arquitecte municipal en data 16/06/2008 informa desfavorablement a la
sol·licitud de llicència d’obres a l’haver-se de resoldre quin ús real es vol
dedicar a la construcció. A la secretaria d’aquesta corporació s’està tramitat
expedient d’activitats ha grafiat com a nau d’engreix de vedells el cobert
agrícola objecte d’aquesta llicència.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament un
avantprojecte de construcció d’un habitatge i la reordenació de l’espai i de les
edificacions a l’entorn de can Cansalada, on apareix el cobert agrícola.
En data 18/06/2008 s’atorga un termini d’audiència de deu dies a les persones
interessades.
En data 16/07/2008 presenten al·legacions, manifestant, entre altres, que es va
construir aquest cobert amb la intenció futura de traslladar els vedells d’engreix
de la situació actual a aquest nou cobert, esperant que la revisió prevista de les
Normes Subsidiàries del Municipi aquesta qualificació es modifiqui, i es
permetin el seu ús com a engreix de vedells.

En data 27/10/2008 es comprova que l’ús actual de l’edificació és ramader, ús
no permès en sòl no urbanitzable amb qualificació zona agrícola (AG), on
s’admeten els coberts agrícoles.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Denegar la llicència d’obra presentada per la Sra. Montserrat Sais
Casademont i el Sr. Albert Mayolas Sais sol·licitud de llicència d’obra per la
construcció d’un cobert agrícola a can Cansalada a Sant Esteve de Guialbes de
Vilademuls. Expedient OBRA 41/2008.
Segon.- Incoar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística, de les obres
realitzades a can Cansalada a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls, obres
legalitzables, destinant el cobert com a ús agrícola.
Tercer.- Suspendre de forma provisional i immediata els actes descrits.
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de quinze dies.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Montserrat Sais Casademont i el
Sr. Albert Mayolas Sais.

B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra de data 22/09/2008 presentada pel Sr.
David Rodríquez Vila per construir un lavabo en un cobert a l’Hostal Sec de
Vilamarí. Expedient OBRA 60/2008.
Vist l’informe desfavorable de la tècnica municipal de data 10/11/2008:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per construir un lavabo en un cobert a l’Hostal Sec de Vilamarí,
presentada pel Sr. David Rodríguez Vila en representació del Sr. Joan Parera, entrada en aquest
ajuntament el dia 22 de setembre de 2008, registre d’entrada 892.

1.

L’obra està situada en sòl no urbanitzable, zona de rústic general, RG. Consisteix en construir un
lavabo en un cobert existent. El cobert objecte de les obres va obtenir llicència urbanística per
Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2006 (obra 34/2006). L’ús del cobert era per a refugi de 5
cavalls i ases.

2.

En zona de rústic general s’admet l’ús agrícola i pecuari amb prioritat sobre altres usos. La
construcció d’un lavabo dins el cobert no respon a l’ús per al qual es va obtenir llicència, per la
qual cosa s’informa desfavorablement.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. David
Rodríquez Vila per construir un lavabo en un cobert a l’Hostal Sec de Vilamarí.
Expedient OBRA 60/2008.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Sr. Joan Parera Riera.

C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra de data 25/08/2008 presentada per la
Sra. Adela Clemente Ribas per construir una tanca a la finca de can Calet de
Vilademuls. Expedient OBRA 56/2008.
Vist l’informe de la tècnica municipal de data 03/11/2008,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per construir una tanca a la finca de Can Calet de Vilademuls, presentada
per la Sra. Adela Clemente Ribas, entrada en aquest ajuntament el dia 29 de setembre de 2008, registre
d’entrada 906.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació i croquis.

1.

Les obres proposades estan situades en sòl urbà, zona 2a de casc antic. Consisteixen en la
construcció d’una part de la tanca de la finca.

2.

La tanca que es pretén construir està situada dins el sistema viari (xarxa urbana) del nucli de
Vilademuls.

3.

L’informe és desfavorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Adela
Clemente Ribas per construir una tanca a la finca de can Calet de Vilademuls.
Expedient OBRA 56/2008.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Adela Clemente Ribas.

D) Vista la sol·licitud de llicència d’obra de data 25/08/2008 presentada per la
Sra. Adela Clemente Ribas per construir una tanca a la finca el Mas Nou de
Vilademuls. Expedient OBRA 57/2008.
Vist l’informe de la tècnica municipal de data 03/11/2008,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per construir una tanca a la finca de El Mas Nou de Vilademuls,
presentada per la Sra. Adela Clemente Ribas, entrada en aquest ajuntament el dia 29 de setembre de
2008, registre d’entrada 906.

La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació i croquis.

1.

Les obres proposades estan situades en sòl urbà, zona 3 de creixement rural. Consisteixen en la
construcció d’una part de la tanca de la finca.

2. La tanca que es pretén construir està situada dins el sistema viari (xarxa urbana) del nucli de
Vilademuls.
3.

L’informe és desfavorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Adela
Clemente Ribas per construir una tanca a la finca el Mas Nou de Vilademuls.
Expedient OBRA 57/2008.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Adela Clemente Ribas.

6.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Vicenç Topas Martínez,
en nom i representació de CAN MOTAS S.L., amb DNI núm. 35089757Z, de
data 08/09/2008, per ajustar la planta soterrani de l’hotel can Motas a Ollers de
Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 61/2008.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 3 de novembre de 2008,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud del projecte per ajustar la planta soterrani de l’hotel Can Motas,
presentada pel Sr. Vicenç Topas Martínez, entrada en aquest ajuntament el dia 8 de setembre de 2008,
registre d’entrada 856.
La sol·licitud es presenta acompanyada d’annex al projecte visat.

1.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 20 d’abril de 2006, va
aprovar definitivament el Pla Especial per a la construcció d’un hotel a Can Motas d’Ollers,

promogut per Can Motas SL. L’Ajuntament de Vilademuls va atorgar llicència d’obres majors
aprovat el 14 de febrer de 2007, segons decret d’alcaldia 14.02.07.
2.

L’annex que es presenta proposa convertir el fossat destinat a màquines d’aire condicionat en
una zona de serveis de l’hotel, cobrint aquest fossat i convertint-lo en soterrani. La proposta no
suposa augment de l’edificabilitat. Segons consulta a la CUG es considera que són obres
complementàries a l’edificació principal d’instal·lacions ja autoritzades i que no és necessari la
modificació del Pla Especial.

3.

El pressupost és de 12.112,97 €.

4.

L’informe és favorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Vicenç Topas Martínez, en nom i
representació de CAN MOTAS S.L., amb DNI núm. 35089757Z, de data
08/09/2008, per ajustar la planta soterrani de l’hotel can Motas a Ollers de
Vilademuls, que haurà d’ajustar-se a l’ampliació de projecte de data 01/08/2008
amb visat 2005407158 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Tramitada en
l’expedient OBRA 61/2008, 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.
7.- PROPOSTA
URBANÍSTICA

DE

DEVOLUCIÓ

D’UN

AVAL

D’UNA

LLICÈNCIA

Per Junta de Govern Local en data 25/07/2007 va atorgar llicència d’obra a
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. per a una estesa de línia elèctrica
des del nucli de Vilafreser fins a la Ctra. N-II. Expedient OBRA 07/2007.
En data 10/09/2007 es presenta aval per import de 1.000,00€ en compliment de
la condició primera de la llicència d’obra.
En data 01/09/2008 FECSA ENDESA sol·licita la devolució de l’aval.
Vist l’informe de la tècnica municipal de data 22/10/2008,
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud per la devolució de l’aval de l’obra “Nova estesa de línia elèctrica (una part
soterrada i l’altra aèria) des del nucli de Vilafreser fins a la Ctra. N-II”, presentada per FECSA
ENDESA

1.

El dia 1 de setembre de 2008 es comunica que les obres han finalitzat i que s’han reposat les
rases de total conformitat amb les condicions establertes. El dia 22 d’octubre es realitza una
visita a la zona per comprovar que les obres han finalitzat i l’estat de les rases. Fins a dia d’avui
no hi ha constància de que hagi sorgit qualsevol anomalia o defecte, per la qual cosa es pot
procedir a la devolució de l’aval.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Retornar a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. amb CIF
B82846817, l’aval de 1.000,00€ amb número 0030-1518-02-0125198-211.
Segon.- Notificar aquesta resolució a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.L.

8.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL SERVEI DE LLAR
INFANTS.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 09/09/2008 es va adjudicar
provisionalment el contracte per l’execució del servei de llar d’infants pel preu de
74.098,20 €/any a l’empresa Orió Assessorament i Serveis Educatius S.C.
Vist que l’anunci d’adjudicació es va publicar al BOP núm. 189 de data 1 d’octubre
de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
ÚNIC: Adjudicar definitivament el contracte per l’execució del servei de llar
d’infants pel preu de 74.098,20 €/any, a l’empresa Orió Assessorament i Serveis
Educatius S.C.

9.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT EL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE L’ARRENDAMENT DE LA PLANTA
PRIMERA DE CAL MESTRE DE VILAFRSER

La Junta de Govern Local en sessió de data tres de juny de dos mil vuit va aprovar
el plec de condicions que ha de regir el concurs per la cessió en arrendament del
bé patrimonial planta primera de Cal Mestre de Vilafreser. Simultàniament
s’anuncia convocatòria de concurs.
Es va publicar en el BOP núm. 122 de data 25/06/2008 i en el tauler d’anuncis.
Durant el termini que quinze dies hàbils no s’ha presentat cap oferta, quedant
desert el concurs.
El procediment que caldrà utilitzar serà el procediment negociat sense publicitat,
essent d’aplicació els articles 153, 154, 155, 161 i 162 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, els quals disposen:
“Article 153. Caracterització.
1. En el procediment negociat l’adjudicació recau en el licitador justificadament elegit per
l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les
condicions del contracte amb un o diversos d’ells.
2. El procediment negociat ha de ser objecte de publicitat prèvia en els casos que preveu
l’article 161, en els quals és possible la presentació d’ofertes en concurrència per qualsevol
empresari interessat. En la resta de supòsits, no és necessari donar publicitat al procediment
i la concurrència s’assegura mitjançant el compliment del que preveu l’article 162.1.”
“Article 154. Supòsits generals.
En els termes que s’estableixen per a cada tipus de contracte als articles següents, els
contractes que subscriguin les administracions públiques es poden adjudicar mitjançant
procediment negociat en els casos següents:
c) Quan, després d’haver-se seguit un procediment obert o restringit, no s’hi hagi
presentat cap oferta o candidatura, o les ofertes no siguin adequades, sempre que les
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment. Si es tracta de
contractes subjectes a regulació harmonitzada, s’ha de remetre un informe a la Comissió
de les Comunitats Europees, si aquesta ho sol·licita.
El Sr. Sergi Nuss Girona i la Sra. Emma Soy Massoni en data 14/10/2008 amb
número d’entrada han presentat oferta que arrendar l’immoble.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Adjudicar al Sr. Sergi Nuss Girona i a la Sra. Emma Soy Massoni
amb DNI núm. 41589794K i 43632110Y, l’arrendament de l’immoble situat a la
planta primera de Cal Mestre de Vilafreser.
Segon.- La durada de l’arrendament serà de cinc anys. La renda mensual serà
de 300,00 euros.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

10.- PROPOSTA DE CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE CRÈDIT
Examinat l’expedient incoat per a concertar una operació de tresoreria i trobat
conforme, en armonia amb l’informe del interventor i vistos els articles 51 i 52
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
Atès que el Ple de la corporació en sessió de data 10/07/2007 va delegar a la
Junta de Govern Local les competències delegables.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concertar amb l’Entitat de Crèdit de la Caixa de Girona una pòlissa
de compte de crèdit a curt termini de 150.000,00 €, per la seva cancel·lació en
un termini màxim de 12 mesos, amb les següents condicions: les que consten
en la proposta feta per aquesta entitat, que son essencialment:
a) Entitat: Caixa de Girona
b) Crèdit màxim autoritzat: 150.000,00 €.
c) Interès serà, per a cada trimestre natural, l’EURIBOR a tres mesos el dia 25 més un
diferencial de 1,00%, sense mínim i sense arrodoniment.

d) Comissió d’obertura: 0,25%
e) Comissió de disponibilitat: 0,00%
f) Periodicitat de liquidacions: Trimestral
g) Termini: 12 mesos.
Segon.- Ordenar que es doni compliment al que preveu l’Ordre de 28 de juny
de 1999, del Departament d’Economia i Finances, i Decret 94/1995 de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’Hisendes Locals al Departament
esmentat, mitjançant la tramesa a la Direcció General de Política Financera, de
la documentació que es preveu pel cas de fer operacions de tresoreria.

11.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Lourdes Guitart pregunta sobre la percepció de les subvencions pel
funcionament de la llar d’infants.

El Sr. Narcís Marti contesta que s’ha signat el certificat que es trametre al
departament per poder percebre la subvenció. Hi ha 18 alumnes matriculats.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent tres quarts de nou del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal.

