ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA DOTZE DE NOVEMBRE DE DOS MIL SET.
Vilademuls, dotze de novembre de dos mil set, 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 Secretaria la Sra. Anna Costejà i Cros, que dóna fe d’aquest
acte.
Essent les vuit menys vint minuts 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 nou d’octubre de dos mil set, és aprovada per unanimitat, sense cap
esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 11.10.07.A. Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres realitzades a can Bartró d’Orfes.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 15.10.07.A. Atorgar a l’Associació Contra el
Càncer una subvenció de 200,00€.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 15.10.07.B. Incoar expedient de protecció de la
legalitat de les obres realitzades a la finca Mas Ruart d’Orfes.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 16.10.07.A. Atorgar llicència de primera ocupació
de les obres de can Xeringa de Galliners.

2.5.- DECRET D’ALCALDIA 16.10.07.B. Adoptar la compactació de l’AP-7 i
l’A-2 en un únic corredor entre els municipis de Sant Julià de Ramis i Pont de
Molins.
2.6.- DECRET D’ALCALDIA 18.10.07.A. Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres realitzades a la finca situada al polígon 9,
parcel·la 41 del cadastre de rústica.
2.7.- DECRET D’ALCALDIA 23.10.07.A. Ratificar l’ordre de suspensió de les
obres que es duen a terme a la finca l’Hostal Sec de Vilamarí.
2.8.- DECRET D’ALCALDIA 23.10.07.B. Designar procuradors dels tribunals
per la representació de l’Ajuntament de Vilademuls pels procediments que es
faculta a la Diputació de Girona la defensa.
2.9.- DECRET D’ALCALDIA 25.10.07.A. Adjudicar al Sr. Jordi Ribot i Sra.
Roser Bautista l’arrendament de la vivenda situada a Cal Mestre de Vilafreser
fins el 31 d’agost de 2008.
2.10.- DECRET D’ALCALDIA 29.10.07.A. Autoritzar a Autocars Dalmau el
servei de Transport Escolar d’ensenyament primari.
2.11.- DECRET D’ALCALDIA 29.10.07.B. Aprovar una operació de crèdit a
llarg termini de 50.000,00€.
2.12.- DECRET D’ALCALDIA 06.11.07.A. Delegar al Consell Comarcal del Pla
de l’Estany la contractació de dos obres: Llar d’infants municipal a Sant Esteve
de Guialbes-annex exteriors, Reforç estructural i condicionament del porxo
d’entrada de l’Ajuntament.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
CONXITA HEREU PLA
Cortines CEIP

Fact. Núm. 11
460,52€

ERIK MORALES
Serveis de guarderia rural

Fact. Núm. 27/07
1.699,54€

SECE
Treballs Orfes

Fact. Núm. 77005552
1.133,71€

REPSOL YPF
Gas-oil

Fact. Núm. 761190545
1.044,00€

CONSELL COMARCAL
Servei recollida residus sòlids urbans

Fact. Núm. 700364
18.912,38€

CONSELL COMARCAL
RSU, setembre 2007

Fact. Núm. 386
1.012,00€

CONSTRUCCIONS MAYOLAS-PAIRET SL
Treballs el Paller de Vilademuls

Fact. Núm. 658
195,60€

CONSTRUCCIONS MAYOLAS-PAIRET SL
Treballs Pavelló Vilamarí

Fact. Núm. 655
3.344,21€

CONSTRUCCIONS MAYOLAS-PAIRET SL
Treballs CEIP

Fact. Núm. 656
263,13€

CONSTRUCCIONS MAYOLAS-PAIRET SL
Treballs CEIP

Fact. Núm. 654
217,74€

CONSTRUCCIONS MAYOLAS-PAIRET SL
Trasllat mobles de la rectoria a Cal Secretari

Fact. Núm. 657
152,93€

FUSTERIA PAIRET
Treballs CEIP

Fact. Núm. 728
73,43€

FUSTERIA PAIRET
Treballs CEIP

Fact. Núm. 726
3.173,78€

FUSTERIA GELI
Treballs CEIP

Fact. Núm. 37
2.531,14€

ECOTERM SL
Instal·lació aire condicional CEIP

Fact. Núm. 181
8.272,15€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS
1.- Vist l’expedient presentat pel Sr. Narcís Batllori i Lleal, en nom propi, amb
NIF núm. 40306375W, per l’adequació mediambiental de l’activitat
corresponent a un taller de reparació de vehicles i maquinària agrícola, branca
mecànica, elèctrica i pneumàtics, situat a la ctra. N-II, km. 729,2 a Vilafreser de
Vilademuls.

Vist l’informe favorable integrat de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental
de data 01 d’octubre de 2007.
Els interessats no han formulat al·legacions durant aquest tràmit.
D’acord amb l’article 5.3.e) del Decret 50/2005, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència ambiental per a l’adequació mediambiental de
l’activitat corresponent a un taller de reparació de vehicles i maquinària
agrícola, branca mecànica, elèctrica i pneumàtics, situat a la ctra. N-II, km.
729,2 a Vilafreser de Vilademuls, segons documentació aportada en l’expedient
administratiu, de dates 07/12/2005, 11/10/2005, 02/12/2005, gener 2006,
21/06/2006, 05/12/2006 i 19/09/2007.
Segon.- Aquesta llicència resta subjecte, en els aspectes mediambientals, a
revisió periòdica cada 8 anys, que s’inicia des de la data d’atorgament de la
llicència.
Tercer.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- El titular disposa del període de 12 mesos per a instal·lar un hidrant
d’incendis a menys de 100 metres de qualsevol punt de la façana accessible.
El titular és el responsable de l’execució d’aquesta correcció en el termini
corresponent i de mantenir les condicions de seguretat en cas d’incendi
establerts per la legislació aplicable. En el cas que el titular no executi les
correccions o bé no ho faci conforme al programa presentat, es considerarà
que l’activitat no compleix amb la legislació aplicable i podrà donar lloc al
procediment sancionador oportú.

2.- Vist l’expedient presentat per la Sra. Maria Compta Badosa amb NIF núm.
40287217A, per a l’obtenció de llicència ambiental d’una activitat ramadera
emplaçada a Mas Casa Nova a Vilamarí de Vilademuls.
Vist l’informe favorable integrat de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona, de data 12 de setembre
de 2007, que s’adjunta mitjançant còpia certificada.
Els interessats no han formulat al·legacions durant aquest tràmit.

L’expedient s’ha tramitat de conformitat a l’article 5.2 del Decret 50/2005, de 29
de març, i d’acord a l’apartat f), la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat ramadera
emplaçada a Mas Casa Nova a Vilamarí de Vilademuls, sol·licitada per la Sra.
Maria Compta Badosa amb NIF núm. 40287217A, fins a una capacitat
productiva màxima de:
a) Vaquí: - Cria de Vaquí: 60 places
- Engreix de vedells: 152 places
b) Total URPs: 107,66
1.- A més de les condicions per a l’exercici de l’activitat indicades a la
documentació presentada, es tindran en compte les mesures de control, nivells
d’emissió i prescripcions tècniques que s’indiquen en l’Annex notificat en data
15 d’octubre de 2007.
2.- L’establiment, així mateix, s’haurà d’ajustar a les condicions indicades a la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud que no han estat
específicament fixades en algun dels apartats del informe integrat.
3.- Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat (i en especial els que fan
referència a la capacitat productiva de l’activitat i a la disponibilitat de base
territorial) haurà de ser comunicat a l’Ajuntament i a l’OGAU. Aquesta
comunicació haurà d’anar acompanyada de valoració de la naturalesa del canvi
esmentat.
4.- Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els
aspectes mediambientals, en el termini de vuit anys, llevat que es produeixin
abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d’una nova
llicència o que s’incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits a
l’article 67 del Decret 136/1999. Aquesta es materialitzarà amb la presentació
d’una avaluació ambiental verificada davant l’Ajuntament i l’OGAU.
5.- Aquesta autorització s’emet sense perjudici de tots els permisos,
autoritzacions o llicències que siguin necessaris per a l’exercici de l’activitat
d’acord amb les normatives que, en el seu cas, li siguin d’aplicació.

3.- Vist l’expedient presentat per la Sra. Dolors Pagès Puignau amb NIF núm.
40301585L, per a l’obtenció de llicència ambiental d’una activitat ramadera
emplaçada a Mas Pagès a Orfes de Vilademuls.
Vist l’informe favorable integrat de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona, de data 12 de setembre
de 2007, que s’adjunta mitjançant còpia certificada.
Els interessats no han formulat al·legacions durant aquest tràmit.
L’expedient s’ha tramitat de conformitat a l’article 5.2 del Decret 50/2005, de 29
de març, i d’acord a l’apartat f), la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat ramadera
emplaçada a Mas Pagès a Orfes de Vilademuls, sol·licitada per la Sra. Dolors
Pagès Puignau amb NIF núm. 40301585L, fins a una capacitat productiva
màxima de:
a) Aviram: Pollastres d’engreix: 20.800 places.
b) Total URPs: 120,64
1.- A més de les condicions per a l’exercici de l’activitat indicades a la
documentació presentada, es tindran en compte les mesures de control, nivells
d’emissió i prescripcions tècniques que s’indiquen en l’Annex notificat en data
11 d’octubre de 2007.
2.- L’establiment, així mateix, s’haurà d’ajustar a les condicions indicades a la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud que no han estat
específicament fixades en algun dels apartats del informe integrat.
3.- Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat (i en especial els que fan
referència a la capacitat productiva de l’activitat i a la disponibilitat de base
territorial) haurà de ser comunicat a l’Ajuntament i a l’OGAU. Aquesta
comunicació haurà d’anar acompanyada de valoració de la naturalesa del canvi
esmentat.
4.- Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els
aspectes mediambientals, en el termini de vuit anys, llevat que es produeixin
abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d’una nova
llicència o que s’incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits a
l’article 67 del Decret 136/1999. Aquesta es materialitzarà amb la presentació
d’una avaluació ambiental verificada davant l’Ajuntament i l’OGAU.

5.- Aquesta autorització s’emet sense perjudici de tots els permisos,
autoritzacions o llicències que siguin necessaris per a l’exercici de l’activitat
d’acord amb les normatives que, en el seu cas, li siguin d’aplicació.
5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’URBANÍSTIQUES

1.- Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Anna Gironès
Alsina, en nom propi, amb DNI núm. 40249283L, de data 05/11/2007, per
construir una paret mitgera a Can Ramon a Vilafreser. Tramitada en l’expedient
OBRA 62/2007.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 5 de novembre de 2007.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Anna Gironès Alsina, en nom propi,
amb DNI núm. 40249283L, de data 05/11/2007, per construir una tanca mitgera
de 13,5 m de llargada i 1,80 m d’alçada, de totxana acabat remolinat i pintat, a
Can Ramon a Vilafreser de Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA
62/2007, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Que la pintura sigui de la gamma dels terres, prohibint-se el color blanc.
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.

2.- Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Narcís Isern Serra,
en nom i representació de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.L., amb DNI núm. 40275816X, de data 08/10/2007, per adequar una línia
elèctrica aèria existent de MT i substituir 5 suports de fusta per 4 suports de
formigó. Tramitada en l’expedient OBRA 61/2007.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 23 d’octubre de 2007.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Narcís Isern Serra, en nom i
representació de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L., amb
DNI núm. 40275816X, de data 08/10/2007, per adequar un tram de 221 m de
línia aèria de mitja tensió i substituir 5 suports de fusta per 4 suports de formigó
a Olives de Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 61/2007, 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.
3.- Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Joan Alsina Aulet,
en nom propi, amb DNI núm. 40228553N, de data 25/09/2007, per pintar la
façana d’uns 300 m2 del Mas Alsina a Parets d’Empordà de Vilademuls.
Tramitada en l’expedient OBRA 58/2007.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 15 d’octubre de 2007.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joan Alsina Aulet, en nom propi, amb
DNI núm. 40228553N, de data 25/09/2007, per pintar la façana d’uns 300 m2
del Mas Alsina a Parets d’Empordà de Vilademuls. Tramitada en l’expedient
OBRA 58/2007, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- La coloració dels paraments ha de ser dins la gamma de colors terrossos,
prohibint-se el color blanc.
2.- Si s’utilitza bastida s’haurà de presentar la documentació necessària per la
seva utilització i complir les mesures de seguretat pertinents.
3.- 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.
4.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
5.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.

4.- Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Xavier Vicens
Teixidó, en nom i representació de CAN VICENS SCP amb NIF núm.
G17497389, de data 30/08/2007, per la construcció d’un cobert agrícola a Mas
Vicens a Vilamarí de Vilademuls . Tramitada en l’expedient OBRA 51/2007.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 5 de novembre de 2007.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Xavier Vicens Teixidó, en nom i
representació de CAN VICENS SCP amb NIF núm. G17497389, de data
30/08/2007, per la construcció d’un cobert de 24x9 m a Can Vicens a Vilamarí
de Vilademuls, que s’haurà d’ajustar al projecte bàsic i d’execució amb visat
núm. 60529 de data 04/10/07 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,

demarcació Girona. Tramitada en l’expedient OBRA 51/2007, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A la presentació del corresponent full d’assumeix.
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.- Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Lluís Girbau
Massana, en nom i representació d’ALTERNATIVES SOLARS S.L., amb DNI
núm. 40298214Y, de data 26/04/2006, per la instal·lació solar fotovoltaica per a
la producció d’energia elèctrica en règim especial connectada a xarxa a
Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 38/2006.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de sessió de data 26
de setembre de 2007, que aprova definitivament el projecte, amb la condició que
es realitzin les mesures correctores indicades pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge i per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 9 de novembre de 2007.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Lluís Girbau Massana, en nom i
representació d’ALTERNATIVES SOLARS S.L., amb DNI núm. 40298214Y, per
a la instal·lació de 644 mòduls de plaques solars fotovoltaiques connectades a
la xarxa de 100 kw amb estructures fixes a Vilademuls, segons projecte amb
visat núm. 029490AA de data 19/12/06 del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona. Tramitada en l’expedient OBRA 38/2006, salvant el
dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Per tal de minimitzar el risc d’incendi forestal caldrà desplaçar la instal·lació i
mantenir una franja de separació de 25 metres amb la vegetació forestal
confrontant.
2.- Caldrà preveure les mesures per al desmuntatge de la instal·lació al final de
la seva vida útil, així com la restauració de l’entorn afectat.
3.- En cas que es prevegi un tancament de la instal·lació aquest s’ajustarà
estrictament als terrenys que ocupi la instal·lació projectada.
4.- La connexió de la instal·lació amb la xarxa de distribució elèctrica s’haurà de
dissenyar de forma que es minimitzi el seu impacte ambiental.
5.- Els residus de la construcció que es generin en l’obra d’instal·lació s’hauran
de gestionar en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de
Catalunya i d’acord amb la normativa vigent.
6.- L’activitat s’haurà de tramitar d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l’Administració ambiental i normativa de
desenvolupament.
7.- La instal·lació haurà de complir amb allò que preveu el Decret 82/2005, de 3
de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.
8.- Pintar la caseta de color terròs, en un to similar al sòl de l’entorn.
9.- Minimitzar la il·luminació de la caseta i de les instal·lacions.
10.- Alinear les caixes de connexió que es troben darrera les 4 fileres
d’estructures de suport.
11.- Col·locar un model de tanca visualment permeable i de la menor altura
possible. Optar pel color que minimitzi la seva preeminència visual.
12.- Revegetar la superfície entre les estructures de suport amb el mateix
conreu de la resta de la parcel·la.
13.- Presentar el full d’assumeix del tècnic.

14.- Segons la memòria bàsica presentada en data 08/11/2007 és una activitat
incorporada a l’annex III, Grup 1, subgrup 12, de comunicació ambiental. Cal
presentar amb una antelació mínima d’un mes a la data del seu inici una
certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots
els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d’acord amb la
legislació aplicable.
15.- 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.
16.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.

6.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D’UNA FIANÇA D’UNA OBRA
L’entitat ASSA Hidràulica i Electricitat S.L. ha sol·licitat la devolució de la fiança
definitiva de l’obra “Interconnexió de la xarxa de distribució d’aigua entre el
dipòsit de Vilamarí i la xarxa del dipòsit d’Ollers”.
Vist l’informe de la tècnica municipal de data 3 de setembre de 2007.
S’ha exposat al públic mitjançant inserció d’anunci en el BOP núm. 189 de data
26/09/2007 i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, per un termini de vint dies.
Durant aquest termini no s’han efectuat al·legacions.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Retornar la fiança definitiva de l’obra “Interconnexió de la xarxa de
distribució d’aigua entre el dipòsit de Vilamarí i la xarxa del dipòsit d’Ollers”.

7.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
DE
PAVIMENTACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS DEL NUCLI URBÀ DE
VILADEMULS-2a FASE.
Vist el projecte titulat “Pavimentació i soterrament de serveis del nucli urbà de
Vilademuls-2a fase”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, signat per l’arquitecte Sr. Jordi Camps Costa, de data juliol
2007, amb un pressupost de 286.645,91€.

Atès que el Ple de la corporació en sessió de data deu de juliol de dos mil set
va delegar a la Junta de Govern Local les competències delegables.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra titulat “Pavimentació i
soterrament de serveis del nucli urbà de Vilademuls-2a fase”, redactat pels
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, signat per l’arquitecte
Sr. Jordi Camps Costa, de data juliol 2007, amb un pressupost de 286.645,91€.
Segon.- D’acord amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny s’exposen al públic
pel termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podrà examinar a la Secretaria
de l’Ajuntament dies i hores d’atenció al públic i formular les al·legacions
pertinents.
8.- PRECS I PREGUNTES

No se’n formulen
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent les vuit del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

La secretària

