ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET DE GENER DE DOS MIL NOU.
Vilademuls, vint-i-set de gener de dos mil nou, 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 vuit del vespre, es passa tot seguit a tractar els assumptes
prèviament fixats en l’ordre del dia corresponent.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’UN PROJECTE D’OBRES
La Junta de Govern Local en sessió de data 11 de novembre de 2008, va aprovar
inicialment el projecte “Abastament d’aigua en alta dels nuclis de Vilademuls,
Galliners i Parets d’Empordà” amb un pressupost de 607.588,33 €, es va exposar
al públic per un termini de 30 dies hàbils, es va inserir en el BOP de Girona núm.
222 de data 18 de novembre de 2008 i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Durant el període d’exposició no s’han efectuat al·legacions.
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.- Aprovar definitivament el projecte “Abastament d’aigua en alta dels
nuclis de Vilademuls, Galliners i Parets d’Empordà”, amb un pressupost de
607.588,33€, subscrit per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Josep Alemany i
Masgrau, de data novembre de 2008.
Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d’anuncis de la corporació.
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2.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA.
Vista l’actuació “Abastament d’aigua en alta als nuclis de Vilademuls, Galliners i
Parets d’Empordà”, PUOSC núm. 2008/603.
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.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar a la persona
següent director facultatiu de l’obra Sr. Joan Plana i Turró.
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
Quart.- Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a
la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis,
així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries
per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent dos quarts de nou del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal.
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