ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA TRES DE JUNY DE DOS MIL VUIT.
Vilademuls, tres de juny 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 tretze de maig 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 19.05.08.A: Atorgar un ajut econòmic de 90,00€
pel 25è Concurs de Paletes de la Comarca del Pla de l’Estany.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 23.05.08.A: Delegar al regidor Sr. Llorenç Huguet
Gené la celebració del matrimoni civil entre el Sr. Luis Fernando Domínguez
Reina i la Sra. Esther Lourdes Ordoñez Lombana.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 26.05.08.A: Requerir al Sr. Jaume Famada
Artigas en representació de Famar 1994 S.L. perquè executi les mesures de
restauració de la realitat física alterada d’unes obres a Can Vilà a Ollers.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 28.05.08.A: Atorgar una subvenció de 200,00€
per una escultura al Santuari de la Mare de Déu del Mont.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
TOMAS S.C.
Treballs escola de Sant Esteve de Guialbes

Fact. Núm. 1473
344,84€

ASSOCIACIÓ DE MUSICS MUSICAT
Actuació sardanes dia 31 de maig de 2008

Fact. Núm. 305
2.314,00€

ASSOCIACIÓ DE MUSICS MUSICAT
Actuació sardanes dia 25 de maig de 2008

Fact. Núm. 237
800,00€

ASSA
Treballs xarxa aigua

Fact. Núm. 89
10.281,31€

FUSTERIA PAIRET
Parquet Llar infants

Fact. Núm. 742
1.867,86€

FERTO SC
Canviar pany bústies

Fact. Núm. 1503
71,86€

ENTEQ
Taxes ECA

Fact. Núm. A-92
21,09€

PLANA HURTÓS ENGINYERS
Tasques enginyeria municipal

Fact. Núm. 143
290,00€

4.- PROPOSTA D’ARRENDAMENT DE LA PLANTA PRIMERA DE CAL
MESTRE DE VILAFRESER.
L’Ajuntament té en propietat l’edifici situat a la planta primera de Cal Mestre de
Vilafreser. El principi d’igualtat, en aquest àmbit, d’accés al gaudi d’un bé
propietat del municipi i a l’exercici d’una activitat concreta, unit a la possibilitat
que l’Ajuntament obtingui una major remuneració i la conveniència d’establir
una durada de l’arrendament superior a 4 anys, aconsellen anar a les regles del
concurs per a contractar l’esmentat arrendament.
Atès que la legislació aplicable ve determinada pels següents preceptes:
articles 72, 73 i 74 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre; 92 del RD 1372/1986,
de 13 de juny, Reglament de béns de les Entitats Locals, respecte a la forma
de l’arrendament; 214, 219, 277 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 50.15 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i

Règim Jurídic dels Ens locals; 83 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 29 i següents de
la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, i 2, 8, 106.1 i
107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
Administracions públiques.
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 l’expedient de contractació pel procediment de concurs per
l’arrendament del bé patrimonial planta primera de Cal Mestre de Vilafreser de
propietat municipal.
Segon: Aprovar el plec de clàusules economico-administratives que ha de regir
el citat concurs i disposar la seva exposició pública per termini de vint dies
mitjançant anuncis al Tauler d’Edictes, al BOP, per a que puguin presentar-se
reclamacions, les quals seran resoltes per la pròpia Corporació.
Simultàniament, s’anunciarà la licitació, amb una antelació mínima de quinze
dies a l’assenyalat com el darrer per l’admissió de proposicions, si bé aquesta
quedarà ajornada en el supòsit que es presentin reclamacions contra el plec de
condicions.
5.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA, PER A INVERSIONS I MILLORES O REFORMES EN
EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS.

Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a inversions i
millores o reformes en equipaments esportius municipals publicades ne el BOP
núm. 41 de data 27 de febrer.
L’Alcaldessa dóna compte del pressupost per la millora en els equipaments
esportius municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a inversions i
millores o reformes en equipaments esportius municipals de la Diputació de
Girona, Àrea de Cooperació municipal.

Segon.- Facultar per portar a terme aquest acord al regidor Sr. Josep Bosch
Bardera.
6.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Lourdes Guitart sol·licita que s’hauria de parlar amb les persones
encarregades del TGV i instar-los a demanar permís per les actuacions que no
estaven previstes en el projecte. Es podria fer un conveni, per exemple, per
regularitzar la depuradora.
La Sra. Alcaldessa contesta que ja han presentat sol·licituds per les actuacions
que no estan en el projecte. L’Alcaldessa afegeix que s’hauria de requerir al Sr.
Ignacio Castro per tenir una altre reunió sobre els últims esdeveniments,
informacions sobre les obres del TGV.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent les vuit hores del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal.

