ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA NOU DE SETEMBRE DE DOS MIL VUIT.
Vilademuls, nou de setembre 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 cinc d’agost 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 02.09.08.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres realitzades pel Sr. Tomas Andres Garcia
Rueda a Vilamarí.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 03.09.08.A: Procedir a la devolució de l’IVTM del
vehicle amb matrícula GI-4029-BC.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
TAPIZADOS VILANOVA SOLER S.A.
Cortines Llar infants
LITH GRÀFIQUES
Carnet Gent Gran

Fact. Núm. 28053
1.636,02€
Fact. Núm. 08/15259
63,57€
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REVISTA EL MIRADOR
Publicitat agost 08

Fact. Núm. 643/08
232,00€

ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY
Anunci revista núm. 104

Fact. Núm. A-670
252,88€

CONSTRUCCIONS MAYOLAS-PAIRET S.L.
Treballs Llar infants Sant Esteve de Guialbes

Fact. Núm. 724
328,10€

SPD GIRONA SL
Senyals

Fact. Núm. 20070182
943,61€

4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 29 de juliol de 2008 va
atorgar una subvenció per actualització material informàtic exp. IF/1577, import
2.611,45€.
Atès que la subvenció s’ha d’acceptar.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona.

5.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 12.08.08.A
L’Alcaldessa dóna compte del següent decret,
“DECRET D’ALCALDIA 12.08.08.A
Vist l’expedient OBRA 78, 79 i 80/2007, expedients de millora de finques núm. 8, 9 i 10, presentat per la
UTE AVE CORNELLÀ.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 17 de març de 2008.
Vist l’informe de l’OGAU de dates:
a) V8: 30 de gener de 2008. T-G 16/2007.
b) V9: 30 de gener de 2008: T-G 17/2007.
c) V10: 30 de gener de 2008. T-G 18/2007.
Vist l’article 53.1.k), Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Mitjançant aquest Decret, RESOLC:
Primer.- Atorgar llicència d’obra de millora de finques núm. 8, 9 i 10 presentat per la UTE AVE
CORNELLÀ, expedients OBRA 78, 79 i 80/2007, que s’hauran d’ajustar al projectes presentats en data
03/09/2007, amb registre número 779.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
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1.- Als informes emesos per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada en data 30 de gener de 2008.
2.- Els talussos seran amb un pendent 1:3 (alçada-Base)
3.- Si els talussos superen els tres metres d’alçada, aquests hauran de formar terrasses d’igual amplada
que alçada.
Tercer.- Ratificar aquest Decret en la següent sessió de la Junta de Govern Local.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 12.08.08.A.

6.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Pere Viñas Puig, en
nom propi, amb DNI núm. 40323334X, de data 20/08/2008, per repassar
porticons, façana i portal del garatge al Mas Pau de les Alzines Nou a Vilamarí
de Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 55/2008.
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 2 de setembre de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Pere Viñas Puig, en nom propi, amb
DNI núm. 40323334X, de data 20/08/2008, per repassar porticons, façana i
portal del garatge al Mas Pau de les Alzines Nou a Vilamarí de Vilademuls,
amb un pressupost de 522,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 55/2008,
salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- El color de la façana haurà de ser de la gamma dels terrossos, prohibint-se
explicitament 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.
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4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.

B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Pere Moret Subirós,
en nom propi, amb DNI núm. 40228192L, de data 20/05/2008, per collar teules i
canviar les possibles trencades de 55 m2 del teulat de la casa, posar 10m
lineals de canal de recollida d’aigua, i canviar el teulat de cairats i plaques de
fibrociment d’un cobert annex a la casa de 50 m2 al Mas dels Roures de
Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 33/2008.
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 2 de setembre de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Pere Moret Subirós, en nom propi,
amb DNI núm. 40228192L, de data 20/05/2008, per collar teules i canviar les
possibles trencades de 55 m2 del teulat de la casa, posar 10m lineals de canal
de recollida d’aigua, i canviar el teulat de cairats i plaques de fibrociment d’un
cobert annex a la casa de 50 m2 al Mas dels Roures de Vilademuls; que
s’haurà d’ajustar al projecte bàsic i executiu amb visat 830508 de data
04/08/2008 del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles
de Catalunya Demarcació de Girona. Tramitada en l’expedient OBRA 33/2008,
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.

C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jaume Vicens i
Teixidor, en nom i representació de l’entitat SAT SANT MER amb NIF núm.
F17069543, de data 31/10/2007, per a la instal·lació d’una planta de
valorització de productes orgànics (producció de biogas) al polígon 13, parcel·la
22, subparcel.la am, amb referència cadastral 17232A013000220000ZK, del
cadastre de rústica de Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 63/2007.
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Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 5 de març de 2008,
adoptà acord aprovant definitivament el projecte de planta de valorització de
productes orgànics (producció de biogas).
Vist l’informe del tècnic municipal de data 12 de maig de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Sr. Jaume Vicens i Teixidor, en nom i
representació de l’entitat SAT SANT MER amb NIF núm. F17069543, de data
31/10/2007, per a la instal·lació d’una planta de valorització de productes
orgànics (producció de biogas) al polígon 13, parcel·la 22, subparcel.la am,
amb referència cadastral 17232A013000220000ZK, del cadastre de rústica de
Vilademuls, que haurà d’ajustar-se al projecte amb visat núm. 061301 de data
26/10/2007, i documentació annexa amb visat núm. G-65015 de data
06/05/2008 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya demarcació
Girona. Tramitada en l’expedient OBRA 63/2007, salvant el dret de propietat i
sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- S’haurà d’ajustar-se a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona de data 5 de març de 2008. També, es tindran en compte el compliment
de les següents condicions:
a) De l’informe del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la
planta no podrà tractar dejeccions ramaderes procedents d’altres
explotacions agràries, només es podran tractar dejeccions de la pròpia
explotació.
b) De l’informe de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge:
- reforçar la pantalla vegetal en aquells llocs en que l’activitat sigui
parcialment visible des de les immediacions: marges nord i,
especialment, marge sud-oest. Serà necessari plantar peus
arboris d’espècies pròpies del lloc.
- No s’han d’impermeabilitzar els accessos a la planta.
- Si es necessari, que s’utilitzi una tanca permeable a la vista i que
s’instal·li darrera la massa vegetal que oculta l’activitat projectada.
- En menor mesura, cal tenir present que l’harmonització de la
instal·lació depèn també del manteniment dels espais lliures i de
l’ordre dins el recinte.
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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.

D) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Albert Mayolas Sais,
en nom propi, amb DNI núm. 40451504R, de data 14/04/2008, per la
construcció d’un habitatge a can Cansalada a Sant Esteve de Guialbes de
Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 29/06.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 21 de novembre
de 2007 va aprovar definitivament la construcció d’habitatge i la reordenació de
l’espai i de les edificacions a l’entorn de can Cansalada.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 16 de juny de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Albert Mayolas Sais, en nom propi,
amb DNI núm. 40451504R, de data 14/04/2008, per la construcció d’un
habitatge a can Cansalada a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls, que
s’haurà d’ajustar al projecte amb visat núm. 2008401454 de data 09/04/2008
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i a la documentació complementària de
data agost 2007. Tramitada en l’expedient OBRA 29/2006, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Al manteniment o a la implantació efectiva de l’explotació rústica.
2.- A la indivisibilitat de les finques registrals en les que s’emplacin les
construccions.
3.- A l’acreditació que les condicions a què es refereix l’apartat anterior han
estat objecte d’anotació al Registre de la propietat. La pràctica de la nota
marginal es durà a terme d’acord amb el que estableix la normativa reguladora
de la inscripció al Registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística.
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4.- 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.
5.- 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.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.

E) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jaume Escofet Boix,
en nom propi, de data 11/08/2008, per la construcció d’una rasa de 5 metres de
llargada al camí dels Masos de Vilardell per enterrar-hi l’escomesa de llum a
can Feixes a Vilamarí de Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 53/08
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 12 d’agost de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Jaume Escofet Boix, en nom propi, de
data 11/08/2008, per la construcció d’una rasa de 5 metres de llargada al camí
dels Masos de Vilardell per enterrar-hi l’escomesa de llum a can Feixes a
Vilamarí de Vilademuls, amb un pressupost de 1.200,00€. Tramitada en
l’expedient OBRA 53/08, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- S’ha d’aportar l’autorització de la companyia elèctrica titular de la
instal·lació.
2.- S’haurà de notificar a l’Ajuntament de Vilademuls en dos dies d’antelació al
començament de les obres.
3.- Les obres s’hauran de senyalitzar segons normativa sectorial vigent.
4.- L’acabat superior de la rasa haurà de ser igual al vial.
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5.- 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.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
7.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.

7.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS
A) Vist l’expedient presentat per l’entitat SAT SANT MER amb NIF núm.
F17069543, per a l’obtenció de llicència ambiental per l’exercici d’una activitat
valorització de residus no perillosos al Paratge Bosc de Sant Mer s/n a Sant
Esteve de Guialbes 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 30 d’abril de
2008.
S’ha notificat la proposta de resolució a la persona interessada i a l’Oficina de
Gestió Ambiental Unificada de Girona, i no han formulat al·legacions.
L’expedient s’ha tramitat de conformitat a l’article 48 del Decret 136/1999, de 18
de maig, aquesta corporació elabora la proposta de resolució.
Primer.- Atorgar llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat valorització
de residus no perillosos al Paratge Bosc de Sant Mer s/n a Sant Esteve de
Guialbes de Vilademuls, sol·licitada per l’entitat SAT SANT MER amb NIF núm.
F17069543.
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
24/07/2008.
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 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
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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.
6.- La planta RESI no podrà tractar dejeccions ramaderes procedents d’altres
explotacions agràries, i haurà de tractar exclusivament dejeccions de la S.A.T.
Sant Mer. Que l’art. 48.1.c. del Decret 305/2006, condiciona les construccions a
l’emmagatzematge, la conservació, la manipulació i la transformació de
productes (com és el cas) a tractar únicament productes originats en la pròpia
explotació. En aquest sentit, es limita la taula de tipologia de residus autoritzats
(taula especificada en la pàgina 21 de l’informe de l’O.G.A.U.) als que es
generin en la pròpia explotació agrària. (condició D.A.R.P.).
7.- Per tal d’evitar la infiltració de residus a l’aqüífer, les instal·lacions hauran de
comptar amb una xarxa de drenatge superficial d’aigües pluvials, que haurà
d’incorporar els dispositius necessaris per a la retenció dels residus o productes
contaminats que poguí arrossegar l’aigua d’escorrentia (condició A.CA.).
8.- Reforçar la pantalla vegetal en aquells llocs en que l’activitat sigui
parcialment visible de les immediacions: marge nord i, especialment marge
sud-oest. Serà necessari plantar peus arboris d’espècies pròpies del lloc
(condició Arquitectura i Paisatgisme).
9.- No s’han d’impermeabilitzar els accessos a la planta, sempre i quan sigui
viable per la condició de l’A.C.A. (condició Arquitectura i Paisatgisme).
10.- Si és necessari, que s’utilitzi una tanca permeable a la vista, i que s’instal·li
darrera la massa vegetal que oculta l’activitat(condició Arquitectura i
Paisatgisme).

B) Vist l’expedient presentat per l’entitat BELLACOMA S.L. amb NIF núm.
B17393927, per a l’obtenció de llicència ambiental d’una activitat ramadera
emplaçada a Can Falgas 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 28 de juliol de
2008.

9

El Sr. Jordi Prat Maureta en data 19/08/2008 amb número d’entrada 805 ha
comunicat que és el titular de l’explotació.
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 Can Falgàs de Vilademuls, titular Sr. Jordi Prat Maureta amb DNI
núm. 40319768D, fins a una capacitat productiva màxima de:
a) Porcí: Porcs d’engreix: 400 places
b) Total URPs: 100
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
21/08/2008.
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.

8.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE LLAR
D’INFANTS.
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de servei de llar
d’infants.
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Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles
93, 94 i 122 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article
126 de la citada Llei.
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.
D’acord amb l’article 138 de la Llei de contractes del sector públic l’adjudicació
definitiva del contracte es publicarà al BOP quan la seva quantia sigui superior
a 100.000 euros, segons disposa l’article 138.2.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Adjudicar provisionalment el contracte per a l’adjudicació del servei
de llar d’infants a la empresa Orió Assessoraments i Serveis Educatius S.C. amb
NIF núm. G17922386, subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars
i a les propostes tècniques presentades pel licitador d’acord amb l’article 135.3
de la Llei de contractes del sector públic.
SEGON: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari en virtut de l’article 135.4 de
la Llei de contractes del sector públic, advertint-lo que l’elevació a definitiva de
l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de que transcorrin quinze
dies hàbils comptats des del següent a aquell en què es publiqui aquella a un
diari oficial o al perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
L’adjudicació provisional s’haurà d’elevar a definitiva dins dels deu dies hàbils
següents a aquell en què expiri el termini assenyalat al paràgraf primer de
l’article 135.1, sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documentació
assenyalada i constituït la garantia definitiva, en cas de ser exigible, i sense
perjudici de l’eventual revisió d’aquella en via de recurs especial, conforme a
allò disposat a l’article 37.
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 08 121 48903
del pressupost de l’exercici 2008.
QUART: Requerir a l’adjudicatari per a que el dia i hora que se li indiqui
formalitzi el contracte administratiu corresponent.
CINQUÈ: Requerir a l’adjudicatari la garantia definitiva de 3.704,91€.
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SISÈ: Publicar el resultat del concurs al BOP.
SETÈ: Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari.
VUITÈ: Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui
per fer efectius els acords precedents.
9.- 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 hores del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal.
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