ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 24 de març de 2015.
Inici 20,00 hores

Fi 20,20 hores

Assistents: Dolors Rovirola i Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí i Burch, regidor
Josep Bosch i Bardera, regidor
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Àlex Terés i Cordón, regidor
Jaume Ayats i Solà. regidor
Xavier Busquets i Pairó, regidor

Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió,
passant-se tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 17/02/2015.
S’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 17.02.15.A: Ampliar la jornada laboral del Sr.
Jordi Arrom Planagumà fins a 37,5 hores a la setmana.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 17.02.15.B: Atorgar a la Sra. Concepció Batlle
Guitart un termini d’un mes perquè retiri els pilars defectuosos situats al polígon
5 parcel.la 34 del cadastre de rústica de Vilademuls.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 19.02.15.A: Atorgar a la Sra. Assumpta Camps
Olivé un termini d’un mes perquè podi la vegetació existent a la parcel.la 35 del
polígon 5 del cadastre de rústica de Vilademuls.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 23.02.15.A: Aprovar l’informe tècnic sobre
actuacions realitzades en arranjament de vies publiques per danys ocasionats
per fortes pluges.
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2.5.- DECRET D’ALCALDIA 25.02.15.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística per obres sense llicència a la finca de Mas Roc a Sant
Esteve de Guialbes.
2.6.- DECRET D’ALCALDIA
d’escombraries exercici 2015.

25.02.15.B:

Modificacions

al

Padró

2.7.- DECRET D’ALCALDIA 26.02.15.A: Estimar les al.legacions afectuades
per la Sra. Concepció Batlle Guitart, l’Ajuntament de Vilademuls procedirà a
retirar les fites que es troben malmeses.
2.8.- DECRET D’ALCALDIA 26.02.15.B: L’Ajuntament de Vilademuls procedirà
a la retirada dels pilars malmesos, però no es podran tornar a restituir al no
donar compliment a les condicions de la llicència d’obres atorgada, estar a 4,00
m de l’eix del camí.
2.9.- DECRET D’ALCALDIA 26.02.15.C: Concórrer a la convocatoria de les
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2015 de la
Diputació de Girona.
2.10.- DECRET D’ALCALDIA 02.03.15.A: Delegar al regidor Sr. Jordi
Ginabreda Felip la celebració del matrimoni civil.
2.11.- DECRET D’ALCALDIA 06.03.15.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística per obres sense llicència a l’explotació ramadera Can
Guilana a Galliners.
2.12.- DECRET D’ALCALDIA 09.03.15.A: Adjudicar la direcció d’obra Reforma
i ampliació de Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai d’usos
múltiples a 2 SiS Arquitectes.
2.13.- DECRET D’ALCALDIA 09.03.15.B: Adjudicar la direcció d’obra, control
qualitat i coordinació de seguretat i salut del projecte Reforma i ampliació de
Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai d’usos múltiples a l’arquitecte
tècnic Joan Marquès.
2.14.- DECRET D’ALCALDIA 10.03.15.A: Concórrer a la convocatòria de
subvencions de l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona per a
actuacions en camins rurals i matèria forestal.
2.15.- DECRET D’ALCALDIA 16.03.15.A: Aprovar la remissió del marc
pressupostari de l’exercici de 2015, 2016, 2017 i 2018.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
INFORGEST INFORMATICA SL
Ordinadors

Fact. Núm. M8.023790
1.799,95€

COAL BARCINO S.L.

Fact. Núm. 1315
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Llums Orfes

9.942,57€

FUSTERIA GELI
Tancament fusta El Paller Vilademuls

Fact. Núm. 12
1.462,22€

CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA SL
Treballs paletaria

Fact. Núm. 139
1.745,17€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
RSU gener 2015

Fact. Núm. 940150011
1.319,28€

LADEUS WEB BRANDING SCP
Web turística, 1r pagament

Fact. Núm. 15142
300,00€

AUTO TALLER NARCIS
Arranjar vehicle municipal

Fact. Núm. 15091
254,90€

XAVIER TARRADAS
Reactiu taylor

Fact. Núm. 30215
22,75€

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
Quota 2015

Fact. Núm. 393
154,00€

LOCALRET
Quota 2015

Fact. Núm. Q2015/745
100,00€

SALA I ROS SL
Treballs esllevissades camins

Fact. Núm. 11
816,75€

CAN MATEU
Cartes

Fact. Núm. 7
158,51€

INSTAL.LACIONS POUS
Treballs lampisteria

Fact. Núm. 1021/A
143,69€

JAUME PRATS SIMON
Treballs paleteria Sant Marçal

Fact. Núm. 1
5.175,05€

ARIDS JAUME COLOMER SL
Treballs escullera Sant Marçal

Fact. Núm. 1
10.148,27€

EXCAVACIONS Y PINTURAS SAU
Treballs vies públiques

Fact. Núm. 15
42.062,38€
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S’aproven per majoria absoluta amb l’abstenció dels regidors de Junts Per
Vilademuls.

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Ignasi Arbeloa
Carbonell, en nom propi, de data 26/11/2014, per la construcció d’un cobert per
a ús exclusiu de les instal.lacions, una piscina i dues plaques solars a Can Visir
a Galliners de Vilademuls, expedient OBRA 50/2010.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 23/02/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol.licitud de modificació / annex al projecte de
rehabilitació de Can Visir de Galliners per a turisme rural, presentada pel Sr. Ignasi Arbeloa
Carbonell, entrada en aquest ajuntament el dia 26 de novembre de 2014, registre d’entrada 1022, i
documentació complementària del dia 19 de febrer de 2015, registre d’entrada 201.
La sol.licitud es presenta acompanyada del projecte bàsic i d’execució signat per l’arquitecte Ignasi
Arbeloa, i fulls d’assumeix.
1.

Antecedents:
a.

Es disposa del Pla Especial urbanístic per adequar l’edificació anomenada Can Visir de
Galliners per a turisme rural, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en la sessió de data 1 de juny de 2006 i publicat en el DOGC núm. 4679 de 19
de juliol de 2006. El projecte preveu la rehabilitació integral de l’habitatge. Les obres
són majors.

b.

El projecte disposa de llicència municipal d’obres de 28 de desembre de 2010,
expedient núm. 50/2010.

c.

Informe 162/2014 de 15 de desembre de 2014, on es requereix documentació
complementària.

2.

El projecte presentat proposa la construcció d’un cobert per a ús exclusiu de les instal.lacions,
una piscina i dues plaques solars. Aquesta modificació es considera no substancial respecte el
Pla Especial aprovat. Les obres projectades es consideren majors.

3.

El pressupost és de 11.125,00 €.

4.

L’informe urbanístic és favorable.”

L’Alcaldia-Presidència en data 22/06/2011 va delegar al Ple: Concedir
llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat al ple o a la
comissió de govern.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Ignasi Arbeloa Carbonell, en nom propi,
de data 26/11/2014, per la construcció d’un cobert per a ús exclusiu de les
instal.lacions, una piscina i dues plaques solars a Can Visir a Galliners de
Vilademuls, amb un pressupost de 11.125,00€, en base al projecte bàsic i
d’execució de data gener 2015, signat per l’arquitecte Ignasi Arbeloa.
Tramitada en l’expedient OBRA 50/2010, salvant el dret de propietat i sens
perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- La construcció d’un cobert per a ús exclusiu de les instal.lacions, una
piscina i dues plaques solars, és una modificació/annex al projecte de
rehabilitació de Can Visir de Galliners per a turisme rural.
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.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Carme Bosch
Amblas, en nom propi, de data 20/02/2015, per la reconstrucció del porxo
adossat a l’habitatge anomenat Cal Coronel a Terradelles de Vilademuls,
expedient OBRA 01/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 23/02/2015:
“I N F O R M E :
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En relació a la sol.licitud de legalització de les obres de reconstrucció del porxo adossat a l’habitatge
anomenat Cal Coronel de Terradelles, al terme municipal de Vilademuls, presentada per la Sra.
Carme Bosch Amblas, entrada en aquest ajuntament el dia 20 de febrer de 2015, registre d’entrada 204.
La sol.licitud es presenta acompanyada de memòria tècnica i certificat de solidesa redactat per l’arquitecte
tècnic Vicenç Armangué.

1.

Antecedents: informe 05/2015 de data 19 de gener de 2015, segons el qual s’informa que s’estan
executant obres sense llicència municipal. Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en
zona de rústic general, clau RG.

2.

La promotora de les obres m’exposa que aquestes han consistit en la reconstrucció d’un porxo
adossat a l’habitatge. Segons la memòria tècnica es tracta d’un porxo obert per dos costats,
adossat a l’habitatge, d’una superfície construïda de 15,46 m2. Les obres es consideren majors.

3.

El pressupost és de 5.757,00 €.

4.

L’informe urbanístic és favorable.”

L’Alcaldia-Presidència en data 22/06/2011 va delegar al Ple: Concedir
llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat al ple o a la
comissió de govern.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Carme Bosch Amblas, en nom propi,
de data 20/02/2015, per la reconstrucció del porxo adossat a l’habitatge
anomenat Cal Coronel a Terradelles de Vilademuls, amb un pressupost de
5.757,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 01/2015, 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.
4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
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5.- PROPOSTA D’INCLUSIÓ D’UNA ACTIVITAT EN L’ANNEX III DE LA LLEI
20/2009.
Concessió de l'Ajuntament de Vilademuls a Dolors Vicens Vidal de Llicència
d'instal·lació de l'activitat d'explotació porcina al Mas Bosch de Farga d'Olives,
segons acord de Ple d'aquest ajuntament celebrat en data 19/11/1997.
Autorització de l'inici de l'activitat a Dolors Vivens Vidal segons Decret
d'Alcaldia 28.07.2000.A de data 28/07/2000.
Informe integrat de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona
de caràcter FAVORABLE de data 28/08/2006 (referència: GL 20060205),
corresponent a la sol·licitud de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat
emplaçada a Mas Bosch de Farga d'Olives del municipi de Vilademuls,
promoguda per Dolors Vicens Vidal.
Resolució de l'Ajuntament de Vilademuls d'atorgament de llicència ambiental
(adequació a la Llei 3/98, de 27 de febrer) per a l'exercici de l'activitat ramadera
de porcí d'engreix emplaçada a Can Bosch de Farga d'Olives, amb una
capacitat màxima de 400 places de porcí d'engreix, amb un total de 100 URP's,
segons Decret d'Alcaldia 02.10.06.B de data 02/10/2006.
Informe del control inicial parcial i periòdic realitzat per l'EAC SOLID QM SL de
data 15/03/2013, amb registre d'entrada a l'Ajuntament número 876 de data
08/05/2013, de caràcter desfavorable.
Informe tècnic sobre el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm.
GP00037 emès pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural en data 15/12/2014, de resultat favorable.
Aquests informes han estat tramesos per l'Ajuntament de Vilademuls al Consell
Comarcal del Pla de l'Estany, per tal que d'acord amb el repartiment de
funcions establert per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, li doni la tramitació que correspongui.
El control inicial parcial i periòdic realitzat per l'EAC SOLID QM SL de data
15/03/2013, amb registre d'entrada a l'Ajuntament número 876 de data
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08/05/2013, te caràcter DESFAVORABLE sobre la continuació de l'activitat,
amb incidència lleu sobre el medi ambient, donat que:
•

La bassa de purins impermeabilitzada amb material plàstic no disposa
d'un sistema de detecció de fuites i no s'aporta el programa de
manteniment, d'acord amb les especificacions tècniques del fabricant.

•

El tancat sanitari del perímetre d'explotació no és total.

•

No s'aporta documentació per donar compliment a la condició establerta
en el Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes; GP00037 (aportació de
superfície agrícola addicional o de propostes alternatives de gestió).

L'informe de l'EAC afegia: "Es deixa un termini de 120 dies per a la realització
de les no conformitats i aportació de la documentació, a comprovar en un
control complementari".
Per altre part l'informe tècnic sobre el Pla de gestió de les dejeccions
ramaderes núm. GP00037 emès pel Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural en data 15/12/2014, és FAVORABLE.
Amb l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 i posteriors modificacions (lleis
9/2011, 5/2012 i 20/2014), aquesta activitat ha quedat inclosa en l'annex III de
la Llei.
La Llei 9/2011 de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica que ha
estat modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic inclou la disposició transitòria
segona, que en el punt 2 especifica que "Les activitats ramaderes que disposen
de llicència ambiental en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació
i que amb la nova regulació queden incloses en l'annex III de la Llei 20/2009
resten subjectes al règim de control de les activitats sotmeses a comunicació
que estableix l'article 73 si acrediten disposar d'acta favorable obtinguda en el
control inicial i en el darrer control periòdic fet d'acord amb la llicència atorgada.
En cas contrari, mantenen el règim de control que estableix aquesta llicència."
La tècnica municipal en data 27/01/2015 emet informe urbanístic, que és
compatible amb la normativa urbanística municipal.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Amb l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 i posteriors modificacions
(lleis 9/2011, 5/2012 i 20/2014), aquesta activitat ha quedat inclosa en l'annex
III de la Llei.
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SEGON.- La Llei 9/2011 de 29 de desembre, de promoció de l'activitat
econòmica inclou a la disposició transitòria segona el règim transitori aplicable
a la Llei 20/2009 amb relació a les actuacions de control periòdiques de les
activitats ramaderes. El punt 2 d'aquesta disposició diu que les activitats
ramaderes que disposen de llicència ambiental en la data d'entrada en vigor
d'aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació queden incloses en
l'annex III de la Llei 20/2009, resten subjectes al règim de control de les
activitats sotmeses a comunicació que estableix l'article 73, si acrediten
disposar d'acta favorable obtinguda en el control inicial i en el darrer control
periòdic fet d'acord amb la llicència atorgada. En cas contrari, mantenen el
règim de control que estableix aquesta llicència. Donat que en data 15/03/2013
s'ha realitzat un control inicial parcial i periòdic però amb resultat desfavorable,
aquesta activitat mantindrà el règim de control que estableix la llicència fins que
realitzi un control complementari amb resultat favorable.
TERCER.- El titular de l'activitat haurà d'acreditar la correcció de les incidències
observades especificades en l'acta de control en el termini d’un mes.
6.- PROPOSTA DE
PRESSUPOST 2014.

DONAR

COMPTE

DE

LA

LIQUIDACIÓ

DEL

L’Alcaldessa dóna compte del pressupost 2014:
“DECRET DE L’ALCALDIA 28.02.15.A
Donada compte la liquidació del present pressupost de l’exercici 2014,
formulada pel Sr. Lluís Boet Serra, interventor acctal. d’aquesta Corporació, i
en virtut d’allò que disposa l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, Text refós de la Llei Reguladora d’hisendes locals. Els quals
atribueixen la competència d’aprovació de la liquidació a l’Alcalde, el qual
donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri.
Donada lectura dels documents que integren la mateixa i trobada conforme,
RESOLC:
Únic.- Aprovar l’esmentada liquidació del pressupost per a l’exercici 2014,
segons la forma en què ha estat redactada, la qual presenta el resum següent:
ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

IMPORT-EUR.
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1.- DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT EL 31-12-14

712.314,71

Pressupost d’ingressos. Ex. Corrent
Pressupost d’ingressos. Ex. Tancats
D’altres operacions no pressupostàries
Ingressos pendents d’aplicació definitiva
Saldos de dubtós cobrament

101.430,31
583.132,17
27.902,23
150,00
-31.945,58

2.- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT EL 31-12-14

-130.200,15

Pressupost de despeses. Ex. Corrent
Pressupost de despeses. Ex. Tancants
D’altres operacions no pressupostàries
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-100.922,39
-4.267,85
-25.009,91
0,00

3.- FONS LIQUITS EN LA TRESORERIA EL 31-12-14

84.518,10

4.- ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

666.632,66

RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2014

1.- DRETS RECONEGUTS NETS

742.670,49

2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

772.554,12

3.- PASSIUS FINANCERS

56.553,59

4.- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2-3)

-29.883,63

5.- DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT TRESORERIA
a) Desviacions negatives de finançament
b) Desviacions positives de finançament
c) Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria

0,00
0,00
567.061,43

6.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

67.625,65”

7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No se’n formulen
8.- MOCIONS I PROPOSICIONS
No se’n formulen
9.- PRECS I PREGUNTES.
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9.1.- El Sr. Jaume Ayats pregunta sobre els pilars d’Ollers que no compleixen la
distància en relació a la carretera.
L’Alcaldessa contesta que Can Batlle d’Ollers varen demanar llicència d’obra
per fer una tanca, una veïna s’ha queixat que estan tirats a terra o malmesos,
fet que pot ocasionar danys als vianants, es va requerir als titulars de la finca
que els retirés i aquests han manifestat que el deteriorament dels pilars ha
estat ocasionat per la maquinaria que desbrossa els marges, i com que és una
qüestió discutible s’ha decidit resoldre que fos l’ajuntament qui retirés els pilars,
amb la condició que no es podran tornar a col.locar perquè no compleixen la
distància des de l’eix del camí.
9.2.- El Sr. Jaume Ayats pregunta en relació a l’obra que s’ha portat a terme a
Sant Esteve de Guialbes per habilitar un espai per posar-hi contenidors, i si
aquesta actuació va a càrrec de l’ajuntament.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que per donar solució a una petició del
restaurant La Serra, els contenidors estaven tan públics com privats estaven
ubicats en propietat seva, i s’han canviat tots, prèviament s’ha parlat amb els
veïns per consensuar la solució. En el nou emplaçament hi ha contenidors d’ús
exclusiu del restaurant i n’hi ha d’ús general.El cost ha anat a càrrec de
l’ajuntament.
9.3.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que els nous llums públics d’Orfes estan
mal enfocats, fan molta llum a la paret dels habitatges i poca llum en el carrer.
El Sr. Àlex Terés contesta que estan dissenyats per fer-ho lateralment, amb
aquesta actuació s’ha millorat l’enllumenat públic.
L’Alcaldessa contesta que la llum instal.lada està homologada.
El Sr. Jaume Ayats manifesta que per corregir aquesta deficiència caldria
donar-li més pendent al llum o aixecar-los.
El Sr. Àlex Terés contesta que es parlarà amb els tècnics per resoldre aquesta
qüestió.
9.4.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que en la carretera de Can Sarra hi ha
esllavissades.
El Sr. Àlex Terés contesta que l’empresa Àrids Jaume Colomer ho farà en base
del conveni existent.
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9.5.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que el cost dels tècnics per la direcció de
l’obra del Museu li semblen molt cars.
L’Alcaldessa contesta que el cost està subvencionat.
El Secretari manifesta que s’han demanat tres pressupostos i el més baix s’ha
adjudicat, i el cost s’ajusta al pressupost de l’actuació presentat per la
subvenció.
9.6.- El Sr. Xavi Busquets pregunta sobre les baixes en les adjudicacions de les
obres, i que el menor cost de l’obra pavimentació carrer del nucli d’Orfes, podia
haver-se destinat a fer un tub en el Ramirol.
L’Alcaldessa contesta que generalment les baixes repercuteixen en una
disminució en la subvenció. Afegeix que es portarà a terme aquesta actuació
dins de l’actuació del projecte Viure al Poble, consistent en l’arranjament del
cami de Parets a Orfes.
El Secretari informa que les baixes generalment són per sufragar els
imprevistos en les obres contractades, i en aquest cas no va ocórrer. En
aquesta obra l’Ajuntament havia de pagar en fons propis un 5% de l’import
adjudicat. L’obra del Museu és diferent perquè els costos estan més ajustats i
és un projecte conjunt de quatre actuacions.
9.7.- El Sr. Xavi Busquets pregunta sobre el tub d’aigües plujanes que s’ha
instal.lat en el cobert del Col.legi a Sant Esteve de Guialbes, si està canalitzat.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que està canalitzat.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i vint-i-cinc minuts del
vespre, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
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