ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 22 de juliol de 2010.
Inici 20,05 hores

Fi 20,35 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Jordi Ginabreda Felip, regidor
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora

Secretari de la corporació

Lluís Boet Serra

La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió,
donant gràcies del consens per traslladar la data del Ple del dimarts al dijous al
tenir una reunió d’alcaldes al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 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 20/04/2010.
S’aproven per unanimitat les actes sense cap esmena.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONSELL SOCIAL MUNICIPAL DE
VILADEMULS I DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL
CONSELL SOCIAL MUNICIPAL DE VILADEMULS

1. ANTECEDENTS
1.1. Al municipi de Vilademuls des de fa temps, ha estat funcionant el Consell
Social Municipal, tot i que no s'havia formalitzat la seva constitució com a òrgan
de participació sectorial.
Per això aquest Ajuntament pretén formalitzar la constitució del Consell Social
Municipal de Vilademuls i aprovar-ne el Reglament regulador.
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1.2. El secretari-interventor ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació
i a l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la normativa
reguladora de la matèria.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
2.2. Articles 8.1.a) i 178 i 62-64 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.3. Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local.
2.4. Articles 130 i 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
2.5. Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
2.6. Títol IV de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
L’Alcaldessa exposa que és per regularitzar les reunions que s’estaven realitzant
una vegada l’any. La informació donada són xifres sense revelar el nom concret
de ningú. Les persones que assistien eren el Jutge de Pau, Representant de la
Gent Gran, la Directora de l’Escola i un Representant del Cap de Bàscara.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que no saben qui formarà aquest Consell, en el
redactat diu que l’han de formar un representant de cada grup municipal i 5
ciutadans, entre altres.
L’Alcaldessa contesta que els membres que formaven el Consell eren fins ara
diferents, es consultarà si s’ha de modificar aquesta composició, no hi ha cap
inconvenient en fer-ho.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per majoria absoluta, amb el
vot afirmatiu dels regidors de CiU i de IPV-ESQUERRA-AM, i amb l’abstenció
dels regidors de AIPV, s’acorda:

Primer.- Aprovar la constitució del Consell Social Municipal de Vilademuls, com a
òrgan de participació sectorial -el qual, de facto, fa temps que es troba en
funcionament.
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Social Municipal de
Vilademuls.
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Tercer.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que
s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al DOGC i a un diari, per un període de
trenta dies des del següent al de l’última de les publicacions esmentades, dins el
qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau,
al·legacions.
Quart.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a
definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis
de la corporació, al BOPG i al butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de
publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el
text íntegre de l'acord i del Reglament.
Cinquè.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DOS RECURSOS DE REPOSICIÓ
INTERPOSATS A L’ACORD DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE L’OBRA “ORDENACIÓ DE LA PLAÇA
DE L’AJUNTAMENT”, I D’UNA AL.LEGACIÓ FORMULADA PER LA SRA.
LLUÏSA ESTAÑOL FÀBREGA.
El Ple en sessió de data 20/04/2010 va aprovar la liquidació definitiva de les
contribucions especials de l’obra “Ordenació de la Plaça de l’Ajuntament”.
La Sra. Bàrbara Sala Taulé en data 07/06/2010 amb número d’entrada 507
interposa recurs de reposició en base que en data 11/08/2004 va vendre la
finca objecte de la contribució especial al Sr. Salvador Duran Palau.
El Sr. Ignasi Mensa Puiggròs en data 18/06/2010 amb número d’entrada 540
presenta recurs de reposició en base que en data 21/11/2005 va vendre la finca
objecte de contribució especial al Sr. Jorge Pérez Contreras i a la Sra. Maria
Dolores Puigdelloses Carreras.
La Sra. Lluïsa Estañol Fàbrega en el moment de la notificació de la resolució de
la liquidació definitiva de les contribucions especials manifesta que no té cap
propietat a Vilademuls.
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L’ordenança reguladora de contribucions especials en el seu article 7è,
determina la persona obligada,
“Article 7è. Contribuents.
1.- Sense perjudici, en el seu cas, d´allò que disposa l´apartat 3 de l´article 12 de la present
Ordenança, les Contribucions Especials recauran directament sobre les persones naturals o
jurídiques que apareguin al Registre de la Propietat, com a propietàries o posseïdores dels
béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l´Impost sobre Activitats
Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis,
en la data d´acabament de les obres o en la de començament de la prestació del servei.
2.- En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de
Propietaris facilitarà a l´Administració Municipal el nom dels copropietaris i el seu
coeficient de participació en la Comunitat, a fi de procedir a la liquidació i notificació de les
quotes individuals. En cas que no es faci així, s´entendrà com a acceptat el que liquidi i
notifiqui una única quota, de la distribució de la qual se n´ocuparà la pròpia Comunitat.”

L’article 12è apartat 3, determina que la persona obligada a de donar compte a
l’Administració municipal de la transmissió efectuada, dins del termini d’un mes
des de la data d’aquesta, i, si no ho fes, aquesta Administració podrà dirigir
l’acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en tal
expedient.
El Ple en data 16/04/2003 va acordar imposar contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Ordenació de la plaça de l’Ajuntament”,
acord es va notificar als subjectes passius i en el BOP núm. 139 de data
22/07/2003. La finca amb codi 07536.05 constava en nom de la Sra. Lluïsa
Estañol Fàbrega. En data 2005 es realitza un canvi de titular de les dos finques
amb codi 07536.05 i 07536.06 com a conseqüència d’una alteració en el
cadastre a l’existir un error. En l’any 2004 la finca 07536.05 el titular és Lluïsa
Estañol Fàbrega i la finca 07536.06 el titular és la Sra. Enriqueta Hospital
Padrés. En l’any 2005 la finca 07536.06 el titular és la Sra. Lluïsa Estañol
Fàbrega i la finca 07536.05 el titular és la Sra. Enriqueta Hospital Padrés. El Sr.
Joan Lladó Oliveras adquireix en l’any 2007 la finca 07536.06.
L’obra objecte de les contribucions especials es va finalitzar en data
31/12/2005.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per majoria absoluta, amb el
vot afirmatiu dels regidors de CiU i de IPV-ESQUERRA-AM, i amb l’abstenció
dels regidors de AIPV, s’acorda:
Primer.- Estimar els recursos de reposició interposats per la Sra. Bàrbara Sala
Taulé i el Sr. Ignasi Mensa Puiggros, atès que les transmissions es varen
produir amb anterioritat de la data de finalització de l’obra.
Segon.- Desestimar l’al·legació de la Sra. Lluïsa Estañol Fàbrega a l’haver-se
produït la transmissió en posterioritat a la finalització de l’obra objecte de la
contribució especial.
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Tercer.- Rectificar la titularitat de la finques amb codi 07536.05 i 07536.06.
Quart.- Liquidar la quota individual definitiva de les contribucions especials:
24

08531.06

17

07536.03

JORGE PÉREZ CONTRERAS
MARIA DOLORES PUIGDELLOSES
CARRERAS
SALVADOR DURAN PALAU

28.641,16

3,56%

641,19

14.248,19

1,77%

318,97

20

07536.05

ENRIQUETA HOSPITAL PADRÉS

14.391,88

1,79%

322,19

18

07536.06

LLUÍSA ESTAÑOL FÀBREGA

14.307,62

1,78%

320,30

4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL
FUNCIONAMENT DE LES PLACES DE LLARS D’INFANTS.
Vista la Resolució EDU/2267/2010, de 7 de juny, per la qual s’atorguen
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs
2009-2010.
A Vilademuls li correspon una subvenció de 34.200,00€.
Atès que la subvenció s’ha d’acceptar.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Vilademuls.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu.

5.- PROPOSTA DE SUBSCRIPCIÓ D’UN CONVENI D’ENCÀRREC DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE
VILADEMULS
Vist el conveni d’encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la salut
entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Vilademuls, de data 7
de juny de 2010.
La APS, té l’objectiu d’integrar tots els serveis de protecció de la salut i
coordinar-los amb la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població
dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la
salut de les persones. L’APS du a terme aquest objectiu exercint les funcions i
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activitats, fins que l’Agència de Salut Pública de Catalunya assumeixi les seves
funcions d’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Primera de la
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
En data 11 de gener de 2006, la senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de
Salut de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, president
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el senyor Manuel Bustos i
Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, van signar el
Conveni Marc que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en els
convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin
subscriure, en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.
L’Ajuntament de Vilademuls i l’APS, volen crear un nou marc de cooperació
interadministrativa basat en la col·laboració. La superació dels conflictes
competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària
no es basa en una delimitació millor dels àmbits de responsabilitat, sinó en la
creació d’espais de gestió conjunta, respectant el marc competencial actual,
similar al dels països del nostre entorn econòmic i social.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per majoria absoluta, amb el
vot afirmatiu dels regidors de CiU i de IPV-ESQUERRA-AM, i amb l’abstenció
dels regidors de AIPV, s’acorda:
Primer.- Subscriure el conveni d’encàrrec de la prestació de serveis de
protecció de la salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de
Vilademuls, de data 7 de juny de 2010.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Agència de Protecció de la Salut.
6.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2011
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes
locals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a
proposta dels municipis respectius.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Fixar les següents festes locals, any 2011:
- Sant Mer: 28 de gener de 2011.
- Sant Martirià: 24 d’octubre de 2011.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball de Girona.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 2/2010 DEL PRESSUPOST EXERCICI 2010.
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Modificació de crèdits del vigent pressupost, consistents en: suplementar
crèdits existents i crear crèdit extraordinari mitjançant la incorporació de
romanent de crèdits del pressupost de l’exercici 2009.
Les previsions inicials del pressupost de l’exercici corrent podran ser alterades
a causa de l’aparició de necessitats que caldrà atendre, i que no poden esperar
a l’exercici següent. L’instrument pressupostari utilitzat per canalitzar les dites
alteracions és el de les modificacions de crèdit previstes en l’article 177 i 182
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
La justificació de les modificacions de crèdit, cal trobar-la en el concepte de la
vinculació jurídica del pressupost.
Les modificacions que incrementen el total del pressupost inicial requereixen
les mateixes formalitats que l’aprovació del pressupost inicial.
Aquesta modificació consisteix,
a) Pressupost d’ingressos:
.- Incorporació romanents de crèdit:
-

10 87001 Incorporació de romanents de crèdit: 98.370,13€

b) Pressupost de despeses:
- Crèdit extraordinari:
-

10 161 62300 Portada electricitat pou Parets: 44.607,17€

.- Suplements de crèdit:
-

10 454 61900 Vies públiques: 33.762,96€
10 161 21000 Rep. Mant. Conser. Infraestruc. Abast. Aigua : 20.000,00€

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat i urgència.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que és inadmissible que es gastessin més de
300.000,00€ per l’interconnexió de les xarxes d’aigua de Vilademuls-ParetsGalliners per solucionar el problema dels nitrats de Vilademuls, i ara s’hagi
d’afegir aquesta inversió per adequar la llum del pou de Parets.
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El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per majoria absoluta, amb el
vot afirmatiu dels regidors de CiU i de IPV-ESQUERRA-AM, i amb el vot negatiu
dels regidors de AIPV, s’acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits
2/2010.
L’expedient de modificació de crèdits 2/2010, es transcriu com segueix:

A.- Pressupost de despeses
1.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida
10 454 61900
10 161 21000

Denominació
Import-Eur
Vies públiques
33.762,96€
Rep. Mant. Conser. Infraestruc. Abast. Aigua 20.000,00€

2.- CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
10 161 62300

Denominació
Portada electricitat pou Parets

Import-Eur
44.607,17€

B.- Pressupost d’ingressos
1.- INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT
Partida
10 87001

Denominació
Incorporació romanent crèdit

Import-Eur
98.370,13€

Segon.- Acordar que es doni al present expedient la tramitació a que es
refereix l’article 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, exposar-se al públic per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar
reclamacions davant el Ple. Considerant-se el present acord com a definitiu en
el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública.

8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No se’n formulen.

9.- MOCIONS I PROPOSICIONS
9.1.- PROPOSTA DE MOCIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL EN RELACIÓ L’ESTATUT DE CATALUNYA
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Davant la recent sentència del Tribunal Constitucional envers l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya aprovat en referèndum pel poble català el mes de
juny de l’any 2006.
Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada
democràticament el 18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable al
nou Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport.
Entenent que la retallada del TC a l’Estatut, després que aquest hagi estat
avalat per la sobirania del poble de Catalunya mitjançant referèndum, no és
democràticament admissible.
Considerant que el Tribunal Constitucional és avui un òrgan caducat,
provisional i bloquejat a la seva renovació davant de fets evidents com la
defunció d’alguns dels seu magistrats.
Constatant la diferència de tracte del Tribunal Constitucional entre els diferents
estatuts d’autonomia en qüestions i punts que són exactament iguals en alguns
d’ells.
Pel fet que aquesta sentència comporta una ruptura del pacte constitucional, i
de la via autonomista. Caldrà doncs, obrir nous camins mitjançant l’exercici del
dret de l’autodeterminació.
Atès que Catalunya és una nació amb plena voluntat de decidir per ella mateixa
i amb total llibertat per fer us del seu dret a l’autodeterminació.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Mostrar el rebuig de l’ajuntament de Vilademuls a la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i manifestar que el Ple d’aquest
ajuntament només acata la voluntat que emana de la ciutadania
SEGON.- Mostrar el suport de l’ajuntament de Vilademuls a les resolucions que
de manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessió
monogràfica que es celebrarà els propers dies. Així mateix defensarem la
posició del poble català davant de qualsevol instància, tot tenint present que la
política municipal és element essencial de la construcció nacional i que,
aquesta, només es pot basar en la lliure determinació del poble que la
configura.
TERCER.- Manifestar el nostre suport a la convocatòria de la manifestació
unitària convocada per Òmnium Cultural amb el lema “Som una nació.
Nosaltres decidim” que es va celebrar el passat 10 de juliol a Barcelona.
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QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya al
Govern de la Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes
Catalunya.

9.2.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE DECLARAR EL MUNICIPI DE
VILADEMULS MORALMENT EXCLÒS DE L’ÀMBIT DE LA CONSTITUCIÓ
ESPANYOLA.
L’Ajuntament de Vilademuls davant la situació que viu la ciutadania de
Catalunya després de la sentència del Tribunal Constitucional d’Espanya i
atenent la demanda formulada per la ciutadania de la nostra ciutat
CONSIDERANT que:
1. La sentència retalla molt greument l'Estatut en qüestions clau per a
l'autogovern català com ara la llengua, la justícia i el finançament amb
greus conseqüències en tots els àmbits de la vida social de la nostra
nació com poden ser, entre d’altres, les repercussions en educació,
sanitat, economia, immigració, cultura, ciència i investigació, ...
2. Tenint en compte que l’Estatut de Catalunya, aprovat per àmplia majoria
a les urnes pel poble de Catalunya, és ja un text de mínims respecte del
que va aprovar el nostre Parlament el 30 de setembre de 2005,
substancialment retallat, posteriorment, per les Corts espanyoles, la
conclusió evident que se’n desprèn és que les aspiracions d'autogovern
de la nació catalana no tenen cabuda a l'ordenament jurídic espanyol,
com ho demostra la sentència emesa per un tribunal deslegitimat i que
ha actuat com a intèrpret únic i vinculant de la Constitució espanyola.
3. La reforma de la Constitució espanyola amb l’objectiu de fer-hi possible
l’encaix de les aspiracions d'autogovern catalanes resulta un objectiu del
tot impossible, atès que requeriria el suport de dues terceres parts de les
Corts espanyoles, una Cambra nominada pels mateixos partits
espanyols que van retallar l’Estatut aprovat a la Cambra catalana per
una amplíssima majoria o que el van recórrer després al Tribunal
Constitucional, i que han designat als membres d’aquest tribunal polític
creat i constituït a la seva mida.
4. La sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, de forma definitiva
el sostre d'autogovern de Catalunya dins l’Estat espanyol, limitant-li el
seu poder i capacitat de govern, molt per sota de les aspiracions que té i
vol el poble de Catalunya, el qual reclama avançar cap a noves fites de
llibertat nacional per tal de poder afrontar els reptes del present.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
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1. Que aquesta corporació municipal creu arribat el moment de
qüestionar la sobirania espanyola sobre Catalunya i, com a
representants legítims dels nostres ciutadans i ciutadanes, acordem
declarar el nostre municipi moralment exclòs de l’àmbit de la
Constitució Espanyola, en un gest conscient d’afirmació nacional i
democràtica, de resposta a aquesta sentència humiliant.
2. Potenciar, en tot el possible que els i les ciutadanes de Vilademuls i
de tota la nació catalana participin massivament en tots els actes
públics que s’organitzin per manifestar el nostre desacord i
posicionament en contra d’aquesta sentència i en defensa de
l’exercici del dret d’autodeterminació del poble català.
3. Que aquest acord municipal sigui assumit i ratificat també, per part
del Parlament de Catalunya i en conseqüència, fer arribar aquesta
demanda al Parlament.

10.- PRECS I PREGUNTES
10.1.- El Sr. Llorenç Huguet pregunta quina postura i quines accions realitzarà
l’Ajuntament davant la paralització de les obres del desdoblament de la
Nacional II.
L’Alcaldessa contesta que és un notícia que els ha sobtat molt, avui ha tingut
una reunió amb el Delegat de Fomento, que també ha assistit l’Alcalde de
Viladasens, i li han exposat que tornen a exigir solucions als tres girs a
l’esquerre, a Vilafreser, Terradelles i Sant Esteve de Guialbes. S’ha presentat
un plec quasi 600 signatures demanant una solució per poder accedir a l’antiga
N-II des de Figueres o per sortir i anar a Girona a l’altura de Ca la Sausa, a
l’haver-hi línia continua. El Delegat ha demanat una setmana per donar una
resposta. Li hem contestat que si no contesta o la resposta no es l’esperada,
realitzaran una actuació consistent en parar el trànsit de la N-II i pintar les línies
de forma discontinua permetent així fer aquests girs.
El Sr. Llorenç Huguet demana que s’aprovi per Ple una queixa.
L’Alcaldessa contesta que es pot fer un Ple extraordinari. També està paralitzat
el TGV per motius diferents de la A-2.
10.2.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que creiem que l’estalvi de diners no
s’hauria de fer en una partida com les analítiques de l’aigua. Paguem menys
diners, però tenim unes analítiques amb errades, sense informació com els
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nitrats en molts d’elles i continua sense tenir molts dels paràmetres dins de
l’abast d’acreditació del laboratori.
El Sr. Josep Bosch contesta que no estan acreditats els paràmetres l’olor, el
gust i el clor, tot altre és correcte. En un primer lloc només es va fer analítica de
nitrats al pou de Parets d’Empordà, i dels pous de Vilademuls i Vilafreser no.
S’ha trucat dues vegades demanant la seva subsanació, cosa que ja s’ha fet.
10.3.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta con es que Els Mulats organitzessin una
sortida de karts i quasi hi hagués més gent de fora que joves del municipi.
La Sra. Irene Mesas contesta que l’activitat no va tenir èxit, n’hi havia una de
prevista al Parc Aquàtic i s’ha suspès. Joventut té una partida en el pressupost
que s’aplica l’import de la factura que va càrrec de l’Ajuntament. Una part de la
despesa la paguen els joves i l’altre l’Ajuntament, s’ha determinat quin
percentatge paguen Els Mulats i quina els participants de fora del municipi, en
aquest cas no és subvenciona.
10.4.- L’Alcaldessa informa de les actuacions planificades pels anys 2011 i
2012 dins del PUOSC. Per l’any 2011 les actuacions són: Canvi de coberta al
local polivalent de Vilamarí, Pavimentació i sanejament d’un carrer al nucli
d’Orfes, Portada d’aigua del pou de Vilafreser al dipòsit de Ca la Sausa. Per
l’any 2012 les actuacions són: Pavimentació i soterrament de serveis a la plaça
de Galliners, Soterrament de la xarxa de baixa tensió i telecomunicacions de
Sant Esteve de Guialbes.
Han estimat les al·legacions de canvi d’actuació titulada “Rehabilitació de
l’edifici de l’ajuntament” per la titulada “Canvi de coberta al local polivalent de
Vilamarí”. Es considera prioritària aquesta actuació perquè s’ha de donar un
rendiment a la instal·lació i s’ha d’adaptar a les normatives de seguretat.
També, s’ha avançat a l’any 2011 la “Portada d’aigua del pou de Vilafreser al
dipòsit de Ca la Sausa”, i “Pavimentació i sanejament d’un carrer al nucli
d’Orfes”.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i trenta-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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