ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 20 d’abril de 2010
Inici 20,05 hores

Fi 20,25 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Josep Bosch Bardera, regidor
Jordi Ginabreda Felip, regidor
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora
Excusa la seva assistència per maternitat la Sra. Irene Mesas Martínez,
regidora.

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 LES ACTES DE DATA 19/01/2010,
26/02/2010 i 23/03/2010.
S’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA MOCIÓ “MANIFEST D’ALCALDES PEL
TEMPORAL DE NEU 8 DE MARÇ DE 2010.
Els alcaldes i Alcaldesses dels municipis afectats pel temporal de neu del
passat dia 8 de març han redactat conjuntament un manifest, en els que
s’exposen els perjudicis i dificultats que els ciutadans dels seus municipis han
hagut de viure aquests dies com a conseqüència de la manca de
subministrament elèctric, a la vegada que demanen a les companyies
elèctriques l’assumpció de responsabilitats i al Govern de Catalunya l’adopció
de determinades mesures.
El text íntegre d’aquest manifest és el següent;
“Refer el país, millorar els serveis: per la dignitat dels veïns de les
comarques gironines”
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Les comarques gironines, la nostra gent, els nostres municipis, les nostres
empreses, han patit les conseqüències del temporal de neu i vent que es va
produir el dilluns dia 8 de març.
Els alcaldes de les comarques gironines que hem viscut a primera línia des del
dilluns l'evolució de la crisi, volem expressar a l'opinió pública del país,
especialment als nostres conciutadans de les comarques gironines, i en nom
d'ells, el nostre clam perquè l’experiència que ens ha tocat patir no es
repeteixi mai més en allò que sigui responsabilitat de les administracions i de
les empreses de serveis públics . Ha estat una experiència evitable en bona
part. Una experiència que ha de servir per prendre mesures que millorin tot allò
que sabem que ha fallat, si cal corregint protocols i destinant inversions,
millorant coordinació, informació i recursos humans i materials.
Com a portaveus del món local volem expressar la nostra queixa per les
dificultats que hem patit durant les fases més crítiques de la crisi,
provocades per una manca de comunicació i d’informació, davant de les
actuacions previstes per les administracions i les empreses de subministrament
energètic, per les operadores de telecomunicacions, així com per les
concessionàries d’infraestructures de la comunicació. No hi ha res pitjor que la
poca informació, o d’insuficient.
La manca de subministrament elèctric, que ha estat el principal problema
viscut i que n’ha comportat d’altres, s’està allargant molt més del que
seria desitjable, i està provocant un greu perjudici a la ciutadania i al teixit
econòmic i empresarial dels nostres municipis.
No és acceptable que en situacions com les viscudes, les companyies
elèctriques actuïn amb tanta opacitat, i ofereixin als alcaldes una informació
tant poc precisa, i sovint poc creïble. No és acceptable, que les companyies
elèctriques actuïn amb tant poca celeritat per oferir alternatives a la manca de
subministrament elèctric des de la xarxa. Aquesta manca de previsió i de
resposta immediata, ha fet que el problema s’hagi allargat molt més del que és
comprensible i tolerable en situacions d’emergència com la viscuda.
No és acceptable que aquesta manca de subministrament hagi provocat un
greu problema sobre els sistemes de telecomunicació. Quan més els hem
necessitat no els hem disposat, ni els hem pogut fer servir.
El col·lapse integral del sistema –llum, telecomunicacions, xarxa viària,
transport públic, informació pública— ha caigut sobre les espatlles dels nostres
conciutadans. Reconèixer-ho seria un acte de justícia i de reparació moral als
centenars de milers d’afectats per aquest temporal, i reforçaria el servei que la
política local ha prestat.
Hem hagut de destinar recursos econòmics, que no tenim, per poder
donar resposta i protegir els nostres conciutadans mentre esperàvem,
l'arribada d'una ajuda promesa que mai no acabava d'arribar. L’ajut ha
arribat tard i no en la mesura necessària.
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És per tot això que manifestem les següents reclamacions:
1. Que les companyies elèctriques assumeixin la responsabilitat que ha
comportat la manca de subministrament elèctric, i les conseqüències que se’n
deriven.
2.Que el Govern de Catalunya, recollint el clam dels alcaldes, exigeixi a les
companyies elèctriques, que restableixin , posant tots els mitjans necessaris, el
subministrament elèctric a tota la població que ens aquests moments encara es
troba afectada, en la major brevetat possible.
Així mateix, que obligui a les companyies elèctriques a fer una auditoria de
l’estat de totes les línies de distribució, tant les afectades com no, a fi i efecte
d’invertir-hi els recursos necessaris, perquè mai més, davant de situacions
imprevistes, es repeteixi una situació com la que hem viscut.
3. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya revisi els protocols d’actuació i
de protecció civil davant de situacions d’emergència, per tal de fer-los més àgils
i operatius; i que els recursos necessaris es posin ràpidament al servei dels
municipis i dels ciutadans.
Tanmateix, que es revisin i millorin els sistemes de comunicació i informació,
tant pel que fa als serveis propis del Govern, com al dels altres operadors
implicats en el territori.
4. Que davant les dificultats econòmiques dels nostres municipis, i tenint en
compte l’esforç econòmic que hem hagut de suportar per fer front a
l’emergència viscuda, que el Govern de Catalunya obri de manera immediata i
àgil, línies d’ajuts als municipis per fer front a les despeses que els ajuntaments
hem assumit per recuperar la normalitat, i per atendre als ciutadans afectats.
Igualment, i per fer front a les conseqüències del temporal, que els diferents
departaments de la Generalitat implicats, obrin línies d’ajuts per minimitzar els
efectes de la nevada, especialment pel que a la neteja de boscos i restauració
de camins.
És per això que, fent-nos portaveu dels nostres veïns i veïnes, gosem
alçar la veu col·lectivament per reclamar canvis en els protocols
d’actuació, recursos i disculpes a qui en responsabilitat pertoqui perquè
en el futur, quan s'esdevingui una nevada o altres situacions
d’emergència no haguem de patir una situació com la que hem viscut i
s’està vivint aquest dies. Que l'experiència ens serveixi a tots plegats per
ser millor governants, millors servidors públics, millors prestadors de
servei públic, millors ciutadans.
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Finalment, volem agrair la comprensió i solidaritat dels nostres conciutadans, el
suport desinteressat que hem rebut d’ells, i de moltes persones anònimes que
ens estan ajudant. Així com també a tot el personal que ha intervingut en els
operatius”.
El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Adherir-se al manifest d’Alcaldes pel temporal de neu de 8 de març de
2010, el text del qual figura en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya,
President de la Diputació, President del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, a
la companyia elèctrica ENDESA.

3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2009.
L’Alcaldessa dona compte del Decret d’Alcaldia de data 23/03/2010 que aprova
la liquidació del pressupost exercici 2009.
“DECRET DE L’ALCALDIA 23.03.10.A
Donada compte la liquidació del present pressupost de l’exercici 2009,
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 2009,
segons la forma en què ha estat redactada, la qual presenta el resum següent:
ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2009

IMPORT-EUR.

1.- DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT EL 31-12-09

495.455,39

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

134.251,52
271.738,80
96.647,23
-1.082,86
-6.099,30

2.- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT EL 31-12-09

-470.090,13

Pressupost de despeses. Ex. Corrent
Pressupost de despeses. Ex. Tancants

-224.608,79
-20.642,00
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D’altres operacions no pressupostàries
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-224.839,34
0,00

3.- FONS LIQUITS EN LA TRESORERIA EL 31-12-09

104.981,70

4.- ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

130.346,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2009

1.- DRETS RECONEGUTS NETS

804.347,87

2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

1.235.800,97

3.- ACTIUS FINANCERS

61.051,60

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

-492.504,70

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
602.512,00

6.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

110.007,30”

El Sr. Llorenç Huguet manifesta que s’han perdut uns 20.000,00€ de subvenció
per diversos motius, seria bo que aquest tema es portes més controlat.
L’Alcaldessa contesta que la subvenció sempre és un percentatge de la
inversió o despesa, per motius pressupostaris a vegades no es pot arribar a
cobrir la part no subvencionada, i es perd una part de la subvenció. En relació a
la subvenció d’esports es va estudiar que seria millor no realitzar l’actuació
subvencionada que era clarament insuficient i esperar una convocatòria
posterior per poder realitzar la inversió desitjada.
4.- PROPOSTA ACORD DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE L’OBRA “ORDENACIÓ DE LA PLAÇA
DE L’AJUNTAMENT”.
ANTECEDENTS
Els articles 28 a 37 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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disposen que els ajuntaments poden establir i exigir contribucions especials
com a conseqüència de la realització d’obres públiques, sempre que el subjecte
passiu obtingui un benefici o augment de valor dels seus béns.
El Ple en sessió ordinària celebrada el setze d’abril de dos mil tres va acordar
imposar contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Ordenació de la plaça de l’Ajuntament”.
L’acord de Ple es va notificar als subjectes passius i en el BOP núm. 139 de
data 22 de juliol de 2003. La Sra. Adela Clemente Ribas va presentar recurs de
reposició contra la imposició de contribucions especials per a la financiació de
l’obra. El Ple de la corporació en data quinze d’octubre de dos mil tres va
resoldre el recurs interposat.
S’han notificat a les persones obligades la liquidació provisional.
Un cop executades totes les obres, el cost real és de 151.432,17€ per l’obra
“Ordenació de la plaça de l’Ajuntament” i correspon repercutir en concepte de
contribucions especials l’import 18.000,00€.
FONAMENTS DE DRET
L’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les
obres, s’indicaran els subjectes passius, la base i les quotes individuals
definitives, es giraran les liquidacions que siguin procedents i es compensaran
com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat.
En Sr. Llorenç Huguet manifesta que aquesta plaça a banda d’haver costat una
fortuna, no agrada a molts veïns, que tampoc estan d’acord amb les
contribucions especials que s’han cobrat. Creiem que una obra com aquesta
s’hauria de fer amb el consens dels veïns.
L’Alcaldessa contesta que en el seu dia es varen realitzar reunions amb els
veïns, i el dilluns passat es va realitzar una visita conjunta amb la direcció de
l’obra, empresa adjudicatària i Ajuntament per repassar el resultat de l’obra.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, i amb el vot negatiu dels regidors de AIPV, s’acorda:
1. Aprovar la liquidació definitiva de l’obra “Ordenació de la plaça de
l’Ajuntament” per import de 18.000,00 €, que s’han de repartir de la manera
següent:
1.1. Cost definitiu:151.432,17€
1.2. Distribució del repartiment de despeses:
a) Contribucions especials: 18.000,00€
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b) Ajuntament: 71.293,97€
2. Aprovar la liquidació individual definitiva i notificar-la als subjectes passius
amb el corresponent peu de recurs:

ANNEX: RELACIÓ DE CONTRIBUENTS
RELACIÓ
DE
SUBJECTES
PASSIUS
O
PERSONES
BENEFICIADES PER L’EXECUCIÓ DE “ORDENACIÓ DE LA
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT” I QUOTES INDIVIDUALS
RESULTANTS DE L’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS.

CODI

NOM

VALOR CADASTRAL %

A INGRESSAR

1

07536.04

FRANCESC PAYET PERICH

1.083,58

0,13%

24,26

2

08536.04

FRANCESC PAYET PERICH

2.886,10

0,36%

64,61

3

08531.01

FRANCESC PAYET PERICH

31.759,70

3,95%

711,00

4

08533.04

MARGARITA BARRERA GELADÓ

7.304,28

0,91%

163,52

5

08535.03

CONSTRUCCIONS SAUS-LLADÓ CB

1.309,18

0,16%

29,31

6

08535.02

JOSEP Mª VERDAGUER MARTÍ

1.387,34

0,17%

31,06

7

08535.01

MARIA ROMANS PUJOL

2.696,33

0,34%

60,36

8

08533.02

MARIA ROMANS PUJOL

4.865,13

0,61%

108,92

9

08536.01

MARIA ROMANS PUJOL

14.065,31

1,75%

314,88

10

08533.03

MARIA ROMANS PUJOL

14.389,79

1,79%

322,14

11

08535.04

PIER 17 SL

3.654,00

0,45%

81,80

12

08533.07

JOAQUIM JUBERT GRUART

4.560,14

0,57%

102,09

13

08533.06

JOAQUIM JUBERT GRUART

10.246,21

1,27%

229,38

14
15

07535.01
07536.01

CONCEPCIÓ GUMÀ KLEIN
CONCEPCIÓ GUMÀ KLEIN

10.532,05
24.829,22

1,31%
3,09%

235,78
555,85

16

08531.03

MªROSA COROMINAS DARNÉS

11.595,74

1,44%

259,59

17

07536.03

BÀRBARA SALA TAULÉ

14.248,19

1,77%

318,97

18

07536 .06

ENRIQUETA HOSPITAL PADRÉS

14.307,62

1,78%

320,30

19

08531.05

ENRIQUETA HOSPITAL PADRÉS

24.108,35

3,00%

539,71

20

07536.05

LLUÏSA ESTAÑOL FÀBREGA

14.391,88

1,79%

322,19

21

08533.01

COLLELL CARRERAS CULUBRET

19.900,89

2,48%

445,52

22

08533.05

COLLELL CARRERAS CULUBRET

43.120,11

5,36%

965,33

23

08536.02

JOSEP SOLER PAGÈS

22.988,53

2,86%

514,64
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24

08531.06

IGNASI MENSA PUIGGRÒS

28.641,16

3,56%

641,19

25

08536.03

SARA GIBERT HUMET

30.595,35

3,81%

684,94

26

08534.01

JAUME GUSTÀ PUIGSECH

30.714,97

3,82%

687,61

27

08531.04

LEONOR DAMONT ESTARRIOLA

35.036,19

4,36%

784,35

28

08531.02

ALBERT FAURA HOMEDES

37.333,87

4,64%

835,79

29

08547.01

JOSEP DARNÉ JUANDÓ

44.457,94

5,53%

995,28

30

08524.01

VICENTE PEDRET CARCELLER

46.858,30

5,83%

1.049,01

31

08522.01

ADELA CLEMENTE RIBAS

72.083,87

8,97%

1.613,74

32

07536.02

BISBAT DE GIRONA

80.233,29

9,98%

1.796,18

33

08541.01

JOSEP PRAT COSTAL

97.855,63

12,17%

2.190,69

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 1/2010 DEL PRESSUPOST EXERCICI 2010.
Modificació de crèdits del vigent pressupost, consistents en: crear crèdits
extraordinaris 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::
.- Incorporació romanents de crèdit:
-

10 87001 Incorporació finançament afectat: 7.992,40€

.- Crèdits extraordinaris:
-

10 920 62400 Adquisició vehicle municipal: 7.992,40€

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat i urgència.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que no trobem la partida 1087001 en el
pressupost del 2010?. Trobem una falta de previsió que no es contemples en
aquest pressupost. No era millor comprar un cotxe nou, utilitzant el Pla Prever
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del vell?. Aquest cotxe només té sis mesos de garantia i ha costat quasi
8.000,00€, per 10.000,00€ o 11.000,00€ es podia trobar un de nou.
L’Alcaldessa contesta que s’ha inclòs ara dins del pressupost perquè la
despesa tenia que provindre del romanent de tresoreria de la liquidació del
pressupost 2009.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, i amb el vot negatiu dels regidors de AIPV, s’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits
1/2010.
L’expedient de modificació de crèdits 1/2010, es transcriu com segueix:
1.- CRÈDITS EXTRAORDINARIS
A.- Pressupost de despeses
Partida
10 920 62400

Denominació
Adquisició vehicle municipal

Import-Eur
7.992,40€

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

Denominació
Incorporació finançament afectat

Import-Eur
7.992,40€

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.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR
D’INFANTS.
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Les entitats locals tindran autonomia per establir i exigir tributs d’acord a la
legislació reguladora de les Hisendes Locals. La potestat reglamentària
s’exercitarà mitjançant les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs propis.
Els acords d’establiment, supressió i ordenació de tributs locals, així com les
modificacions de les corresponents ordenances fiscals, seran aprovades pel
Ple de la Corporació, d’acord a les disposicions a les normes especials
reguladores de la Imposició i Ordenació dels tributs locals.
Es modifica l’ordenança reguladora de la taxa pel servei municipal de llar
d’infants, en concret l’article 5.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que no trobem adient una pujada de quasi el
7% en aquests moments tan difícils per moltes famílies.
L’Alcaldessa contesta que s’ha parlat amb l’AMPA. Pels serveis que es dona i
realitzant una comparativa de la llars de altres municipis del voltant, el cost és
adequat.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, i amb el vot negatiu dels regidors de AIPV, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 5 de la Taxa reguladora
del servei municipal de llar d’infants.
“CAPÍTOL IV. Bases i tarifes
Article 5
Les taxes que es fixen en aquesta Ordenança són les següents:
1) La taxa per al curs 2010/2011
-

Matricula d’ingrés: 150,00€
Ensenyament tot el dia: 160,00€/mes per empadronats i domiciliats a
Vilademuls. 170,00€/mes per no empadronats o/i no domiciliats.
Ensenyament matí o tarda: 140,00€/mes
Quotes manteniment plaça (16 setmanes baixa maternitat): 50,00€/mes
Quota manteniment plaça: 100,00€/mes
Suplement quota mitja jornada a jornada completa: 5,00€/dia
Dinar i berenar: 4,50€/dia

2) Circumstàncies socioeconòmiques:
1. Les famílies amb renda inferior a una vegada i mitja el salari mínim interprofessional,
gaudiran de matrícula gratuïta.
2. Quan s’incorpori a la Llar un segon fill o més de la mateixa família, aquest aquest/s
gaudirà/n d’una subvenció del 25 % del preu de la tarifa bàsica de la Llar d’Infants, pel
segon, un 50% pel tercer i així successivament, si és el cas.
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3.- Les famílies amb dos o més fills de la mateixa edat només pagaran una matrícula.”
SEGON.- Que els esmentats acords siguin exposats al públic pel termini de trenta
dies hàbils mitjançant Edicte que es publicarà en el tauler d’anuncis i el BOP de
Girona, als efectes d’examen i presentació de reclamacions, en el seu cas. Un
cop transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els
acords adoptats quedaran aprovats definitivament.
TERCER.- En cas de què no es produeixi cap reclamació, es publicaran al BOP
els acords elevats a definitius i el text objecte de modificació de les respectives
Ordenances i es faculta a la Sra. Alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui
menester per l’execució del present acord.
L’Ordenança Fiscal objecte de modificació entraran en vigor en el termini de
quinze dies des de la publicació definitiva i regiran mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.
7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No se’n formulen.
8.- MOCIONS I PROPOSICIONS
No se’n formulen.
9.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Llorenç Huguet manifesta:
- Que ens ha costat molt d’aconseguir que l’Ajuntament poses els pannells
informatius, i ara veiem que no serveixen per a res.
- L’informació diària de l’Ajuntament s’hauria de posar, com ara: ordre dia
plens, actes, informació...A banda d’aquesta creiem que també s’haurien
de posar les sol·licituds d’obres o activitats importants, com ara l’ampliació
de la planta de biogàs de SAT Sant Mer, amb residus d’altres
procedències. Els veïns tenen dret a estar informats de les activitats que
es faran en el Municipi.
- Tampoc entenem el perquè es tanca una activitat que no portava cap
problema com la de can Pla de Vilamarí i es permeten activitats que
provoquen molts inconvenients com la d’Àrids Colomer i l’ampliació de la
planta de SAT Sant Mer, que també pot causar problemes als veïns.
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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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