ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 29 de juliol de 2008.
Inici 20,25 hores

Fi 21,15 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Lourdes Guitart Romans, regidora
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora
Secretari de la corporació

Lluís Boet Serra

Essent les vuit i vint-i-cinc minuts del vespre, 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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ DE DATES 15/04/08 i 08/07/08.
En relació a l’acta de data 15/04/08 s’efectuen les següents esmenes:
a) Punt deu de l’ordre del dia, en la pàgina 8 diu “La Sra. Dolors Pagès afegeix
que...” hauria de dir Dolors Rovirola.
b) Punt 15 de l’ordre del dia, apartat 9 en la pàgina 23 diu “La Sra. Lourdes
Guitart contesta...”. També va dir que tenien permís per fer aquest acopi, cosa
que ja va corregir la Sra. Alcaldessa, i no consta en acta.
Una vegada acordada la incorporació d’aquestes esmenes s’aprova per
unanimitat l’acta de data 15/04/08.
L’acta de data 08/07/08 queda aprovada per unanimitat sense esmenes.
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2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
ELS 11 AJUNTAMENTS DE LA COMARCA I EL CONSELL COMARCAL DEL
PLA DE L’ESTANY PER A LA COORDINACIÓ DE DIFERENTS ACCIONS EN
MATÈRIA DE PATRIMONI CULTURAL DEL PLA DE L’ESTANY.
Proposta:
L’Alcaldessa dóna compte del conveni de col·laboració entre els 11 ajuntaments
de la Comarca i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la coordinació de
diferents accions en matèria de patrimoni cultural del Pla de l’Estany.
Votació:
El Ple amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració entre els 11
ajuntaments de la Comarca i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la
coordinació de diferents accions en matèria de patrimoni cultural del Pla de
l’Estany.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa Sra. Dolors Rovirola i Coromí per portar a terme
aquests acords.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

3.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS
Proposta:
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.
Votació:
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Fixar les següents festes locals, any 2009:
- Sant Mer: 26 de gener de 2009.
- Sant Martirià: 26 d’octubre de 2009.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball de Girona.
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4.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE
VILADEMULS
Proposta:
Que la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial regula la intervenció
en l’elecció dels Jutges de Pau i dels seus substituts, dels plens de les
corporacions locals.
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nombrats per un període de quatre
anys per la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, havent de
recaure el nomenament dintre de les persones escollides per l’Ajuntament tal com
preveu l’article 101.1 de la Llei Orgànica esmentada.
El procediment per a l’elecció dels Jutges titulars i dels seus substituts és
l’establert a l’apartat segon de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial,
que és el següent:
Òrgan competent per a l’elecció: Ho és el Ple de la Corporació, requereix el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
Candidats: Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits entre les
persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin i el Ple triarà
lliurament. Amb aquesta finalitat haurà de fer-se públic el contingut d’aquest
precepte legal i concedir un termini de quinze dies per a la presentació de
sol·licituds.
Podran ésser nomenats Jutges de Pau, tant com a titular i com a substituts, qui,
encara que no siguin llicenciats en dret, reuneixin els requisits que estableix la
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, per a l’ingrés a la carrera judicial i que no
estiguin en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat de les establertes pel
desenvolupament de les funcions judicials, a excepció del desenvolupament
d’activitats professionals i mercantils (article 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1
de juliol, del Poder Judicial).
En conseqüència, i en relació als articles 302 i 303 de la pròpia Llei Orgànica, per
ser nomenat Jutge de Pau o substitut es requereix tenir nacionalitat espanyola,
major d’edat, no estar impossibilitat físicament o mentalment pel
desenvolupament de la carrera judicial, i no estar condemnat per delicte dolós i
estar en ple exercici dels drets civils.
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Es va publicar l’anunci de la convocatòria en el BOP de Girona, núm. 122, de
data 25 de juny de 2008 i en el taulell d’anuncis de la corporació.
En data 08/07/2008 el Sr. Pere Adroher i Bosch va presentar la sol·licitud.
Debat:
El Sr. Huguet manifesta que s’abstindran, tornant a incidir en la necessitat
d’actualitzar els pannells d’anunci de tot el municipi i en fer-ne en la pàgina web.
Ja han passat més de tres mesos de l’últim Ple on es va dir que ja s’havia
demanat pressupost.
La Sra. Guitart també s’abstindrà, afegeix fa molt de temps que temes que es
podrien solucionar mitjançant la mediació del jutge de pau no es concilien, hauria
de canviar aquesta situació.
Votació:
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de IPV-ESQUERRAAM i AIPV, s’acorda:
Primer.- Proposar com a Jutge de Pau titular al Sr. Pere Adroher i Bosch, amb
DNI núm. 40169657L, domicili a La Rectoria de Parets d’Empordà, per a
desenvolupar les funcions de la Llei Orgànica del Poder Judicial atribueix a
aquest càrrec.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i al Jutjat degà de
Girona perquè ho notifiqui a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, perquè procedeixi si ho creu oportú al seu nomenament.

5.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 19.06.08.A.
Proposta:
L’Alcaldessa dóna compte del Decret d’Alcaldia 19.06.08.A, d’iniciació de
l’expedient de delimitació del terme municipal de Vilademuls envers els termes
municipals limítrofes, i de nomenament dels membres de la Comissió Municipal.
Votació:
El Ple per majoria absoluta amb el vot negatiu dels regidors de AIPV, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 19.06.08.A.
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6.- PROPOSTA D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS.
Proposta:
Atès que de conformitat amb l’article 93.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, la celebració de contractes per part de les
administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, que
s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 22 de la Llei.
A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut
per a satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, deixant-ne constància a
la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva
adjudicació. Resultant ser les següents: objecte la contractació del servei de llar
d’infants El Tractoret de Sant Esteve de Guialbes.
Atès que en virtut d’allò disposat a l’epígraf 2 de la Disposició Addicional Segona
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’òrgan
competent per contractar l’esmentat servei és el Ple de la corporació, si la quantia
del contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
El Ple d’aquesta corporació en sessió de data quinze d’abril de dos mil vuit es va
establir que la gestió és la indirecta mitjançant la forma de concessió. Vista la
proposta de plec de condicions particulars, informades per la secretariaintervenció, que la durada del contracte és menor de sis anys i no existeix
aportació de material per la empresa adjudicatària, és millor la forma de prestació
de serveis.
Votació:
El Ple per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de AIPV, acorda:
Primer: Aprovar l’expedient per la contractació del servei de llar d’infants, per
gestió indirecta, forma prestació de serveis.
Segon.- Aprovar el plec de condicions particulars per la contractació del servei
municipal de llar d’infants.
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Tercer.- Exposar al públic el plec de condicions particulars per un termini de vint
dies hàbils de conformitat a l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANELAMENT DE
VILADEMULS, ARTICLE 171.
Proposta:
Aquesta Corporació ha portat a terme els treballs preparatoris i d’elaboració de la
modificació de les Normes Subsidiàries de planejament, modificació de l’article
171, condicions generals de les construccions pecuàries.
El Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària del passat dia 15 d’abril de 2008
va adoptar, entre altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació esmentada.
Es va sotmetre l’expedient a exposició pública durant un mes a partir de la data
de publicació de l’anunci, que va ser inserit al Butlletí Oficial de la Província, núm.
88 de data 07-05-2008; al diari El Punt , data 01-05-2008; i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.
Es va sol·licitar informe al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Agència
Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient, Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. Fins a la data no han informat el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i l’Agència Catalana de l’Aigua.
Debat:
El Sr. Huguet manifesta que votaran afirmativament, però no entén si hi ha tanta
pressa per aprovar-la provisionalment, que no es pugui esperar a tramitar-la
definitivament.
L’Alcaldessa contesta que es podria d’incorporar aquesta modificació en el
moment de redactar el POUM, però el procediment de modificació puntual de les
NNSS és legal. És una modificació que ha estat parlada amb tothom.
Votació:
El Ple amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament que modifica l’article 171, condicions generals de les
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construccions pecuàries, segons proposta redactada pels serveis tècnics del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany de data febrer 2008.
Segon.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per
l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Vilademuls.

8.- PROPOSTA DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS 1/2008
Proposta:
Modificació de crèdits del vigent pressupost, consistents en suplementar crèdits
existents mitjançant la incorporació de romanents de crèdit de la liquidació del
pressupost 2007.
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, pressupost de despeses:
.- Suplementar les següents partides:
-

08 121 22700 Neteja Ajuntament: 8.000,00€
08 121 22706 Estudis i treballs tècnics: 15.000,00€
08 111 22601 Protocol i representació: 2.000,00€
08 121 22002 Material de serveis, no inventariable: 3.000,00€
08 121 22201 Comunicacions telefòniques ajuntament i mòbils: 2.000,00€
08 432 21001 Rep. Mant. Conser. Infraestruc. Terrestres: 15.000,00€
08 432 22100 Energia elèctrica edif. i enllumenat: 5.000,00€
08 451 62202 Inversions millores edificis: 10.000,00€
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-

08 511 61100 Inversions reals vies públiques: 10.000,00€
08 441 21000 Rep. Mant. Conser. Intraestruc. Abast. Aigua: 4.444,79€
08 121 48903 Subvenció llar infants El Tractoret: 15.742,93€

.- Incorporació romanents de crèdit:
- 08 87001 Incorporació romanents de crèdit: 90.187,72€
Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat i urgència.
Debat:
El Sr. Huguet manifesta que s’abstindran perquè no entenen una ampliació tant
gran de les partides de neteja ajuntament (8.000,00€) i subvenció Llar d’infants El
Tractoret (15.742,93€), que a primers d’any ja es podia tenir clara la seva
consignació.
Entre els regidors es debat la millor manera per reduir el cost de la neteja,
mitjançant la contractació d’aquest servei, enlloc de prestar aquest servei per una
empresa de forma puntual.
Votació:
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de AIPV, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2008.
L’expedient de modificació de crèdits 1/2008, es transcriu com segueix:
1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT
A.- Pressupost de despeses
Partida
08 121 22700
08 121 22706
08 111 22601
08 121 22002
08 121 22201
08 432 21001
08 432 22100
08 451 62202
08 511 61100
08 441 21000
08 121 48903

Denominació
Neteja Ajuntament
Estudis i treballs tècnics
Protocol i representació
Material de serveis, no inventariable
Comunicacions telèfon. ajuntam. i mòbils
Rep. Mant. Conser. Infraestruc. Terrestres
Energia elèctrica edif. i enllumenat
Inversions millores edificis
Inversions reals vies públiques
Rep. Mant. Conser. Intraestruc. Abast. Aigua
Subvenció llar infants El Tractoret

Import-Eur
8.000,00€
15.000,00€
2.000,00€
3.000,00€
2.000,00€
15.000,00€
5.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
4.444,79€
15.742,93€
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2.- INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT
A.- Pressupost d’ingressos
Partida
08 87001

Denominació
Incorporació romanents de crèdit

Import-Eur
90.187,72

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.

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

10.- PROPOSTA DE MOCIÓ ALCALDES PER LA PAU
Proposta:
Atès que la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la Pau,
liderada pels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki, que crea una xarxa per a la
prohibició de les armes nuclears i a favor de la pau.
Atès que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han
expressat formalment el seu recolzament al Programa per a promoure la
solidaritat entre les ciutats en relació a l’abolició total de les armes nuclears, amb
l’objectiu de poder eliminar aquest tipus d’armes a l’horitzó del 2020.
Atès que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa.
Atès l’objectiu desitjable que el Govern català, en la mesura de les seves
possibilitats, jugui un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el
compliment dels compromisos acordats, especialment per part dels països que
posseeixin armes nuclears.
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Atès que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar la
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a l’abolició total de les
armes nuclears. El seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant
la consciència sobre l’abolició d’aquest tipus d’armament.
Votació:
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:

PRIMER
Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a les armes nuclears i donar suport a la
Xarxa d’Alcaldes per la Pau.
SEGON
Dur a terme el tràmits necessaris per entrar a formar part d’Alcaldes per la Pau.
TERCER
Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades per la Xarxa,
per a recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la conscienciació de la
ciutadania sobre l’amenaça de les armes nuclears.
QUART
Animar als alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a seguir l’exemple
d’aquest ajuntament i sumar-se als esforços de l’alcalde d’Hiroshima per acaba
amb l’amenaça de les armes nuclears.
CINQUÈ
Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la
Xarxa d’Alcaldes per la Pau.
11.- PRECS I PREGUNTES
11.1- El Sr. Huguet pregunta al Sr. Josep Bosch que, en el Ple anterior va sorgir
una controvèrsia amb la localització del pou de Vilafreser. Van entrar un escrit a
l’Ajuntament amb la localització de les mostres de l’ACA amb nitrats. S’ha mirat si
concorden les localitzacions?.
El Sr. Bosch contesta que s’ha parlat amb el Sr. Josep Fraire que hi ha un error
de localització. Afegeix que la mostra de l’aigua no s’ha pogut obtenir del pou de
Vilafreser perquè dies enrere juntament amb el Sr. Martí van posar la bomba en
marxa. El resultat de la analítica ha de ser del pou de La Sausa.
El Sr. Martí manifesta que ha de ser el pou de La Sausa perquè coincideix
l’existència de nitrats en el pou amb la baixa del pou de Vilafreser. Quan el pou
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de Vilafreser funcionava el resultat de les analítiques eren sense nitrats i en el
moment que es va donar de baixa aquest pou i s’obtenia l’aigua del pou de La
Sausa, que si que té nitrats, el resultat de l’analítica és amb nitrats. Ha d’haver-hi
un error de localització.
11.2.- El Sr. Huguet pregunta quan començarà l’Ajuntament a actualitzar les
dades del SINAC?
El secretari contesta que no s’ha fet per manca de personal i temps per dedicar-hi
la introducció de dades és complexa.
11.3.- El Sr. Huguet pregunta que desprès de veure el Pla Director de l’Aigua
encarregat per l’ajuntament i que ha costat 12.000,00€, si s’ha demanat una
rebaixa del seu cost per la quantitat d’errades que compte?.
L’Alcaldessa contesta que els terminis per redactar aquests treballs són curts i
que les empreses han de fer-los ràpidament.
11.4.- El Sr. Huguet pregunta que en data 6 de maig van entrar una sol·licitud
d’informació sobre la potabilitat de l’aigua del municipi i si els veïns que no tenien
aigua potable, també estaven en les restriccions d’aigua que vàrem passar,
perquè no s’ha contestat?.
El Sr. Bosch contesta que si la durada del ban hagués estat prolongat els abonats
que tenien horta i nitrats no estarien obligats a pagar el consum mínim i es
facturaria pel consum efectiu.
11.5.- El Sr. Huguet pregunta a l’Alcaldessa perquè va mentir en el Ple anterior i
tota la Junta de Govern Local no la va corregir, quan van preguntar per l’estat del
Pla Director de l’Aigua?. Va dir que s’estava redactant, quan ja estava fet.
L’Alcaldessa contesta que les seves afirmacions eren certes, van entrar el treball
pocs dies abans de finalitzar el termini de justificar la subvenció.
11.6.- El Sr. Huguet pregunta que passa amb el POUM?.
L’Alcaldessa contesta que hi ha hagut un reforç actualment hi ha dos tècnics que
un dia a la setmana estan treballant per la seva redacció.
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11.7.- El Sr. Huguet pregunta que juntament amb el regidor d’obres, Narcís Martí,
i amb la regidora de Medi Ambient Lourdes Guitart, demanin el projecte modificat
del TGV per fer un seguiment acurat de les obres?. Perquè es treballa de nits,
causant molèsties als veïns?.
L’Alcaldessa contesta que s’ha sol·licitat en repetides ocasions, es van
modificacions al projecte original com a conseqüència de peticions de
l’ajuntament. El projecte està obert a modificacions. En relació als sorolls és un fet
que el patim tots i és un tema d’execució de les obres.
La Sra. Guitart demana al Sr. Huguet que si tenen alguna petició la facin arribar a
l’ajuntament.
11.8.- El Sr. Huguet pregunta a la Sra. Mesas com es que des de l’ajuntament
s’ha impulsat la creació d’una nova associació de jovent, quan ja existia els Va de
12?. Aquesta nova associació rebrà subvencions?.
La Sra. Mesas contesta que la iniciativa va sorgir, prèvia consulta, perquè Va de
12 no era operativa segons els seus membres, hi ha membres casats i que ja
tenen més de 30 anys. L’Actual associació està oberta a tothom. La última
intervenció que varen realitzar va ser per Sant Mer. El Sr. Jordi Ginabreda ha
parlat amb el tècnic compartit de joventut.
L’Alcaldessa que les subvencions que rebrà provindran del Pla Local de Joventut.
11.9.- El Sr. Huguet pregunta a la Sra. Mesas que passa amb la pàgina web, que
ni es canvia ni s’actualitza.
La Sra. Mesas contesta que la setmana passada es va rectificar per donar el
vistiplau a la Diputació i així donar-la d’alta. Tindrà el mateix domini,
vilademuls.com. Posteriorment serà vilademuls.cat.
11.10.- El Sr. Huguet pregunta a la Sra. Mesas perquè es va anul·lar un casal
itinerant sense avisar als nens i pares, ni tan sols penjar un cartell a la porta del
Paller per anunciar-ho?. I el següent els pares no sabien si portar els nens a Sant
Esteve o a Vilademuls?.
La Sra. Mesas contesta que va existir un error dels organitzadors del casal
itinerant. Un membre dels organitzadors va deixar de treballar-hi com a
conseqüència d’aquest fet. L’error no va venir de l’ajuntament. En relació el dia
que coincidia el casal i el concert de jazz la Sra. Mesas afegeix que no tenia
informació d’aquest concert.
11.11.- El Sr. Huguet pregunta al Sr. Martí, quantes “xapuses” falten fer a la
guarderia per deixar-la en condicions?. Recordem que fa poc que s’ha cobert
amb el terra enrajolat i ara l’aula que s’utilitza s’ha tingut que posar parquet, amb
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un cost de 1.418,97€ i ara s’està posant aire acondicionat. Això no estava en el
projecte inicial?. El millor era entrar el setembre tranquilament.
El Sr. Martí contesta que l’ajuntament va apostar molt fort per donar aquest
servei, primer de forma provisional en el CEIP i després fer un edifici a la
urbanització, es podia no haver donat aquest servei fins que no estigués acabat
el edifici i durant aquest temps les persones interessades anar a fora del municipi.
Les obres s’han realitzat sense modificar el projecte, perquè els tècnics ho han
aconsellat, per no enrederir l’obra, el projecte ha estat aprovat per la Generalitat
de Catalunya. Gent del Tractoret volien treure els alumnes de la Llar d’infants si
no s’acabava l’edifici.
El Sr. Huguet afegeix que es va oferir una persona per assessorar la construcció
de la llar. No compleix les NNSS no té colors terrossos.
El Sr. Martí contesta que és un equipament, els defectes es veuen una vegada
entra en funcionament la llar.
La Sra. Guitart contesta que no era una tècnica. Les obres una vegada acabades
sempre hi ha coses mal fetes, poc a poc s’han d’anar arranjant. És un bon servei.
És difícil variar el projecte aprovat per la Generalitat.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són un quart de deu 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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