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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRARODINÀRIA DEL PLE DE  L’AJUNTAMENT DE LES PRESES 
 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:   PLE2016/1 
Data:   Dimarts, 24 de febrer de 2016 
Caràcter:  Extraordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:30h del vespre fins a les 22:38h de la nit. 
Lloc:   Sala de Plens de la Casa de la Vila 
 
RELACIÓ S’ASSISTENTS: 
 
Alcalde/president: Sr. Pere Vila Frigola:    Regidor electe de CiU 
Regidors/es:  Sr. Josep M. Cros Roca:   Regidor electe de CiU 

Sr. Lluís Guillaumes Picart:   Regidor electe de CiU  
Sr. Carles Roura Teixidor:   Regidor electe de CiU 
Sr. Lluís Xancó Vilas:    Regidor electe de CiU 
Sra. Assumpta Crous Ferrer:   Regidora electe de CiU 
Sra. Roser de Palol Masó:    Regidora electe d’ERC- Les Preses 
Sra. Mari González Arnau:    Regidora electe d’ERC- Les Preses 
Sr. Josep Ayats Nogué:     Regidor electe d’ERC- Les Preses 

 
Secretària interventora en comissió circumstancial: Sra. Alícia Vila Torrents 
 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) 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, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria següents: 
 
 
1. Despatx oficial. 

2. Comunicacions d’alcaldia. 

3. Proposta d'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa 
per a la tramitació d'autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies previstes a la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; per a la 
tramitació de les activitats innòcues previstes al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; per a l'emissió d'informes 
i la realització de  controls preventius relatius a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis; i per a la tramitació d'autoritzacions i llicències  previstes a la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

 
4. Proposta d'aprovació d'una modificació del pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES). 

 
5. Precs i preguntes. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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1. Despatx oficial. 

La Sra. Secretària interventora comenta el despatx oficial, d’acord amb el llistat d’assentaments 
dels escrits d’entrada presentats davant el Registre General d’entrada de la Corporació en el 
període comprès entre els dies 23 de desembre al 23 de febrer de 2016, el qual s’adjunta al 
despatx oficial presentat per la Secretaria Intervenció municipal, i de la qual se n’ha fet entrega 
prèviament als membres de la Junta de govern local, per al seu coneixement. 
 
Així mateix l’alcalde dona compte i explica les resolucions d’alcaldia aprovades des de la data 
del darrer Ple. 
 
2. Comunicacions d’alcaldia. 

L’alcalde comença la seva intervenció amb una consideració general referent a l’actuació de 
l’equip de govern i els comentaris del grup ERC-Les Preses: 
 
Premsa.- Comenta que ho va dir el 2011 al prendre possessió i que no té cap objectiu de 
protagonisme, de notorietat, per tant, si surten noticies de les Preses no les han anat a buscar, 
hi son i  han vingut a confirmar-les per que ells han cregut d’interès. Per tant està  i estan aqui 
per treballar i no per tenir protagonisme ni per aconseguir medalles, lluitar pel servei al poble: 
ho faig, ho fem el millor que sabem. 
 
Empadronaments.- els empadronaments que han afectat a l’escola la Bòbila, l’ajuntament ha 
seguit el procotols establerts, no son incorrectes com s’ha fet public. El que ha estat incorrecte, 
en el cas que sigui, es que, per part de l’empadronat no ha estat la seva residència habitual. 
L’Ajuntament ja ha pres les mesures des de 1 de gener per fer servir els documents que tenen 
ajuntaments molt mes grans. 
 
Transparència.- en general .- A un ajuntament i al seu equip de govern que s’ha fet auditar 
voluntàriament, que ha publicat els resultats, que ja abans ja habia fet públics a través dels 
mitjans de premsa, que s’habia despullat plenament exposant a tot el veinatge els numeros 
municipal, no se’l pot marcar i assenyalar com a mancat de transparència. Ara hi ha una llei a 
complir que hi ha uns paràmetres que ja s’hi buiden automaticament, però n’hi ha d’altres que 
s’ha de fer manualment i això no és facil ni ràpid per tot tipus d’ajuntament. Sense anar més 
lluny, el president de la Diputació va anunciar en Consell d’Alcaldes de divendres passat, que 
han posat 3 persones per donar suport per aquest tema tant complex. 
 
Transparència de prop, la del dia a dia.- sempre, sempre he posat a disposició tota 
informació i aclariment que se’ns ha demanat, tant sigui regidor o veí del poble. Aqui hi entra el 
tema gravacions, es va deixar constància en ple que es gravaba per suport a secretaria, no es 
veia convenient penjar al web, però que, qui fos, ho tenia a disposició. No ens cal que se’ns 
mostrin sentències, respondrem l’instància pel conducte establert, però no cal tornar a repetir 
que  estem oberts a tohom i no anem en contra de ningú. Som conscients del que representa i 
si ara no hi ha els mitjans suficients per fer-ho, els facilitem informacions per altres conductes. 
Ja he deixat palès que es treballa per tenir el ROM corresponent, en què hi tindran entrada les 
comissions convenients, tant la compromesa per l’Esdansa com la comissió de treball de 
l’equip de govern. D’aquesta forma podrán quedar adequades a la, cada vegada més exigent, 
normativa per justificar assistències i dietes. 
 
El personal de la casa, tots, dins les seves possibilitats treballa al màxim, esta fent un esforç 
considerable per suplir la mancança en el dia a dia de la secretaria. Amb això vull dir que, si el 
dia a dia és complex, actualment ho és més i en el moment de l’any que estem molt i molt més 
encara. I una referència molt especial a les dos persones amb contracte amb el SOC, la seva 
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aportació es elogiable, tenen tot el reconeixement de tots 
 
També informa dels següents temes. 
 
Secretaria: L’alcalde explica com s’ha cobert la secretaria-intervenció de l’Ajuntament a 
conseqüència de la baixa per malaltia de la Sra. Olga Fornós.  

 
Personal: L’alcalde informa de la jubilació del Sr. MP, personal de la brigada i la contractació 
en la modalitat de contracte per acumulació de tasques del Sr. SB. 
 
Segell Turisme Familiar: L’alcalde comenta la reunió mantinguda amb l’Ajuntament de la  Vall 
d’en Bas pel tema del segell de turisme familiar indicant que es treballa amb la idea que el mes 
de juny ja es pugui presentar. Així mateix informa dels avantatges que suposa formar part 
d’aquesta marca. 
 
Escola la Bòbila: L’alcalde informa de la reunió a l’escola la Bòbila amb l’empresa de 
manteniment pel tema del mal funcionament de la caldera de biomassa. 

 
Joventut: L’alcalde comenta el projecte de reorganització dels serveis de joventut del Consell 
Comarcal. 
 
Bosc de Tosca: L’alcalde informa de la reunió mantinguda entre l’Ajuntament de les Preses, el 
d’Olot i el Parc Natural de la Zona volcànica de la Garrotxa en relació al Pla Especial de Bosc 
de Tosca indicant que regularà la tinença d’animals, les tanques, murs i camins bàsicament i 
que ell mateix havia demanat en la reunió que no fos una pla sancionador sinó educatiu. Així 
mateix indica que prèviament es faran dues reunions informatives amb els veïns a Sant Roc i 
Bosc de Tosca. 
 

 
3. Proposta d'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la 
taxa per a la tramitació d'autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies previstes a la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; per a la 
tramitació de les activitats innòcues previstes al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; per a l'emissió 
d'informes i la realització de controls preventius relatius a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis; i per a la tramitació d'autoritzacions i llicències  previstes a la 
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives. 

 
Vist que, en data 15 d'octubre de 2015, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, va aprovar 
provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número T006 reguladora de la taxa per a la 
legalització de les activitats amb incidència ambiental, innòcues, deis espectacles públics i les 
activitats recreatives, informes de seguretat en matèria d'incendis, i actuacions relacionades per 
a l'any 2016. 
 
Vist que, el Ple municipal, en la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2015, va aprovar 
provisionalment la proposta de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2016, la 
derogació de  l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la utilització de columnes, 
cartelleres i d’altres instal·lacions, públiques o privades, per l’exhibició de publicitat, així com 
l’aprovació del seu text refós. 
 
Vist que, en data 31 de desembre de 2015, va sortir publicat l’edicte d’aprovació definitiva de la 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, BOP núm. 251 Annex 1. 
 
Vist que, la nova Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de 
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l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls per a l'activitat 
econòmica (LSA) ha introduint un nou concepte dins la tipologia d'activitats de més baixa 
incidència ambiental: les activitats de Baix Risc per la qual cosa es requereix adaptar tant el 
text de la pròpia ordenança com el règim de les taxes que s’hi contenen. 
 
Vist que, en data 10 de desembre de 2015, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, va 
aprovar, per unanimitat dels assistents, la proposta de la modificació de l'ordenança fiscal 
número T006 reguladora de la taxa per a la legalització de les activitats amb incidència 
ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com l'emissió d'informes de 
seguretat en matèria d'incendis i corresponents visites de comprovació, aprovada inicialment en 
el ple de 15 d'octubre de 2015. 
 
A la vista de tot això, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de 
la taxa per a la tramitació d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies previstes a la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; per a la 
tramitació de les activitats innòcues previstes al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; per a l’emissió d’informes i la 
realització de  controls preventius relatius a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; i per a la 
tramitació d’autoritzacions i llicències  previstes a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
 
Les modificacions que s’hi introdueixen són les següents: 
 

1) Títol: Es modifica el títol de l’ordenança queda redactat de la següent manera 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9.- TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS 
SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA 
LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES 
ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE 
REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES 
 

2) L’article 1 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 1 - Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que 
disposen els articles 15 a 27 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a l’empara del que disposa la Llei 
20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 11/2009, de 
6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el seu 
reglament de desplegament aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost aquest Ajuntament 
estableix les taxes per la tramitació municipal: de les autoritzacions ambientals, de les llicències 
ambientals, de les comunicacions prèvies dels annexos III, de la comunicació prèvia de les 
activitats innòcues excloses d’aquesta llei però emparades pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica ,Decret 
179/1995, de 13 de juny pel que s’aprova al reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens 
locals de Catalunya i de les llicència municipals i comunicacions prèvies a què estan subjectes 
els espectacles públics i les activitats recreatives d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el seu reglament de 
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desplegament aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost; que s’han de regir per aquesta 
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 58 del R.D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 

3) L’article 2 queda redactat de la següent manera: 

Article 2 - Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació per part 
de l’Ajuntament de: 
 

• Els serveis tècnics i administratius de competència local establerts a la Llei 20/2009, 
per a la tramitació de les autoritzacions ambientals d’aquelles activitats classificades 
com a annex I per aquesta llei i que concedeix la Generalitat de Catalunya. 
 

• Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències ambientals, 
de les que, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments o locals on es 
desenvolupin activitats de les incloses als annexos II de la Llei 20/2009. 
 
 

• Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies a què resten 
sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 i també les comunicacions 
prèvies d’activitats innòcues d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 

• Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies i llicències 
municipals a què resten sotmeses els espectacles públics i activitats recreatives 
d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
i les activitats recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel decret 
112/2010, de 31 d’agost. 
 

• Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les activitats 
compreses en els apartats anteriors. 
 

Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per: 
 

• Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial). 
• Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials). 
• Control ambiental inicial i periòdic. 
• Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència, sonometries, 

certificats o altres tràmits relacionats amb l’activitat. 
• Legalització d’activitat recreativa i/o espectacle públic (llicència municipal o règim de 

comunicació prèvia). 
 

4) L’article 4 queda redactat de la següent manera: 

Article 4 - Subjecte passiu i responsables 
 
1.- Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o 
que resultin beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació d’autorització ambiental, 
llicència ambiental o comunicació prèvia o controls i revisions relacionats 
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2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei estatal 58/2003, General 
Tributària. 
 
3.- Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei estatal 58/2003, General 
Tributària als articles 41 i 43. 
 
4.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització o llicència 
ambiental, o sense haver efectuat la pertinent  comunicació,  es constitueix en subjecte 
passiu d’aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat. 
 

5) L’article 7 queda redactat de la següent manera: 
 
“La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 
 

FET IMPOSABLE TAXA 
Verificació i control Obertura en règim de Comunicació  
• Baix Risc 
• Annex III 
• Recreativa 

 

 
 

468,79€ 
 

Tramitació Obertura en règim de llicència municipal 
• Annex II 
• Recreativa 

 

 
 

722,40€ 

Verificació i control Canvi de nom en règim de Comunicació  
 

 
167,37€ 

Verificació documental i  conformitats 
• Comunicació Innòcues 
• Certificats d’activitats 
 

 
 

58,62€ 
 

Informes tècnics en matèria de:  
• Canvis no substancials ambientals 
• Assistència tècnica ambiental 
• Consulta prèvia inici activitat 
• Competències municipals Annex I 

 
• Control inicial / periòdic  

 
- Amb visita d’inspecció 
- Sense visita d’inspecció 

 
• Sonometries 

o Diürna 
o Nocturna 

• Mesures de seguretat en cas d’incendi  
(inclou visita en cas que sigui necessària) 
 

 
 

104,41€ 
 
 
 
 
 
 
 

722,40€ 
104,41€ 

 
 

219,48€ 
351,17€ 

 
261,43€ 
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Altres informes de seguretat (derivats de la Llei 3/2010): 
Lligats a obra nova (llicència d’obres) per a habitatges (sotmesos al 
CTE): 
    
- Habitatges unifamiliars:  
- Habitatges plurifamiliars:  
    

 
 
 
 

20,00 €/informe 
95,00 €/informe 

 
 

6) La disposició final queda redactada de la següent manera: 

Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, una vegada aprovada, tindrà efectes des de la data de la 
publicació del seu text íntegre en el butlletí oficial corresponent i continuarà en vigor 
fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació. Mentre, regirà la vigent. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 

Segon.- Sotmetre a informació pública el referit expedient, de conformitat amb el que 
disposa l’article 17.1 del TRLRHL, pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el BOP i al Tauler d’anuncis de la Corporació. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, aquells que tinguin un interès directe, en 
els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, podran examinar l’expedient i presentar les 
al·legacions que estimin oportunes. 

 
 
Tercer.- Fer constar que, finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptarà l’acord 

d’aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les al·legacions presentades. Transcorregut el 
període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat al·legacions, l’expedient  quedarà  
definitivament  aprovat  sense  necessitat  de  prendre  cap  altre acord. El text íntegre de la 
modificació de l’Ordenança fiscals núm. 9 per a l’any 2016 es publicarà al BOP de Girona, 
modificacions que entraran en vigor l’endemà d’aquesta publicació. 
 
L’alcalde dóna la paraula a la Secretària que explica el canvi de les taxes de l’ordenança ve 
donat perquè el Consell Comarcal va modificar el mes de desembre les taxes per la prestació 
d’aquests serveis. Així mateix també indica que es modifiquen altres articles de l’ordenança per 
adaptar-la a la Llei 16/2015 que ha introduït una nova categoria d’activitats (les de baix risc). 
 
El Sr. Josep Ayats demana si les taxes que s’aproven són superiors a les existents. 
 
La Secretària respon que en alguns casos sí. 
 
 
4. Proposta d’aprovació d'una modificació del pla d’acció per a l'energia sostenible 
(PAES). 
 
La Comissió Europea va posar en marxa el que s’ha denominat “Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.  
 
Aquest Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables i es 
proposa que les ciutats que s’hi adhereixin redueixin les seves emissions de CO2 en un 20% 
fins a l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del 
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subministrament energètic procedeixi de fonts renovables 
 
L’Ajuntament de les Preses per acord plenari de data 2 de febrer de 2012 va manifestar la  
voluntat continua d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació 
que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en 
àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables 
en les àrees urbanes. 
 
Per aquest motiu es l’any 2013 es va aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible del 
municipi de les Preses. 
 
En aquests  moment la Diputació de Girona, com a Coordinadora Territorial del Pacte a les 
Comarques Gironines, abans de trametre’ls a la Comissió ha proposat modificar el PAES 
aprovat l’any 2013 per tal d’adaptar-lo als requeriments de la Unió Europea. 
 
Les esmenes al document han comportat canvis poc rellevants en el PAES lliurat inicialment. 
Es tracta bàsicament de petites modificacions en el format d’algunes accions. 
 
Entre d’altres, s’ha modificat el nombre d’accions que passa a ser de 60 a 61 accions i que a 
més suposen una reducció d'emissions per l’any 2020 de 2.334,05 a 2.309,72 Tn CO2, amb un 
percentatge de reducció del 21,24% al 21,02% . 
 
Així mateix també ha variat el pressupost total del Pla que ha passat de 12.740.824,87 euros a 
5.276.731.84 euros. 
 
Vist que, el Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant el Consorci de Medi ambient i salut 
pública (SIGMA), ha adaptat el “Pla d’acció per a l’energia sostenible” del municipi de les 
Preses, adaptant-lo als requeriments de la Diputació. 
 
A la vista de tot això, el Ple amb sis vots a favor (CIU) i tres abstencions (ERC)  ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar la modificació del “Pla d’acció per a l’energia sostenible” del municipi de les 
Preses. 

 
Segon.-  Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de tots els documents necessaris per a la 

implementació del present acord. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Girona i al Consorci de Medi 

ambient i salut pública (SIGMA). 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde informant del canvis introduïts en el PAES. 
 
La Sra. Roser de Palol demana si l’Ajuntament també està inclòs en l’actuació de connectar 
amb la xarxa de calor i considera que el ritme de les actuacions que s’estan executant és lent 
en relació amb el previst en el PAES i que consideren que es podrien fer actuacions que 
invertint menys diners es generés més estalvi,  com ara temporitzadors a les instal·lacions 
municipals. 
 
L’alcalde explica que l’Ajuntament no hi està connectat i que estan estudiant implementar un 
sistema similar al que hi ha a Santa Pau. En relació a les altres mesures per reduir consums, 
s’explica que s’ha mirat de reduir l’estalvi del camp de futbol però que els han dit que aquestes 
instal·lacions encara no estan preparades per posar-hi leds. 
 
El Sr. Lluís Guillaumes explica que les actuacions que s’han fet aquests temes energètics sí 
que han suposat un estalvi econòmic. 
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La Sra. Mari González explica que un dia a la una de la matinada hi havia les llums de camp de 
futbol obertes. 
 
L’alcalde respon que hi ha un reglament de les instal·lacions que obliga a les entitats a vetllar 
per aquests temes i el Sr. Lluís Guillames es compromet a aclarir què va passar. 
 
 
5. Precs i preguntes. 
 
• El Sr. Ayats es queixa que no tenen la informació amb temps per poder treballar i que no es 
tracta d’un problema actual sinó de fa mesos i demana si poden assistir  a les Juntes de 
Govern. 
 
La Sra. Roser de Palol també lamenta que han demanat diverses ocasions les actes de la 
Junta de Govern Local i que només n’han aconseguit dues i que des del mes de juny que no 
estan penjades a la web de l’Ajuntament. 
 
L’alcalde contesta que sempre les han pogut sol·licitar les actes i qualsevol informació i que 
l’equip de govern no els hi ha negat mai i demana comprensió per la disponibilitat de personal 
que hi ha a l’Ajuntament i pel volum de feina que genera el dia a dia, amb les dificultats 
afegides de la situació de la secretaria de l’Ajuntament. 
 
En aquest sentit l’oposició i l’equip de Govern coincideixen en què cal trobar una solució que no 
és fàcil. 
  
• La Sra. Roser de Palol demana com aniran les matriculacions de P-3 i l’alcalde explica que 
aquest any no hi haurà problemes que quan n’hi haurà serà el 2018. 
 
• La Sra. De Palol demana com es preveu cobrir la baixa de la directora dels Casals i l’alcalde 

informa que s’ha fet amb una borsa del Consell Comarcal. 
 

• Finalment es demana informació sobre les diferents concessions i l’alcalde comenta que 
s’ha buscat un solució temporal pel bar la plaça i la casa de colònies i que en la resta s’hi està 
treballant. 
 

 
 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent les 22:38 
h de la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta 
que signa el Sr. alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
Vist i plau En dono fe 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA INTERVENTORA 
 EN COMISSIÓ CIRCUMSTANCIAL 

 
Pere Vila Frigola Alícia Vila Torrents 
 


