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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 10/2011 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  16 de desembre de 2011 
Hora d’inici: 19:30 hores 
Hora d’acabament: 20:20 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
ASSISTENTS            
 
Alcalde president 
 
Esteve Costa Sala 
 
Regidors 
 
Rosa Gardell Palol 
Joan Fontdecaba Torrent 
Llorenç Rigat Morera 
Esteve Gardella Burcet 
Esteve Surribas Xarlas 
 
EXCUSA 
 
Jordi Llongarriu Canal 
 
 
Assisteixen, la senyora Remei Soldevila i Miranda, administrativa de l’Ajuntament i secretària 
delegada. 
 
Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, comissionat pel SAT del 
Consell Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Llanars. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió extraordinària convocada en legal forma a 
l’efecte de tractar el punt del següent: 
 

ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
4. Aprovació prèvia del projecte en sòl no urbanitzable "Abastament al nucli d'Espinalba de 
Llanars" 
5. Acord de renovació d’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya  
6. Aprovació de la revisió del Conveni d’adhesió i Estatuts de l’Agrupació Europea de 
Cooperació Territorial “País d’Art i d’Història Transfronterer de les valls del Tec i del Ter” 
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7. Nomenament de representants a la Junta de Protecció Civil Comarcal 
8. Seguiment de la gestió municipal 
9. Mocions, precs i preguntes 
 
 
1. APROVACIÓ D'ACTES D'ANTERIORS SESSIONS. 
 
El ple aprova, per majoria absoluta, les actes de la sessions ordinària celebrada el dia 30 de 
setembre de 2011 i extraordinària celebrada el dia 25 d'octubre de 2011. 
 
Votacions 
 
Tots els presents voten a favor. 
 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió plenària: 
 

1015 15/09/11 Associació Leader Ripollès 
Ges Bisaura. Punt 
infoenergia 

Assistència i assessorament en 
temes energètics 

1076 28/09/11 Mancomunitat de la Vall de 
Camprodon 

Document bàsic del Catàleg de 
Bens Paisatgístics - Proposta 
inicial 

1098 05/10/11 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Acord relatiu al nomenament dels 
alcaldes que formaran part de la 
Comissió Consultiva d'Accés 
Motoritzat al Medi Natural 

1103 06/10/11 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Acord relatiu a la creació de la 
Junta de Protecció Civil Comarcal 

1116 13/10/11 Consorci de Benestar Social 
del Ripollès 

Finalització del Servei d'Acollida 
del Pla de Ciutadania i Immigració 
del Ripollès a causa de la reducció 
de l'aportació econòmica de la 
Generalitat de Catalunya 

1120 13/10/11 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Recomanació 1/2011, de 5 de 
juliol, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya referent a 
la inclusió de clàusules sobre 
l'arbitratge de consum en l'àmbit 
dels contractes del sector públic 

1185 27/10/11 Jose Blanch Guillamet, 
Esteve Ramon Ribell i Neus 
Vinyas Arisa 

Al.legació al projecte d'Abastament 
d'aigua al nucli d'Espinalba de 
Llanars per discrepància en la 
relació de finques afectades 

1191 02/11/11 Ajuntament de Setcases Planificació de creació d'un "Centre 
de Visitants de les Valls altes del 
Ter" 
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1254 21/11/11 Departament d'Interior Certificats d'homologació de les 
revisions del Plans BASIC i 
INFOCAT 

1263 24/11/11 Institut d'Estadística de 
Catalunya 

Inici dels treballs de recollida 
d'informació per tal d'elaborar els 
censos de població i habitatges 
2011 

 
Intervencions 
 
1.- El regidor Esteve Surribas demana per l’al·legació presentada al Projecte d’Abastament 
d’Aigua d’Espinalba. 
 
L’alcalde respon que, d’acord amb les dades cadastrals, consta un titular diferent del real. 
S’ha presentat l’al·legació conjunta entre els diversos veïns afectats per poder definir 
correctament les titularitats. 
 
2.- L’alcalde explica que l’AMPA de l’escola de Llanars s’ha constituït formalment. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte al ple dels següents decrets d’alcaldia:  
 
20/09/2011 Ajuntament de Llanars Exposició pública del projecte d'interès públic en sòl 

no urbanitzable d'abastament al nucli d'Espinalba  

23/09/2011 Jordi Aguilera Ruiz Autorització d'ús del Camp de Tir 

23/09/2011 Josep Gutierrez Borjas Aprovació de la certificació 2, fase 1, caldera 
biomassa 

23/09/2011 Joan Pairó i Nogué Llicència de primera ocupació al Camí del 
Solademunt, 3 

27/09/2011 Emma Casals i Roura Reducció de jornada per motius personals 

29/09/2011 Josep Gutierrez Borjas Certificació 3 i complementària, fase 1, caldera de 
biomassa 

30/09/2011 Josep feliu Autorització d'ús del Camp de Tir 

30/09/2011 Joan Guillaumes 
Vilanova 

Assabentat de l'activitat de turisme rural, en la 
modalitat de masoveria, al mas Rifred 

30/09/2011 Consorci AOC Aprovació del conveni de col.laboració per a la 
prestació del servei de notificació electrònica 

04/10/2020 Josep Garnatje i Roca Llicència de parcel.lació propietats carrer de la Font 
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04/10/2020 Joan Guillaumes i 
Vilanova 

Llicència de primera ocupació de la fase II, turisme 
rural, al mas Rifred 

06/10/2011 Consuelo Puigmal i 
Puigmal 

Autorització de traspàs al seu nom de titularitat del 
nínxol núm. 43 de l’andana C 

11/10/2011 Josep Colomer i Vidal Autorització d'ús del Camp de Tir 

11/10/2011 Joan Solé i Vila LLO-2011034-Llicència d'obres per arranjament del 
teulat del carrer Conflent, 6 

14/10/2011 Fundació Esclerosi 
Múltiple 

Ajut per a la campanya Mulla’t 2011 

20/10/2011 Isaac Colomer Gomez Autorització d'ús del Camp de Tir 

21/10/2011 Construccions Joan CB Llicència d'obres per a la reparació de les parets 
del canal de Feitús 

25/10/2011 Pilar Bages Oña LLO-2011035- llicència d’obres per canviar el 
paviment de tres balcons al seu habitatge del C/. 
Roser, 1 de Llanars 

27/10/2011 Dipsalut Sol.licitud de subvenció pel finançament de 
despeses del consultori local de Llanars 

11/11/2011 Josep Vilanova, SA Aprovació de la certificació 2, fase 3, caldera de 
biomassa - escola i cooperativa 

15/11/2011 Hotel Grèvol, SA LLO-2011037-Llicència d'obres per a la reforma de 
3 cambres de bany a l'Hotel Grèvol 

18/11/2011 Ampa Llanars Aportació activitats extraescolars curs 2011/2012 

18/11/2011 Ampa Llanars Autorització per posar unes paradetes i vendre flors 
Nadales durant el pont de la Puríssima i de la 
Constittució 

22/11/2011 Josep Vilanova, SA Aprovació de la certificació 2, fase 2, caldera de 
biomassa - sitja 

22/11/2011 Josep Vilanova, SA Aprovació de la certificació 3, fase 3, caldera de 
biomassa - escola i cooperativa 

22/11/2011 Ajuntament de Llanars Aprovació del repartiment de la subvenció de 
l'ICAEN per a la instal.lació de biomassa 
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22/11/2011 Esteve Iglesias LLO-2011038-llicència d’obres per l'arranjament de 
la terrassa de l'habitatge situat al carrer Roser, 1, 
entresòl primera 

22/11/2011 Joan Solé Vila LLO-2011039-Llicència d'obres per reparar 
l'arrebossat dels balcons de l'Hostal l'Escon 

22/11/2011 Llorenç Colom Colom LLO-2011040-Llicència d’obres per fer una vorera 
de formigó al llarg de la granja, davant la carretera 
de Feitús 

22/11/2011 Bellabriga, SC  Assabentat del canvi d'orientació de l'explotació 
ramadera 

22/11/2011 Rosa Lloansi i Freixa Reparació d'humitats a la pared del garatge del 
carrer Font d'en Rafel, 4 

25/11/2011 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Destinació del tram supramunicipal del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya, any 2011 

25/11/2011 Servei d’Ocupació de 
Catalunya 

Sol.licitud de Subvenció de Plans d’Ocupació 2011 

25/11/2011 Jordi Amigó i Solé Atorgament d’una pròrroga per a liquidació d’una 
plusvàlua 

02/12/2011 Rosa Gardell i Palol Delegació de funcions de l’alcaldia 

02/12/2011 Servei d’Ocupació de 
Catalunya 

Sol.licitud de subvenció  Resolució 
EMO/2772/2011, plans d'ocupació adreçats a 
entitats locals. 

 
 
Intervencions 
 
El regidor Esteve Surribas demana pel repartiment de la subvenció de l’ICAEN. 
 
L’alcalde respon que s’ha comunicat a l’ICAEN com s’ha repartit la subvenció en les 
diverses fases d’execució del projecte. 
 
L’alcalde explica que per a l’execució de cada fase s’ha buscat el finançament consolidat, 
assenyalant que l’obra ja pràcticament està finalitzada. 
 
El regidor Llorenç Rigat demana si la obertura de la rasa s’ha iniciat sense permís de 
carreteres. 
 
L’alcalde respon que el permís ja estava sol·licitat però no s’havia comunicat formalment a 
l’Ajuntament. 
 
El regidor Llorenç Rigat demana si amb la subvenció es cobreix tot el cost de l’actuació i 
quin és el seu cost. 
 
L’alcalde respon que el projecte està subvencionat al voltant del noranta per cent i que el 
cost és d’uns dos-cents mil euros. 
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El regidor Llorenç Rigat demana si s’ha tingut en compte el cost que s’assumirà per portar la 
llenya fins a la caldera i el càlcul de diferència de cost amb el gasoil. També demana pel 
termini d’amortització per ser rendible. 
 
L’alcalde respon que el cost actual anual de combustible està sobre els quinze-mil euros. 
Explica que Llanars té bosc per gestionar i que la biomassa és una manera d’aprofitar-lo. 
Afegeix que aquest tipus d’energia serà més barat que el gasoil. 
 
El regidor Esteve Surribas fa una apreciació en el sentit de demanar una millor gestió, en 
general, de les forests municipals. 
 
L’alcalde explica que, sense subvencions, la instal·lació de biomassa no s’hagués implantat, 
assenyalant que els estudis inicials són molt recents per saber els costos exactes, l’estudi 
del CEIN preveu que el cost sigui de l’ordre de 1/3 part.  
 
 
4. APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE EN SÒL NO URBANITZABLE "ABASTAMENT 
AL NUCLI D'ESPINALBA DE LLANARS" 
 
Per acord del Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2011 es va 
aprovar inicialment el projecte per l’abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de Llanars i la 
relació detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte 
esmentat. També es va declarar la utilitat pública de l’execució del projecte i la necessitat 
d’ocupació dels béns i drets afectats. 
 
L'expedient es va notificar personalment a tots els titulars de béns i drets a expropiar que 
consten en la corresponent relació a les persones directament afectades, i es va sotmetre a 
informació pública mitjançant la publicació d'anuncis al Diari de Girona de data 12 d'octubre 
de 2011, al tauler d'anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 200, de data 19 d’octubre de 2011. 
 
Durant el període d’informació pública es van sol.licitar els informes sectorials legalment 
exigibles, d’acord amb el previst al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Durant el termini d'exposició al públic de l'expedient es va presentar la següent al.legació: 
 
- NRE 1185, de data 27/10/11, formulada pels senyors Jose Blanch Guillamet, Esteve 
Ramon Ribell i Neus Viñas Arisa, per la qual demanen que es rectifiqui i s’actualitzi la relació 
de finques afectades i els seus titulars, fent constar que la part de la parcel.la 59, del polígon 
6, on es vol situar el dipòsit, és de propietat del Sr. Jose Blanch Guillamet. 
 
S'han rebut els següents informes en relació amb el projecte: 
 
- NRE 1182, de data 27/10/11, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, favorable. 
 
- NRE 1221, de data 08/11/11, del Departament de Territori i Sostenibilitat, favorable amb 
les consideracions que s'assenyalen en el propi informe. 
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- NRE 1231, de data 11/11/11, de l'Agència de Protecció de la Salut, favorable condicionat al 
compliment de les condicions que s'assenyalen al propi informe. 
 
- NRE 1271, de data 25/11/11, de l'Agència Catalana de l'Aigua, favorable amb les 
prescripcions que consten al mateix informe. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada durant el termini d’exposició pública, modificant 
l'annex de propietaris afectats, que quedarà de la següent manera: 
 
Finca 1 - Polígon 6 - Parcel·la 59 
Propietari: Esteban Ramon Ribell 
Servitud de pas - 249 m2 
Ocupació temporal - 1080 
Expropiació: 0 m2  
 
Finca 2 - Polígon 6 - Parcel·la 132 
Propietaria: Remei Guillaumes Juncà 
Servitud de pas - 24 m2 
Ocupació temporal - 96 
Expropiació: 0 m2 
 
Finca 3 - Polígon 6 - Parcel·la 59 
Propietari: Josep Blanch Guillamet 
Servitud de pas - 14 m2 
Ocupació temporal - 116 
Expropiació: 160 m2 
 
SEGON.- Aprovar prèviament el Projecte d'obres en sòl no urbanitzable “Abastament 
d’aigua al nucli d’Espinalba de Llanars” i remetre còpia del’expedient al Servei Territorial 
d’Urbanisme a Girona per a la seva aprovació definitiva, si escau. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats  que varen presentar al·legacions durant el 
termini d’exposició pública del projecte. 
 
Votacions 
 
Els acords s’adopten per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
5. ACORD DE RENOVACIÓ D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA  
 
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que 
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant el 
Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 
2009. 
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Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres, 
valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de juny de 2010 el Comitè executiu 
del Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar definitivament la contractació a 
Unión Fenosa Comercial, SL. 
 
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, 
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els Contractes 
del Sector Públic. 
 
Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta presentada per 
Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el Comitè Executiu en sessió de 
25 d’octubre de 2011 ha acordat al renovació de l’acord marc per al subministrament 
elèctric, per un termini de 12 mesos. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
Primer.- Que el municipi de Llanars renova l’adhesió a l’acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ 
València 231, 6º, 08007, Barcelona). 
 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que es va dur a terme una negociació conjunta per aconseguir preus més 
competitius. 
 
Votacions 
 
Els acords s’adopten per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació. 
 
6.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ I ESTATUTS DE 
L’AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL “PAÍS D’ART I D’HISTÒRIA 
TRANSFRONTERER DE LES VALLS DEL TEC I DEL TER” 
 
En sessió plenària de 19 de març de 2010, es va adoptar acord plenari d’adhesió a 
l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial “PAÍS D’ART I D’HISTÒRIA 
TRANSFRONTERER DE LES VALLS DEL TEC I DEL TER”. 
 
L’Agrupació té com a objectius: 
 
- Promoure la qualitat arquitectònica, urbana i paisatgística i el valor del patrimoni. 
- Desenvolupar una política pública per :  

a) Sensibilitzar els polítics, els residents i els professionals sobre la seva arquitectura i 
el seu paisatge, i del seu patrimoni material i immaterial. 
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b) Iniciar als més joves, en edat escolar, a conèixer, interpretar i valorar l'arquitectura i 
el patrimoni de les Valls del Tec i del Ter. 

c) Acollir i sensibilitzar el visitant en relació al nostre patrimoni. 
- Millorar l'atractivitat del territori i permetre el desenvolupament cultural a través del foment 
d'un turisme de qualitat. 
- Aprofitar i fer difusió de resultats de la recerca i tenir en compte tots els recursos del 
territori. 
- Establir una plataforma de debat i coordinació entre els agents (d’intercanvi d'experiències i 
metodologies). 
- Comunicar, difondre i promoure el patrimoni material i immaterial, i la seva arquitectura i 
paisatge. 
 
Atès que a mitjans de 2011 s’han introduït petites modificacions al conveni i als estatuts, 
bàsicament en la designació de la seu de l’Agrupació, la qual serà a Prats de Molló – La 
Preste. 
Atès que en aquell acord no es van aprovar els Estauts de l’Agrupació i que un dels 
representants designats ja no formen part de la corporació. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Llanars, en tant que membre de l’AECT 
«País d’Art i d’Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter», que tindrà la 
seva seu al municipi de Prats de Molló - La Presta (França). 
 
SEGON.- Aprovar el Conveni proposat i els Estatuts proposats de l’AECT «País d’Art i 
d’Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter», que s’adjunten com a 
annex. 
 
TERCER.- Aprovar la participació financera de l’Ajuntament de Llanars a l’AECT «País d’Art 
i d’Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter» en forma d’una quota 
anual de 1,75 € per habitant. 
 
QUART.- Designar la Sra. Rosa Gardell Palol, com a delegada titular i que representarà 1 
vot a l’Assemblea d’aquest òrgan transfronterer, i designar al Sr. Jordi Llongarriu Canal com 
a delegat suplent. 
 
CINQUÈ.- Autoritzar l’alcalde per signar el Conveni i els estatuts i tots els documents relatius 
a l’AECT «País d’Art i d’Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter»”. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, als 
ajuntaments de la Vall de Camprodon i a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
 
SETÈ.- Deixar sense efectes l’acord adoptat el 19 de març de 2010, quedant substituït, a 
tots els efectes pels presents acords. 
 
 
Intervencions 
 
El regidor Esteve Surribas demana si tots els municipis de la Vall de Camprodon hi estan 
adherits. 
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L’alcalde respon que sí. Afegeix que la Diputació de Girona té el compromís de pagar les 
quotes que corresponen als Ajuntaments adherits. Explica que amb l’adhesió s’aposta per 
donar valor al patrimoni de la Vall com a reclam turístic a nivell transfronterer. 
 
Votacions 
 
Els acords s’adopten per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
7.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA JUNTA DE PROTECCIÓ CIVIL 
COMARCAL 
 
L’Ajuntament de les Llanars està adherit al Pla d’Assistència i Suport en matèria de 
Protecció Civil als municipis de la comarca del Ripollès.  
 
Aquell Pla preveu, entre d’altres, la creació d’una Comissió de Protecció Civil Comarcal, la 
qual es va crear per acord del plenari del Consell Comarcal del Ripollès el passat 20 de 
setembre de 2011, sota la denominació de Junta de Protecció Civil Comarcal. 
 
Per a la participació en aquesta Junta és necessari designar-hi els representants de 
l’Ajuntament de Llanars. 
 
D’acord amb el previst a l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, la competència per a la designació dels representants municipals en 
òrgans supramunicipals correspon al ple. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Llanars a la Junta de Protecció 
Civil Comarcal a l’alcalde, Sr. Esteve Costa i Sala, i, com a substituta, la tinent d’alcalde i 
regidora Sra. Rosa Gardell i Palol. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès als efectes oportuns. 
 
Votacions 
 
Els acords s’adopten per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
8. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
L’alcalde explica: 
 
1.- L’Ajuntament té dificultats de tresoreria. Exposa que diverses administracions tenien 
pendents d’ingressar a l’Ajuntament un import de 340.000 euros i que s’havia plantejat la 
possibilitat de contractar una pòlissa, cosa que no s’ha materialitzat perquè no es tenia clar 
poder-la tancar abans de 31 de desembre. Explica que després de diverses converses i 
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reunions amb la Generalitat, s’ha aconseguit l’ingrés de 150.000 euros corresponents al 
PUOSC 2010. 
 
Assenyala que a data d’avui les administracions deuen a l’Ajuntament al voltant de 180.000 
euros i que l’Ajuntament té pendents de pagar 124.000 euros en factures. 
 
S’han sol·licitat diverses ofertes a entitats bancàries per signar una pòlissa de crèdit a partir 
de gener de 2012. 
 
2.- Les obres del carrer Morer es van adjudicar el mes de març, però davant la impossibilitat 
d’assegurar el pagament al contractista adjudicatari pels problemes assenyalats de 
tresoreria, s’ha optat per no iniciar les obres fins a poder garantir el pagament. 
3.- L’actuació a Espinalba s’iniciarà quan es tinguin garanties de fer front als pagaments. 
 
 
9. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Esteve Surribas proposa, amb l’objectiu d’ajudar a l’estalvi, estudiar la possibilitat 
d’anul·lar alguns punts de l’enllumenat públic, sobretot en zones de segona residència. 
 
L’alcalde explica que, en aquest sentit, s’estan estudiant mesures. 
 
El regidor Llorenç Rigat exposa que la ubicació del pressebre no és la més idònia, proposant 
traslladar-lo a un altre indret, per exemple, darrera l’estàtua del Mossèn, sobre la instal·lació 
de la caldera de biomassa o junt a la paret de l’edifici de l’Ajuntament. 
 
Els regidors Esteve Sorribas i Joan Fontdecaba proposen ubicar-la al costat de la rectoria. 
 
L’alcalde explica que està d’acord i que es canviarà d’ubicació. 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:20 hores, de la 
qual, com a secretari, n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde 
 
Vistiplau, 
 
Esteve Costa i Sala 
Alcalde      El secretari 


