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2 / serveis i dades d’INTERÈS

TELÈFONS
Bombers
Centre d’Emergències
de Catalunya

112
112

Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil

112
972 20 86 50

Ambulàncies

972 26 76 52

Hospital
St. Jaume Olot

972 26 18 00

Hospital
Dr. Trueta Girona

972 94 02 00

Avaries elèctriques

800 500 500

Taxi Pilar

686 59 02 79

Consell Comarcal
de la Garrotxa

972 27 49 00

Mn. Enric Costa

629 22 00 29

REPARTIMENT DE GAS BUTÀ
Els dimarts 29 d’abril, 13 i 27 de maig, 10 de juny de 2014
RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Recordeu que la zona habilitada per a aquest servei està situada al costat de la depuradora de Codilma i que està prohibit deixar trastos vells al
costat dels contenidors. Feu-ne un bon ús d’aquesta zona, no hi deixeu
qualsevol deixalla.
HORARI D’AUTOBUSOS
Girona: De dilluns a divendres feiners,
sortides a les 7.00, 14.30 i 18.30 h.
Dissabtes feiners, sortides a les 7.00 h. i les 14.30 h.
Sant Esteve de Llémena
De dilluns a divendres feiners, sortides a les 7.45, 15.30 i 19.30 h.
Dissabtes feiners, sortides a les 7.45 i a les 15.30 h.
Sant Aniol de Finestres
Per recollides, cal avisar 24 hores abans al tel. 972 245 012
OFICINA MUNICIPAL
Horari:
De dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
Divendres de 9 a 13 h
Tel. 972 44 30 04 - Fax 972 44 31 45 - santaniol@santaniol.cat
ALCALDIA: (Hores convingudes)
REGIDORIES: (Hores convingudes)
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DISPENSARI MÈDIC
Dilluns de 15 a 16 h - Dijous de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí
Tel. per reservar hora 972 42 99 28 - Tel. dispensari 972 44 31 31
INFERMERIA
Dilluns de 15 a 16 h
TREBALLADORA SOCIAL
Tel. 972 266 644 - Hores convingudes
FARMÀCIA
Dilluns de 2/4 de 3 a 4 de la tarda
Dijous de les 8 a 2/4 de 10 del matí
Tel. 972 44 80 15
HORARI DE MISSES
SANT ANIOL DE FINESTRES:
Diumenge a les 10 h
SANT ESTEVE DE LLÉMENA (a l’església)
Dissabte a les 16 h.

Dipòsit Legal: GI-238/2001

Amb el suport de:
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Núm. 26
Data: 15 de gener de 2014
Horari: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
DE SANT ANIOL DE FINESTRES

Ordre del dia
- Aprovació acta sessió anterior
- Despatx oﬁcial
- Decrets d’alcaldia
- Llicències d’obres
- Rehabilitació de la coberta de l’església parroquial
de Sant Esteve de Llémena: adjudicació obres
- Concessió ajut per naixement
- Sol·licitud subvenció Diputació de Girona per a la
gestió forestal sostenible
- Factures i pagaments
- Precs i preguntes
Abans d’entrar a analitzar l’ordre del dia establert,
el senyor alcalde proposa incorporar el punt de la
presentació d’al·legacions a la proposta d’aprovació
inicial de la planiﬁcació del PUOSC. S’aprova per
unanimitat la incorporació.

Assistents
Francesc Oliveras i Torrent, alcalde
Josep M. Triadú i Puig, regidor
Sílvia Palahí i Castaño, regidora
Joan Güell Panosa, secretari

de dur a terme una recollida de residus assimilables
a domèstics que es trobaven a la zona habilitada per a
la recollida de trastos i voluminosos. Voldria recordar
que els residus recollits són residus que no es poden
abocar a la zona on es farà la recollida i que les
persones en fan un mal ús.
El Ministerio de Justicia comunica l’obertura del
procediment per a la revisió total de la demarcació
notarial per tal que l’Ajuntament informi, si s’escau,
sobre la conveniència, necessitat i oportunitat respecte
de la demarcació en la que està inclosa Sant Aniol de
Finestres.
El Ministerio de Justicia comunica l’obertura del
procediment per a la revisió total de la demarcació
registral per tal que l’Ajuntament informi, si s’escau,
sobre la conveniència, necessitat i oportunitat respecte
de la demarcació en la que està inclosa Sant Aniol de
Finestres.

1.- Aprovació acta sessió anterior
Es dóna compte de l’acta elaborada referida a la sessió
núm. 25 de la Junta de Govern Local celebrada el dia 27
de novembre de 2013, que és aprovada per unanimitat.
2.- Despatx oﬁcial
Des de l’Ajuntament s’ha contactat amb IGSA per tal

L’Oﬁcina del Cens Electoral comunica que a data 1 de
novembre de 2013 hi ha 264 electors al municipi.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramès el
dossier tècnic de les piscines de titularitat privada del
nostre municipi, elaborat en el marc del Programa
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús
públic.
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El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica l’acord del
Ple sobre l’adjudicació del contracte del servei públic
de recollida de deixalles en proximitat a la Garrotxa a
la societat Anfruns-Garriga, SL de Montagut.
El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica l’acord
del Ple sobre l’aprovació del conveni d’encàrrec de
gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya i el propi Consell per a la
realització d’actuacions en matèria de consum.
El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica l’acord
del Ple d’aprovació de la moció a favor del manteniment
dels serveis socials de proximitat en mans dels
municipis i els Consells Comarcals.

S’aprova per unanimitat.
Expt. núm. 17/13, Ferran Tetas Picó
El Sr. Ferran Tetas Picó sol·licita, verbalment, l’arxiu
de l’expedient de la llicència d’obres municipal per a la
construcció d’un cobert per a gossos al Molinot.
Vista la petició, la Junta de Govern Local aprova per
unanimitat, els següents acords:
“Arxivar la petició formulada en el seu moment pel Sr.
Ferran Tetas Picó per a l’obtenció de llicència d’obres
municipal per a la construcció d’un cobert per a gossos
al Molinot.”
S’aprova per unanimitat.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
comunica que la sol·licitud de l’Ajuntament de
Sant Aniol de Finestres per a l’aplicació el 2014 del
coeﬁcient d’actualització dels valors cadastrals dels
béns immobles urbans ha estat atesa.
3.- Decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia dictats, dels
quals els membres de la Junta de Govern se’n donen
per assabentats:
65/2013- Adhesió al Reglament del Servei Local
d’Orientació Familiar
66/2013- Petició empadronament - Carles Vila Goy
67/2013- Pròrroga serveis de telecomunicacions
68/2013- Aprovació factures
01/2014- Sobre autorització cursa ciclista –Club
Ciclista Esport Ter
02/2014- Petició ús local social - Assemblea Nacional
Catalana
4.- Llicències d’obres
Expt. núm. 6/13, Ruth Gay Aragó
La Sra. Ruth Gay Aragó sol·licita llicència per a la
legalització de les instal·lacions d’hípica i engreix de
pollastres al Clascar, segons pressupost presentat.
Vista la petició, la Junta de Govern Local aprova per
unanimitat, els següents acords:
Primer.- Concedir a la Sra. Ruth Gay Aragó llicència
d’obres municipal per a la legalització de les
instal·lacions d’hípica i engreix de pollastres al
Clascar, segons pressupost presentat.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la
llicència de referència.
Tercer.- Notiﬁcar els presents acords a la part
interessada.

Expt. núm. 22/13, Josep Salavedra Masdevall
El Sr. Josep Salavedra Masdevall sol·licita llicència
d’obres municipal per repassar els degoters del teulat
al Mas Terrassot, segons pressupost presentat.
Vista la petició, la Junta de Govern Local aprova per
unanimitat, els següents acords:
Primer.- Concedir al Sr. Josep Salavedra Masdevall
llicència d’obres municipal per repassar els degoters
del teulat al Mas el Terrassot, segons pressupost
presentat, condicionada a:
- La llicència fa referència únicament a obres
de repàs de la coberta, sense intervenció en
l’estructura ni alteració de la volumetria de
l’ediﬁcació existent. En el cas que es determini
una possible afectació d’estructura abans o durant
el transcurs de l’obra, caldrà aportar el projecte
tècnic i la resta de documentació necessària per
l’obra d’aquestes característiques.
- L’obra fa referència únicament a obres interiors
de la parcel·la, sense ocupació de la via pública.
- El possible material d’enderroc i els residus de la
construcció s’hauran de transportar a un abocador
autoritzat.
- Per tal de donar compliment al que regeix en
matèria de Seguretat i Salut, caldrà que el propi
industrial que realitzarà l’obra efectuï l’avaluació
de riscos i adopti les mesures que calgui.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la
llicència de referència.
Tercer.- Notiﬁcar els presents acords a la part
interessada.
S’aprova per unanimitat.
Expt. núm. 25/13, Carles Vila Goy
El Sr. Carles Vila Goy sol·licita llicència d’obres
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municipal per a la connexió a la xarxa de gas de la
ﬁnca ubicada al carrer Sant Cebrià, 1.
Vista la petició, la Junta de Govern Local aprova per
unanimitat, els següents acords:
Primer.- Concedir al Sr. Carles Vila Goy llicència
d’obres municipal per a la connexió a la xarxa de gas de
la ﬁnca ubicada al carrer Sant Cebrià, 1, condicionada a:
- Han de realitzar-se amb estricte subjecció al
projecte i sota les condicions generals i particulars
que ﬁguren annexes a la present llicència.
- El possible material d’enderroc i els residus de la
construcció s’hauran de transportar a un abocador
autoritzat.
- Per tal de donar compliment al que regeix en
matèria de Seguretat i Salut, caldrà que el propi
industrial que realitzarà l’obra efectuï l’avaluació
de riscos i adopti les mesures que calgui.
- Caldrà reposar els serveis afectats.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la
llicència de referència.
Tercer.- Notiﬁcar els presents acords a la part
interessada.

AMB QUARANTA CÈNTIMS (7.022,40e) d’iva i que fan
un total de pressupost per contracte de QUARANTA
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS AMB QUARANTA
CÈNTIMS (40.462,40e).
La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en
data 18 de desembre de 2013, un informe sobre el
procediment a seguir i en el qual s’acredita l’existència
de crèdit suﬁcient i adequat per a ﬁnançar la despesa
que comporta la celebració del contracte, així com
el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
S’han sol·licitat i presentat les següents propostes
econòmiques:
Nom
Santi
Roca Pastells,
Construccions
i reparacions

Pressupost

IVA

Total

30.764,87

6.460,62

37.225,49

Joan
Domingo Casals 31.433,57

6.601,05

38.034,62

Construllémena 30.095,97

6.320,15

36.416,12

S’aprova per unanimitat.
2.- FONAMENTS DE DRET
5.- Rehabilitació de la coberta de l’església parroquial
de Sant Esteve de Llémena: adjudicació obres
1.- ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament vol contractar les obres de
“Rehabilitació de la coberta de l’església parroquial
de Sant Esteve de Llémena” en la seva segona
fase, per tal de dur a terme un cert arranjament de
les teulades i campanar i amb el manteniment de
les parets sense neteges ni repicats que trenquin la
pàtina i l’envelliment del seu aspecte. És arranjar la
coberta piramidal del campanar que està esquerdada
i malmesa amb les mateixes peces que té. Per sota
i per tal d’assegurar l’estabilitat d’aquest es farà
amb ﬁbres de carboni ﬂexible. El parallamps que es
col·locarà s’elevarà 3 metres i s’adaptarà un penell
igual a l’existent, tenint en compte que el cable de
coure passarà per dins un tub i que caldrà revisar i/o
refer el pou de les sals. A la coberta, el seu angle sudest es farà de nou amb bigues de fusta laminada, es
realitzarà un repàs del teulat de la nau i del porxo, així
com la reposició de les canals de recollida d’aigües.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de
TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA
EUROS (33.440,00e) més SET MIL VINT-I-DOS EUROS

La legislació aplicable és la següent:
— Els articles 6, 95, 122.3 i disposició addicional segona
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
— L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
— El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que
es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del
sector públic.
— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per tot això, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Dur a terme la contractació de les obres
de “Rehabilitació de la coberta de l’església
parroquial de Sant Esteve de Llémena” mitjançant el
procediment de contracte menor, amb el contractista
CONSTRULLÉMENA, SL per un import de TRENTA MIL
NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
(30.095,97e) i SIS MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB
QUINZE CÈNTIMS (6.320,15e) d’IVA, amb un total de
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TRENTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS (36.416,12e). Les condicions per a
l’execució de la contractació són les següents:

nòmics de l’Ajuntament perquè es faci efectiu.

a) El termini d’execució de les obres serà d’un (1) mes
comptat a partir de la notiﬁcació d’aquesta resolució.

7.-Sol·licitud subvenció Diputació de Girona per a la
gestió forestal sostenible

Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’execució de
les obres de “Rehabilitació de la coberta de l’església
parroquial de Sant Esteve de Llémena” amb càrrec a
la partida 61900 del vigent pressupost municipal.

Vist l’acord de la Diputació de Girona d’aprovació de la
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la
campanya per a actuacions en matèria forestal, any
2014, d’acord amb les seves bases aprovades en data
19 de novembre de 2013, i convocada per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Girona de 17 de
desembre de 2013,

Tercer.- Que una vegada executades les obres,
s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.

S’aprova per unanimitat.

Quart.- Notiﬁcar aquesta resolució a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la
data.

Vist l’interès de la convocatòria i que hi ha una actuació
proposada que compleix els requisits exigits per a la
presentació i sol·licitud d’inclusió en el programa
d’ajuts de referència,

S’aprova per unanimitat.

Es proposa a la Junta de Govern Local:

Tanmateix, el coordinador de seguretat de la mateixa
obra, el Sr. Josep Martín i Jutglar, ha fet arribar el Pla
de Seguretat i Salut de la mateixa, davant el qual el Sr.
Alcalde proposa l’adopció del següent acord:

Primer.- Sol·licitar una subvenció a l’Àrea d’Acció
Territorial de Medi Ambient i Territori de la Diputació
de Girona per un import de MIL CENT NORANTASET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (1.197,90e),
destinada al ﬁnançament de la redacció del Pla simple
de gestió de les ﬁnques de titularitat municipal ubicada
a les Carreres.

“APROVAR el Pla de Seguretat i Salut de les obres de
rehabilitació de la coberta de l’església parroquial de
Sant Esteve de Llémena, elaborat pel coordinador de
seguretat, el Sr. Josep Martín i Jutglar.”
S’aprova per unanimitat.

Segon.- Traslladar aquest acord i la resta de la
documentació necessària a l’Àrea d’Acció Territorial de
Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona als
efectes pertinents.

6.- Concessió ajut per naixement
S’aprova per unanimitat.
El Sr. Jordi Alforja i Sena sol·licita l’ajut per al foment a la
natalitat per als nens nascuts a Sant Aniol de Finestres
d’acord amb el que ﬁxa l’ordenança corresponent per al
seu ﬁll Blai Alforja Blanco nascut el dia 8 de novembre
de 2013.
Vista l’ordenança municipal reguladora de concessió de
subvencions per al foment a la natalitat aprovada pel
ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de
maig de 2009 i publicada en el BOP de data 12 d’agost
de 2009, la Junta de Govern Local adopta els següents
acords:
Primer.- D’acord amb allò contingut en l’article 5 de
l’ordenança municipal reguladora de concessió de
subvencions per al foment a la natalitat concedir una
subvenció de tres cents euros (300,00e) al Sr. Jordi
Alforja Sena pel naixement del seu ﬁll Blai Alforja
Blanco.
Segon.- Comunicar el present acord als serveis eco-

8.-Factures i pagaments
Es dóna compte de la relació de factures i pagaments
següents per imports totals de 19.154,64e i 7.449,66e,
respectivament.
9.-Presentació al·legacions a la proposta de formulació inicial del PUOSC, període 2013-2017
Vista la proposta de formulació inicial del PUOSC per
al període 2013-2017, referida a les anualitats de 2013
i 2014, el Sr. Alcalde proposa la presentació de les
següents al·legacions:
1.- Pavimentació del camí de la Barroca
L’actuació “Pavimentació del camí de la Barroca”
inclosa en el programa de la Diputació de Girona del
PUOSC 2013-2017, és una obra que té un elevadíssim
cost, doncs puja a 665.499,10e (IVA inclòs), la qual
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cosa la fa de molt difícil ﬁnançament per a un municipi
com Sant Aniol de Finestres, tot i que l’actuació estigui
inclosa en el programa europeu VIURE AL POBLE MÉS.
Tenint en compte les capacitats econòmiques de
l’Ajuntament, creiem que l’aportació aprovada
inicialment pel PUOSC per import de 70.000,00e,
és una quantitat insuﬁcient per tal de poder facilitar
a l’ajuntament de Sant Aniol de Finestres la seva
execució, ﬁnançament i execució.
Tanmateix, un cop redactat el text refós dels diversos
projectes que s’havien redactat per a la seva execució
i per a l’actualització dels preus, s’ha comprovat que
l’actuació ha tingut un increment en el seu pressupost
per import de 51.447,81e; increment que també dóna
un suport a l’al·legació que es presenta i que facilita
que es pugui estimar i concedir l’increment demanat.
Com es pot comprovar, aquesta actuació és una refosa
de vàries actuacions de pavimentació de diversos trams
del camí de la Barroca, cadascuna de les quals és, si
s’hagués presentat de forma individual i independent
susceptible de ser inclosa en el PUOSC, per la qual
cosa de 3 actuacions en demanem només una. Creiem
que l’actuació conjunta podria ser subvencionable per
import de 210.000,00e, segons l’acord adoptat pel Ple
de la Diputació de Girona de 15 d’octubre de 2013, de
modiﬁcació de les bases del programa especíﬁc de
cooperació de la Diputació de Girona del PUOSC per
al període 2013-2017 i aprovació de les subvencions
corresponents a l’anualitat 2013.
Per tot això, tenint en compte el cost elevat que es
relaciona anteriorment, demanem un increment de la
subvenció a aportar per part del PUOSC per import de
30.000,00e, la qual cosa comportaria una aportació
total del PUOSC de 100.000,00e, i que permetria una
millor gestió de l’actuació per part de l’Ajuntament.
Finalment, com es pot comprovar en aquest text, hi ha
hagut un canvi en el pressupost ﬁnal de l’obra que ha
passat de 614.051,29e a 665.499,10e, per la qual cosa
també se sol·licita l’actualització del pressupost de
l’actuació de referència.

2.- Xarxa d’aigua nucli de les Carreres
L’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres va presentar
una proposta d’inversió anomenada “Xarxa d’aigua
nucli de les Carreres”, amb una sol·licitud de subvenció
per part del PUOSC de 343.611,07e. Aquest projecte
preveia la portada d’aigua potable al nucli de les
Carreres en la seva totalitat.
Atès que la quantitat concedida per part del PUOSC
només és de 131.728,20e, fa inviable econòmicament
que l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres pugui
assumir la part no subvencionada, per la qual cosa s’ha
vist obligat a reduir l’actuació i dividir-la en diverses
fases.
Per tot això, demanem que s’estimi l’al·legació en
la qual es demana la reducció del pressupost de
l’actuació a realitzar ﬁns els 138.661,26e, mantenintse la quantitat aportada pel PUOSC en els 131.728,20e,
quantitat que suposa un 95% del cost total de l’actuació
i que es troba dins els percentatges establerts en la
normativa que regula el PUOSC.
Finalment, i atès que només s’executarà una fase
del projecte inicialment presentat, demanem que es
modiﬁqui el nom de l’actuació de “Xarxa d’aigua nucli
de les Carreres” pel de “Xarxa d’aigua nucli de les
Carreres, Fase “.
S’aprova per unanimitat.

10.-Precs i preguntes
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap
per part dels presents.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió essent dos quarts de vuit del vespre, de la qual
s’estén la present acta que signen amb mi tots els
presents.

CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL 2014
16 i 17 de juny
18 i 19 d’agost -13 i 14 d’octubre
15 i 16 de desembre
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Núm. 27
Caràcter: Ordinari
Data: 24 de febrer de 2014
Horari: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
DE SANT ANIOL DE FINESTRES

Assistents
Francesc Oliveras i Torrent, alcalde
Josep M. Triadú i Puig, regidor
Sílvia Palahí i Castaño, regidora
Joan Güell i Panosa, secretari

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior

- Aprovació acta sessió anterior
- Despatx oﬁcial
- Decrets d’alcaldia
- Concessió subvencions Escoles Agustí Gifre i Sant
Cristòfol
- Projecte de la reforma dels lavabos de les antigues
escoles de Sant Esteve de Llémena: aprovació
deﬁnitiva
- Modiﬁcat del Projecte refós de pavimentació del camí
de la Barroca: aprovació deﬁnitiva
- Modiﬁcat del Projecte refós de pavimentació del camí
de la Barroca:
- Aprovació Expedient contractació.
- Aprovació Plec clàusules administratives i tècniques
particulars.
- Aprovació Plec clàusules tècniques complementàries.
- Obertura termini contractació
- Arranjament carretera de les Carreres: adjudicació
obres
- Facultar el Sr. Alcalde per a sol·licitar ajuts al
DIPSALUT
- Sol·licitud subvenció Diputació de Girona per a
la restauració i conservació d’immobles d’interès
patrimonial
- Factures i pagaments
- Precs i preguntes

Es dóna compte de l’acta elaborada referida a la sessió
núm. 26 de la Junta de Govern Local celebrada el dia
15 de gener de 2014, que és aprovada per unanimitat.
2.- Despatx oﬁcial
L’AMI comunica que s’està duent a terme l’organització
d’una recollida massiva de signatures per a la
campanya “Signa un vot per la Independència” que
tindrà lloc el cap de setmana del 22 i 23 de març a tots
els pobles i ciutats de Catalunya.
El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica
l’acceptació de l’encàrrec de l’Ajuntament per a la
redacció del projecte de l’ampliació del local de les
antigues escoles (magatzem per a la botiga).
El Dipsalut comunica que es concedeixen els suports
econòmics corresponents als ajuntaments de la
Garrotxa que sol·licitin que l’execució material de les
actuacions relatives als programes del Catàleg de
Serveis 2014 sigui realitzada pel Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les
entitats que d’ell en depenguin.
L’ACA remet la resolució d’autorització per a l’execució
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de treballs de tala d’arbres en zona de domini públic
hidràulic i zona de servitud d’un tram del costat dret
de la llera de la riera de Llémena, 500 aigües amunt
de la conﬂuència amb el torrent de Can Conill, al nucli
de Sant Esteve.

Unión Fenosa Comercial, sl
11/2014- Petició autorització esdeveniment vehicles
clàssics
12/2014- Petició ús annex local social
13/2014- Sobre liquidació exercici 2013

La Fundació per l’Esclerosi Múltiple fa saber que
enguany la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple
se celebrarà el dia 13 de juliol.

4.- Concessió subvencions Escoles Agustí Gifre i Sant
Cristòfol

El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica
l’aprovació de la presentació d’al·legacions a
l’aprovació inicial de la planiﬁcació del PUOSC, per
tal que accepti programar per a l’any 2014 l’actuació
“Camí de la Barroca, 3a fase) i que té un pressupost
d’execució de 55.809,27e i una subvenció reconeguda
de 53.018,80e, per tal de poder-la coordinar millor
amb l’execució de la resta de fases per part de
l’Ajuntament de Sant Aniol.
L’Oﬁcina del Cens Electoral comunica que a data 1 de
gener de 2014 hi ha 262 electors en el municipi.
El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica
l’aprovació de la revisió de preus del contracte de
subministrament d’energia elèctrica a diferents ens
locals de la Comarca de la Garrotxa, 1r semestre de
2014.
L’Institut Nacional d’Estadística comunica la remissió
de locals i meses electorals per a les Eleccions al
Parlament Europeu 2014, que seran els mateixos de
sempre.
El Consell Comarcal de la Garrotxa remet l’informe
emès pels tècnics del SIGMA en relació a la sol·licitud
que, des de l’Ajuntament, es va realitzar per al control
d’una colònia de gats al Raval.

Les Escoles de Sant Gregori i les Planes d’Hostoles,
Agustí Gifre i Sant Cristòfol, respectivament,
sol·liciten la concessió de sengles subvencions per
al manteniment i funcionament ordinari dels centres
atès que hi assisteixen la mainada de Sant Aniol de
Finestres.
Vistes les peticions es proposa a la Junta de Govern
Local de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Vist que en el CEIP Sant Cristòfol de les
Planes d’Hostoles hi assisteix mainada de Sant Aniol
de Finestres i atès el compromís d’aquest Ajuntament
per atendre les sol·licituds d’ajut a cobrir les despeses
de les diverses activitats que es realitzen al llarg del
curs i que no pot cobrir amb els ingressos ordinaris que
rep per un import de DOS-CENTS EUROS (200,00e).
Segon.- Vista la sol·licitud de col·laboració que ha
realitzat el CEIP Agustí Gifre de Sant Gregori per a
l’ajut a cobrir les despeses de les diverses activitats
que es realitzen al llarg del curs i que no pot cobrir
amb els ingressos ordinaris que rep per un import de
TRES-CENTS QUARANTA EUROS (340,00e).
Tercer.- Comunicar aquests acords a les entitats
sol·licitants així com als serveis econòmics de
l’Ajuntament per tal que es puguin fer efectius.
S’aprova per unanimitat.

3.- Decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia dictats, dels
quals els membres de la Junta de Govern se’n donen
per assabentats:

5.- Projecte de la reforma dels lavabos de les antigues
escoles de Sant Esteve de Llémena: Aprovació
deﬁnitiva
1.- ANTECEDENTS

03/2014- Petició ús annex local social - ISAF
04/2014- Sobre facturació sub. Elèctric Bassols Energia Comercial, SL
05/2014- Sobre facturació sub. energia elèctrica IBERDROLA GENERACIÓN SAU
06/2014- Petició ús local social - Associació de Famílies de Sant Aniol
07/2014- Petició empadronament - Anna Costa
08/2014 - Petició empadronament - Roser Badia
09/2014- Sobre facturació subministrament elèctric Gas Natural Servicios SDG, SA
10/2014- Sobre facturació subministració elèctric. -

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27
de novembre de 2013, es va aprovar inicialment i es
va sotmetre a informació pública el projecte d’obra
municipal ordinària titulat “Projecte de la reforma
dels lavabos de les antigues escoles de Sant Esteve
de Llémena”, redactat per l’arquitecte Sra. M.
Teresa Ercilla i Sans i el Sr. Quim Bartrina Masó,
integrants de l’Àrea d’Urbanisme i Ediﬁcació del
Consell Comarcal de la Garrotxa amb un pressupost
de VINT-I-DOS MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB
SET CÈNTIMS (22.132,07e) més QUATRE MIL SIS-
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CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTATRES CÈNTIMS (4.647,73e) d’IVA i que fan un total
de pressupost per contracte de VINT-I-SIS MIL
SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS (26.779,80e).
El citat acord es va sotmetre al preceptiu termini
d’informació pública en el Butlletí Oﬁcial de la
Província núm. 247, de data 30 de desembre de 2013
i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament sense que
s’hagin presentat al·legacions en contra.
2.- FONAMENTS DE DRET
El tràmit procedent és el de l’aprovació deﬁnitiva del
projecte segons allò establert a l’article 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Junta de Govern Local és competent per aprovar
deﬁnitivament el citat projecte de conformitat amb
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
i en base a l’acord de delegació de competències del
Ple en favor de la Junta de Govern Local de data 6 de
juliol de 2011.
Per tot això, es PROPOSA a la Junta de Govern Local:
Primer.- Aprovar deﬁnitivament el projecte d’obra
municipal ordinària denominat “Projecte de la
reforma dels lavabos de les antigues escoles de Sant
Esteve de Llémena”, redactat per l’arquitecte Sra.
M. Teresa Ercilla i Sans i el Sr. Quim Bartrina Masó,
integrants de l’Àrea d’Urbanisme i Ediﬁcació del
Consell Comarcal de la Garrotxa amb un pressupost
de VINT-I-DOS MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB
SET CÈNTIMS (22.132,07e) més QUATRE MIL SISCENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTATRES CÈNTIMS (4.647,73e) d’IVA i que fan un total
de pressupost per contracte de VINT-I-SIS MIL
SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS (26.779,80e).
Segon.- Notiﬁcar el present acord a qui resulti
interessat advertint-lo que contra la mateixa pot
interposar recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats d’allò contenciós administratiu en el termini
de dos mesos o bé, potestativament, pot interposar
recurs de reposició en el termini d’un mes des de
la seva notiﬁcació i/o publicació, advertint-lo, en
aquest supòsit que ﬁns que no s’hagi resolt el recurs
de reposició no podrà interposar recurs contenciós
administratiu.
Tercer.- Que es procedeixi a la publicació del present
acord al Butlletí Oﬁcial de la Província.
S’aprova per unanimitat.

6.- Modiﬁcat del Projecte refós de pavimentació del
camí de la Barroca: Aprovació deﬁnitiva
1.- ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30
d’octubre de 2013, es va aprovar inicialment i es va
sotmetre a informació pública el projecte d’obra
municipal ordinària titulat “Modiﬁcat del Projecte
refós de pavimentació del Camí de la Barroca”,
redactat per les arquitectes Sres. M. Teresa Ercilla
Sans i Anna Baldó i Sánchez, els arquitectes tècnics
Srs. Rafel Planas Mayolas i Quim Bartrina Masó i
l’enginyer tècnic Sr. Josep Martín i Jutglar, integrants
de l’Àrea d’Urbanisme i Ediﬁcació del Consell
Comarcal de la Garrotxa amb un pressupost de CINCCENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTANOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (549.999,26e)
més CENT QUINZE MIL QUATRE-CENTS NORANTANOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
(115.499,84e) d’IVA i que fan un total de pressupost
per contracte de SIS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL
QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DEU
CÈNTIMS (665.499,10e).
El citat acord es va sotmetre al preceptiu termini
d’informació pública en el qual no s’hi han presentat
al·legacions.
2.- FONAMENTS DE DRET
El tràmit procedent és el de l’aprovació deﬁnitiva del
projecte segons allò establert a l’article 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Junta de Govern Local és competent per aprovar
deﬁnitivament el citat projecte de conformitat amb
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
i en base a l’acord de delegació de competències del
Ple en favor de la Junta de Govern Local de data 6 de
juliol de 2011.
Per tot això, es PROPOSA a la Junta de Govern Local:
Primer.- Aprovar deﬁnitivament el projecte d’obra
municipal ordinària denominat “Modiﬁcat del Projecte
refós de pavimentació del Camí de la Barroca”,
redactat per les arquitectes Sres. M. Teresa Ercilla
Sans i Anna Baldó i Sánchez, els arquitectes tècnics
Srs. Rafel Planas Mayolas i Quim Bartrina Masó i
l’enginyer tècnic Sr. Josep Martín i Jutglar, integrants
de l’Àrea d’Urbanisme i Ediﬁcació del Consell
Comarcal de la Garrotxa amb un pressupost de CINCCENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTANOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (549.999,26e)
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més CENT QUINZE MIL QUATRE-CENTS NORANTANOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
(115.499,84e) d’IVA i que fan un total de pressupost
per contracte de SIS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL
QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DEU
CÈNTIMS (665.499,10e).
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oﬁcial
de la Província advertint que contra el mateix pot
interposar recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats d’allò contenciós administratiu en el termini
de dos mesos o bé, potestativament, pot interposar
recurs de reposició en el termini d’un mes des de
la seva notiﬁcació i/o publicació, advertint-lo, en
aquest supòsit que ﬁns que no s’hagi resolt el recurs
de reposició no podrà interposar recurs contenciós
administratiu.

Atès que amb data 13 de gener de 2014, per resolució
de l’alcaldia s’aprovà iniciar l’expedient per a la
contractació de les esmentades obres.
Atès que amb data 13 de gener de 2014, es redactà
i incorporà a l’expedient el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir
l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de
conformitat amb el que estableix l’article 94 i la
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic,
RESOLC
Proposar al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:

S’aprova per unanimitat.
7.- Modiﬁcat del Projecte refós de pavimentació del
camí de la Barroca:
• Aprovació Expedient contractació.
• Aprovació Plec clàusules administratives i tècniques
particulars.
• Aprovació Plec clàusules tècniques complementàries.
Atès que amb data 13 de gener de 2014 per provisió
de l’alcaldia s’acordà realitzar la contractació de les
obres consistents en “el projecte modiﬁcat refós de
pavimentació del camí de la Barroca – fases 2,4 i 5”,
les quals estan incloses en el programa europeu Viure
al Poble Més integrat en l’eix 4 dels fons europeus
de desenvolupament regional “FEDER – una manera
de fer Europa per a la seva execució al llarg del
present any, així com pel Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, any 2013-2014. Aprovat el projecte d’obres
corresponent, efectuat el replantejament i existint
la disponibilitat dels terrenys, s’incorpora a aquest
expedient de contractació.
Ateses les característiques de l’obra, per informe
del secretari de la corporació de data 8 de gener de
2014 es considera com procediment més adequat
el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Atès que amb data 8 de gener de 2014 es va emetre
informe d’intervenció sobre el percentatge que suposa
la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent.
Atès que amb data 8 de gener de 2014 es va emetre
informe per secretaria sobre la legislació aplicable, el
procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar
i adjudicar el contracte.

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació
per a l’obra consistent en “el projecte modiﬁcat refós
de pavimentació del camí de la Barroca – fases 2, 4 i
5”, convocant la seva licitació.
Segon.- Autoritzar, en la quantia de SIS CENTS
SEIXANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU
EUROS AMB DE CÈNTIMS (665.499,10e), la despesa
que per a aquest Ajuntament representa la contractació
de les esmentades obres, amb càrrec a les partides
13/45/61901 per import de 475.625,19Ð i 14/45/61901
per import de 189.873,91e de l’estat de despeses del
pressupost municipal d’aquest Ajuntament per als
exercicis dels anys 2013 i 2014.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives
particulars que regirà el contracte d’obres consistent
en “el projecte modiﬁcat refós de pavimentació del
camí de la Barroca – fases 2,4 i 5” per procediment
obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oﬁcial de la Província de
Girona i en el perﬁl de contractant anunci de licitació,
perquè durant el termini de vint-i-sis dies puguin
presentar les proposicions que estimin pertinents.
S’aprova per unanimitat.
8.- Arranjament
adjudicació obres

carretera

de

les

Carreres:

1.- ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament vol contractar les obres de
“Arranjament de la carretera de les Carreres”,
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per tal dur a terme una neteja de la totalitat de les
cunetes i recs, l’obertura d’un pas soterrat per al tub
de desaigua pluvial, l’aportació de subbase i la seva
estesa respectant els pendents a dues aigües.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de VINT
MIL EUROS (20.000,00e) més QUATRE MIL DOSCENTS EUROS (4.200,00e) d’IVA i que fan un total de
pressupost per contracte de VINT-I-QUATRE MIL DOS
CENTS EUROS (24.200,00e).
La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data
22 de gener de 2014, un informe sobre el procediment
a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit
suﬁcient i adequat per a ﬁnançar la despesa que
comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

a) El termini d’execució de les obres serà de dos (2)
mesos comptat a partir de la notiﬁcació d’aquesta
resolució.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’execució
de les obres de “Arranjament de la carretera de les
Carreres” amb càrrec a la partida 21000-45 del vigent
pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada executades les obres,
s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
Quart.- Notiﬁcar aquesta resolució a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la
data.

S’han sol·licitat i presentat les següents propostes
econòmiques:
Nom
Pressupost, amb IVA inclòs
Transports Reixach, SA
22.143,15
Excavacions Masdevall, SL
22.843,15
Rocasalva Treballs Especials, SL
23.102,53

Contra la present resolució que, d’acord amb l’article
109 de la Llei 30/1992, posa ﬁ a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant els Jutjats d’allò contenciós administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la seva notiﬁcació o, alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de
la seva notiﬁcació.

2.- FONAMENTS DE DRET

S’aprova per unanimitat.

La legislació aplicable és la següent:

9.- Facultar el Sr. Alcalde per a sol·licitar ajuts al
DIPSALUT

— Els articles 6, 111, 138.3 i disposició addicional
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
— L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
— El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que
es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del
sector públic.
— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per tot això, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Dur a terme la contractació de les obres
de “Arranjament de la carretera de les Carreres”
mitjançant el procediment de contracte menor, amb
el contractista TRANSPORTS REIXACH, SA per un
import de contracte total de VINT-I-DOS MIL CENT
QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
(22.143,15e), IVA inclòs. Les condicions per a
l’execució de la contractació són les següents:

El DIPSALUT té establert el protocol d’haver de
presentar el formulari de declaració responsable
corresponent per a cada entitat que vulgui sol·licitar
ajuts d’acord amb les diverses línies que té obert el
servei.
Per tot això s’aprova per unanimitat facultar el Sr.
Alcalde per tal de representar l’Ajuntament davant el
DIPSALUT i poder presentar la declaració responsable
de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres, d’acord
amb el següent contingut:
“· Que les dades contingudes a les sol·licituds dels programes
per a l’execució material de les actuacions relatives als
programes del Catàleg de Serveis de 2014, i els documents
que s’hi adjunten, corresponen amb la realitat.
· Que la persona que signa autoritza a Dipsalut a efectuar
les consultes necessàries a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social, a l’efecte de
comprovar que està al corrent de les obligacions tributàries
amb l’Administració de l’Estat.
· Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició
d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
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que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament
de subvencions.
· Que el pressupost total de les despeses previstes és superior
a l’import finançat per Dipsalut.
· Que en el supòsit de detectar un sobrefinançament,
l’ajuntament s’obliga a comunicar a Dipsalut l’ajut públic o
privat que obtindrà.
· Que el suport econòmic rebut serà destinat al
desenvolupament dels programes següents:
Pt01 – Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions
d’alt risc de transmissió de legionel·losi
Pt02 – Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions
de baix risc de transmissió de legionel·losi
Pt03 – Programa de suport a la gestió municipal directa als
abastaments d’aigua de consum humà
Pt04 – Programa d’avaluació i control de la qualitat de
l’aigua a l’aixeta del consumidor
Pt05 – Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les
piscines d’ús públic
Pt06 – Programa de suport a la gestió del risc derivat de les
piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal
Pt07 – Programa de suport a la gestió del risc derivat de les
platges
Pt09 – Programa de suport a la gestió del risc derivat de les
sorreres infantils
Pt13 – Programa de difusió dels plans de control als
establiments alimentaris de competència municipal
Que serveixi aquesta declaració a efectes de complir amb la
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions
i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, per a sol·licitar l’execució material dels Programes
del Catàleg de Serveis de Dipsalut realitzats per SIGMA o
les seves entitats dependents per a l’any 2013, dins dels
terminis establerts per a cadascun d’ells i l’import del qual es
concretarà en l’informe tècnic emès per l’Àrea de Protecció
de la Salut.”

import de DISSET MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB
CINQUANT-TRES CÈNTIMS (17.606,53e), destinada al
ﬁnançament de les actuacions dels acabats interiors i
la restauració del rellotge de sol de l’església de Sant
Esteve de Llémena.
Segon.- Traslladar aquest acord i la resta de la
documentació necessària al Servei de Monuments de
la Diputació de Girona als efectes pertinents.
S’aprova per unanimitat.
11.-Factures i pagaments
Es dóna compte de la relació de factures i pagaments
següents per imports totals de 58.057,09e i 7.608,58e,
respectivament.
S’aprova per unanimitat.
12.- Precs i preguntes
A proposta del Regidor Sr. Varderi, que es troba
convidat a assistir a la sessió es presenta la
possibilitat d’adquirir 75 unitats de llistons amb
cantons roms, polits i autoclau verd per tal de dur
a terme el manteniment dels bancs públics que
es troben repartits al llarg del terme municipal i
que per l’ús i les inclemències del temps, s’han
anat malmetent. El pressupost d’adquisició puja a,
aproximadament, 350,00e. S’aprova l’adquisició dels
llistons i encarregar a la brigada que, mica a mica,
vagi canviant aquells que es trobin en mal estat.

10.- Sol·licitud subvenció Diputació de Girona per a
la restauració i conservació d’immobles d’interès
patrimonial
Vist l’acord de la Diputació de Girona d’aprovació de
la convocatòria de subvencions als ajuntaments per
a la restauració i conservació d’immobles d’interès
patrimonial, d’acord amb les seves bases aprovades
en data 4 de febrer de 2014,
Vist l’interès de la convocatòria i que hi ha una actuació
proposada que compleix els requisits exigits per a
la presentació i sol·licitud d’inclusió en el programa
d’ajuts de referència,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Sol·licitar una subvenció al Servei de
Monuments de la Diputació de Girona per un

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió essent tres quarts de vuit del vespre, de la qual
s’estén la present acta que signen amb mi tots els
presents,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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A LA LLUITA!, A LES ARMES!,
S’HA ACABAT DE PACTAR...
A LA GUERRA CONTRA ELS SENYORS

5a FESTA REMENÇA DE LA VALL DE LLÉMENA
18 DE MAIG A SANT ESTEVE DE LLÉMENA

Però més enllà de fer visible el
passat en el present, la festa remença va néixer amb una ﬁta encara més important i rellevant, la
de crear una festa comuna a tota la
vall que unís els seus pobles i enfortís el sentiment identitari com a
vall.

pis de la vall. A partir d’aquell moment es va tancar una etapa i es
va obrir un nou cicle de renovació i
reestructuració de la festa. No podíem deixar que una festa tan especial, sorgida de la gent de la vall
ﬁnalitzés un cop arribats a Sant
Gregori, atès que la festa ja va néixer amb l’objectiu de quedar-se.
La festa remença ha de continuar
per mantenir viva la identitat amb
la vall i enfortir el teixit social que
durant aquests anys s’ha anat forjant entre els pobles i la seva gent,
i perquè no és just que la feina feta
durant tots aquesta anys per les
entitats i les persones que hi han
cregut no tingui continuïtat.

És així que, any rere any, la festa ha
anat voltant per la vall, ﬁns arribar
a Sant Gregori el passat mes de
maig de 2013, on es va completar
el seu cicle itinerant pels munici-

Per aquest motiu, el proper diumenge dia 18 de maig de 2014 us
convidem a participar i gaudir de
la 5a Festa Remença de la Vall de
Llémena, que tindrà lloc al poble

L’any 2010 a Sant Aniol de Finestres va néixer la primera festa supramunicipal de la Vall de Llémena, una festa compartida entre els
quatre municipis i promoguda per
veïns i veïnes d’arreu dels seus pobles, amb l’objectiu de recuperar
la memòria històrica dels pagesos
remences d’aquestes terres.

de Sant Esteve de Llémena (Sant
Aniol de Finestres).
La festa es renova i amplia el seu
programa d’activitats tant al matí
com a la tarda, amb noves activitats
i elements festius. Així, durant tot
el dia hi haurà mercat d’artesans,
tallers infantils i per a adults, concursos populars i zona d’activitats
i jocs per a la mainada. Alhora, es
preveu la celebració de Sant Antoni, amb trobada, desﬁlada i benedicció de cavalls, així com una degustació de tastets gastronòmics a
càrrec dels restaurants de la zona
durant la celebració de la festa.
El teatre es reinventa amb la fórmula de microteatre, i es caracteritzarà per un recorregut de carrer
amb esquetxos teatrals de curta
durada que es representaran al
llarg de diferents espais oberts
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del casc històric de Sant Esteve de
Llémena. Es faran diverses sessions entre el matí i la tarda, i el
públic s’haurà d’inscriure prèviament. Al teatre s’incorporen nous
actors i actrius i es renoven els
guions de dramatúrgia per presentar una obra diferent.

l’hora de viatjar a l’estranger o per
millorar la seva recerca de feina.
Les persones en situació d’atur
van poder participar d’aquest curs
de forma gratuïta.

laboral i la millora de la seva ocupabilitat.
D’aquesta manera, a través d’a
quest programa i en coordinació

La festa conserva però, elements
que s’han consolidat aquests anys
com a trets identitaris de la festa,
tal com la intervenció de la Coral de
Sant Gregori i les danses tradicionals que interpreten l’associació
de sardanistes i els nens i nenes
de l’escola Agustí Gifre. Enguany
també se celebrarà la segona edició dels Jocs Remences de la Vall,
que es van incorporar l’any passat
com a gran novetat amb una gran
acceptació per part del públic.
Tot plegat, una nova festa a la que
li falta un ingredient essencial: la
vostra assistència. Animeu-vos a
participar i fer d’aquest esdeveniment la gran festa popular de la
Vall de Llémena.

amb el Consell Comarcal
del
Gironès
i els municipis de la vall,
s’ha contractat una persona en situació
d’atur durant
un període de
6 mesos amb
l’objectiu
de
desenvolupar un projecte

Finalitza el primer curs
d’introducció a l’anglès
comercial i turístic
El passat mes de gener va ﬁnalitzar el primer curs d’Introducció a
l’anglès comercial i turístic de la
Vall de Llémena. Organitzat per la
Mancomunitat i dirigit per la professora Marisol Ballana, 16 persones van participar en aquesta
formació de 20 hores en la qual
es va impartir un temari dirigit a
conèixer el vocabulari bàsic i les
preguntes i sentències més habituals en l’anglès que s’utilitza a
les botigues, restaurants, hotels i
oﬁcines de turisme. El curs estava
destinat a treballadors o professionals vinculats al sector turístic
i comercial, i que requereixen de
nocions d’anglès per interactuar
amb proveïdors i clients de parla
anglesa, així com a persones que
volen adquirir recursos bàsics a

Programa Mixt Formació i Treball
a la Vall de Llémena
Des de ﬁnals del mes de desembre de 2013 la Mancomunitat de la
vall de Llémena coordina un projecte d’inserció laboral i de millora de l’ocupabilitat que s’està portant a terme als municipis de Sant
Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí
de Llémena. Aquesta actuació es
troba subvencionada pel Programa Mixt de formació i treball del
Servei d’Ocupació de Catalunya, el
qual està adreçat a persones aturades, per afavorir-ne la inserció

de millora de la senyalització dels
itineraris turístics de la vall i de
suport a les brigades municipals
dels municipis participants en el
programa.
Paral·lelament al programa d’ocupació, la persona contractada i
beneﬁciària d’aquest projecte participarà en un programa de formació professionalitzadora durant
la vigència de la seva contractació,
per tal d’afavorir les seves competències tècniques i curriculars i
facilitar la seva inserció laboral un
cop ﬁnalitzi el projecte a ﬁnals de
juny de 2014.
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LA COLLA DEL SENGLAR -TEMPORADA 2013-14

Podríem fer servir qualsevol adjectiu:
INCREÏBLE, INSUPERABLE...
Què està passant?
Tots els caçadors del senglar s’estan fent aquesta
pregunta. No és normal que una colla com la
nostra, aquesta cacera hem arribat a superar

“la quantitat de 170 animals abatuts”.
Així començava l'escrit publicat en aquesta
revista a ﬁnals de la temporada 2007-2008.
Molt ens sorprenia el gran nombre de senglars
caçats.
Sis anys després podem constatar l'elevat increment d'aquests animals a les nostres contrades.
Aquesta temporada s'han abatut un total de 423
senglars. Podeu fer-ne la comparativa, és ben
eloqüent.
Problemes per a la circulació viària i la seguretat
a la carretera, problemes en el món rural (agricultura, ramaderia) i qui sap si no molt a tardar les
persones podrem tenir algun risc físic amb aquests
animals. Algun cas ja s'ha donat.
Tot i que gaudim de la cacera, els caçadors, la colla, intentem que aquests problemes no es facin
més grans. Ens sentim part de la solució.
S'ha de saber també el que ens representa econòmicament: cada temporada, els caçadors del
senglar han de fer front a una despesa que està
al voltant dels 12 o 13.000E només per curar els
gossos accidentats. Ja no parlem de les de manteniment, sanejament i d'altres durant la resta de
l'any. Si hi afegim despeses personals, no és una
distracció gaire barateta.
I... mentres, esperem l'Administració que ...
nosaltres, la colla, continuarem netejant camins,
arreglant carreteres de bosc, pagant els permisos
de caça,...
Al igual que les temporades anteriors, no hi ha
hagut cap tipus d’incident remarcable i això ens

fa estar més que contents. Demanar disculpes
als veïns del municipi si la caça ha estat motiu de
molèsties i desitjar-vos a tots un bon estiu.
SOCIETAT DE CAÇADORS
VALL DEL LLÉMENA
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Les històries costumistes que ens arriben de la transmissió oral, tenen sovint
en la seva trama llocs i esdeveniments reals que s’entrelliguen amb elements
fantàstics, miracles, sortilegis, i altres formes de la imaginació que acaben
convertint aquests fets en llegendes, creences i històries populars.

Llegendes
de
Bruixes
LES BRUIXES
DE LA BARROCA
Es conta que temps ençà,
pels vessants de la Barroca, s’aplegaven les bruixes per cantar i ballar. En
una d’aquestes reunions
en plena nit, un geperut
va descobrir l’encontre de
les bruixes que estaven
cantant: “dilluns, dimarts,
dimecres…”, i aleshores ell, ben animat, es va afegir
cantant també: “… dijous, divendres, dissabte….”
Descobert per les bruixes, el geperut sortosament no
va patir cap mal,ans al contrari, va rebre el favor de les
bruixes que, agraïdes per haver après tres dies més de
la setmana el van deslliurar per sempre més del seu
gep. Dit i fet, el geperut esdevingué un home nou. En
el seu camí de retorn cap a casa es trobà amb un amic
que, bocabadat del seu encontre amb les bruixes, decidí posar a prova la seva sort i emprengué el camí cap
a la Barroca per mirar d’aconseguir també algun favor
de les bruixes. Tan bon punt va arribar al lloc, sentí, tal
i com li havia explicat el geperut, la cantarella de les
bruixes. Quan aquestes arribaren al dissabte, l’home
cridà amb veu alta i potent: ... i diumenge!
Poc sortós i agosarat havia estat aquell home..., que
no sabia que les bruixes odiaven el diumenge perquè
és el dia del senyor. Una d’elles, ben enfadada, agafà
el gep del gibós que encara era a terra, i li posà al pit.
Per sempre més, l’home va haver de dur aquell gep
per davant.

GORGA DE LES BRUIXES
A la vauma de les goges hi havia una goja que va tenir
un nen al que no podia alletar, i el va portar a una dona
de Granollers de Rocacorba que havia criat una nena.
En senyal de gratitud, la goja li va donar una faldada de
segó. La dona, menyspreant aquell present, perquè de
segó ja en tenia ella a casa, va llançar-lo a la font de

Pedret. Quan arribà a casa, se n’adonà que a la seva
falda encara hi quedaven algunes engrunes però que
brillaven amb força. El que li havia donat la goja en realitat havia estat or.

LA BANYA DEL BOC
I EL DIMONI DE BOSQUERÓS
La llegenda explica que un dimoni de Bosquerós, enfadat amb la seva mare per un maleﬁci que preparava per
a la gent de les contrades, va arrossegar la seva mare
des de la Banya del Boc ﬁns a la gorga que li diuen del
dimoni, al Pla de Sant Joan, perquè va ser en aquesta
gorga on la va llançar. Es diu que per allà on va passar
el dimoni durant molt de temps no hi va créixer res.

LA DONA POSSEÏDA PEL DIMONI
La veu popular explica que al molí d’en Nerós, hi havia
una dona que hom deia que estava posseïda pel dimoni
i que rebia d’aquest una gran força i intel·ligència quan
estava posseïda, agafant els sacs de blat com si d’una
palla es tractés. La dona sempre parlava en plural, referint-se a ella i al dimoni i solia pujar en un arbre molt
alt del qual es precipitava sense rebre cap mal. Un dia
avisaren un capellà conegut per la virtut de treure els
mals esperits, i li féu sortir el dimoni del cos pel dit
gros del peu. D’ençà de llavors va perdre tota la força i
es convertí en una dona normal.
www.valldellemena.cat
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CONSELLS DE SEGURETAT BÀSICS PER PROTEGIR-NOS
QUAN INTERACCIONEM AMB ALTRES PERSONES
A LES XARXES SOCIALS
Recomanacions de seguretat per navegar
vegar a la web i cconsells
onsells per g
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audir ssense
ense
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ntit crític e
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· Evitar el ciberassetjament
ell g
grooming
etjam
ment i e
rooming
RISCOS ALS WEBS ON POTS FER XATS
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açar
ar,, asse
as
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3) Els joves més grans i alguns nens senten atracció en converses
onverses d’adults
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s inapropiades
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ades i mal
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4) Trobar-se amb expressions dures tal com s’escriuen
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Això porta a experiències desagradables als diferents participa
participants
all xa
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xat
t.
t.
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XATEJA SEGUR A FACEBOOK, SKYPE ...
1) Vés amb compte en qui conﬁes en línia i recorda que al
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2) Mantén en secret la teva informació personal no completar
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(nom,
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3) No descarreguis arxius adjunts (fotograﬁes, documents,
música,...)
que
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a,,....)) q
a
ue tt’enviïn
ue
’env
’e
nviï
iïïn p
pe
er xat
xat pe
xa
p
erson
ness
desconegudes. Poden infectar el teu equip i prendre el control
d’aquest.
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aquesst.
4) Recorda que sempre pots sortir del xat per evitar situacions
desitjades,
canviar
nom
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5) Bloqueja les persones amb qui no vulguis xatejar.
6) Pensa abans de contestar als missatges privats.
7) No utilitzis el teu nom real, sinó un àlies (però pensa’l bé perquè
de
equivocada).
erquè no cridi ll'atenció
'atte
'a
tenc
tenc
n ió d
e fo
fforma
orm
rma
rm
a eq
equi
uivo
ui
oca
cada
a).
).
8) Actua si creus que els teus amics es troben en perill.
9) Aprèn a mantenir / guardar una còpia de la conversa en el xat - això pot ser útil si has de denunc
denunciar
cia
iar
ar
alguna situació que es produeixi.
10) Denuncia qui viola les regles que estableix la sala de xat.
11) Vés en compte si vols quedar amb persones que només coneixes d’un xat
xat. Dema
Demana a un familiar o
amic que t’acompanyi -si més no en la primera trobada. Queda
d sempre en un lloc públic. Porta sempre
un telèfon mòbil que estigui connectat. Tingues cura de les teves pertinences personals.
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ENTABANAR PER LA XARXA
A Internet no tothom és amic. Tingues present amb qui xateges. No quedis amb les persones que coneguis
mitjançant la xarxa (poden portar sorpreses desagradables). Si ﬁnalment quedes, avisa els pares o algun
amic que t’acompanyin i queda sempre en un lloc públic.
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Recordeu
R
ecordeu q
que
ue p
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er a q
qualsevol
ua
incidència que pugui esdevenir,
d
isposeu del
del telèfon
t
disposeu
d’emergències 112.

Per a més informació sobre prevenció i consells de seguretat,
podeu consultar a la web:

www.gencat.cat/mossos o bé www.internetsegura.cat
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GARROTXA
FIRA DEL PRIMER DE MAIG
Població: Olot
Dates: 1 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Automòbil nou i
d'ocasió. Mercat d'artesania. Fira del
disc. Fira d'activitats extraescolars.
Expositors darrera edició: 330
Superfície neta d'exposició: 5000,00 m2
Primera edició: Immemorial
Entitat organitzadora: Institut
Municipal de Promoció de la Ciutat
Adreça: C. Bisbe Lorenzana, 15
17800 Olot
Telèfon: 972 27 22 68
Fax: 972 27 00 56
C/e: comerc@olot.cat
Web: www.areadepromocio.olot.cat
Director: Ariadna Villegas Torras
President: Estanislau Vayreda Puigvert

ALT EMPORDÀ
FIRA D'ARTESANIA.
FIRA D'ALIMENTACIÓ. FIRA MERCAT.
FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
Població: Figueres
Dates: 1 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Artesania,
demostracions en viu d'artesans,
alimentació artesana, objectes de regal
manufacturats, dibuixos i pintures.
Expositors darrera edició: 450
Superfície neta d'exposició: 2700,00 m2
Primera edició: 1982
Entitat organitzadora: Casino Menestral Figuerenc
Adreça: C. Poeta Marquina, 2
17600 Figueres
Telèfon: 972 67 86 66
Fax: 972 67 38 84
C/e: info@casinomenestral.cat
Web: www.casinomenestral.cat
President: Marta Subirós Jordà
FIRA DEL VIDRE
Població: Cistella
Dates: 18 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Cristall i artesania
del vidre.
Primera edició: 1996
Entitat organitzadora: Aj. de Cistella
Adreça: Plaça Major, 4 - 17741 Cistella
Telèfon: 972 54 70 93
Fax: 972 54 65 39
C/e: alcalde@cistella.cat
Director: Enric Gironella Colomer
President: Enric Gironella Colomer

FIRA DELS INDIANS
Població: Cadaqués
Dates: 31 Maig - 1 Juny 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Productes artesans
alimentaris. Cistelleria, gambines i
xarxes de pescadors..
Primera edició: 2005
Entitat organitzadora: Ajuntament de
Cadaqués
Adreça: C. Silví Rahola, 2
17488 Cadaqués
Telèfon: 972 25 82 00
Fax: 972 25 80 74
C/e: informacio@cadaques.cat
Web: www.visitcadaques.cat
FIRA-MERCAT DE LA CIRERA
Població: Terrades
Dates: 1 Juny 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Cireres, artesania,
alimentació.
Expositors darrera edició: 70
Superfície neta d'exposició: 2272,00 m2
Primera edició: 1997
Entitat organitzadora: Aj. de Terrades
Adreça: C. Major, 7 - 17731 Terrades
Telèfon: 972 56 90 48
Fax: 972 56 90 48
C/e: ajuntament@terrades.cat
Web: www.ddgi.cat/terrades

FIRA DEL PA, LA FARINA I EL BLAT
Població: Castelló d'Empúries
Dates: 8 Juny 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Productes relacionats
amb el blat, la farina i el pa; artesania
alimentària i artística; producte ecològic
i natural.
Expositors darrera edició: 15
Superfície neta d'exposició: 1600,00 m2
Primera edició: 1998
Entitat organitzadora: Ecomuseu
Farinera de Castelló d'Empúries
Adreça: C. Sant Francesc, 5 - 7
17486 Castelló d'Empúries
Telèfon: 972 25 05 12
Fax: 972 15 81 49
C/e: informacio@ecomuseu-farinera.org
Web: www.ecomuseu-farinera.org
Director: Carme Gilabert Valldeperez
President: Xavier M. Sanllehí Brunet

FESTA DEL JOGUET.
TROBADA INTERGALÀCTICA DE
JOGUETS DE COL·LECCIÓ
Població: Figueres
Dates: 8 Juny 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Joguets antics i de
col·lecció.
Expositors darrera edició: 76
Superfície neta d'exposició: 700,00 m2
Primera edició: 1994
Entitat organitzadora: Ajuntament de
Figueres - Fira de Figueres
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 12
17600 Figueres
Telèfon: 972 67 42 61
C/e: rserra@ﬁgueres.org
Web: www.visitﬁgueres.cat
Director: Ramon Serra Antón
FIRA DE LA CIRERA
Població: Llers
Dates: 8 Juny 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Venda i exposició de
cireres. Artesania.
Expositors darrera edició: 138
Primera edició: 1995
Entitat organitzadora: Amics de Llers
Cultura i Esbarjo
Adreça: C. Molins, 2 - 17730 Llers
Telèfon: 972 52 82 73
Fax: 972 52 84 60
C/e: amicsdellers@gmail.com
Director: Joan Sagué Arché
President: Joan Sagué Arché

FIRA DE LA MEL NOVELLA
Població: Colera
Dates: 22 Juny 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Mel i alimentació
artesana.
Expositors darrera edició: 40
Superfície neta d'exposició: 150,00 m2
Primera edició: 2003
Entitat organitzadora: Aj. de Colera
Adreça: C. Labrun, 34 - 17496 Colera
Telèfon: 972 38 90 50
Fax: 972 38 92 83
C/e: ajuntament@colera.cat
Web: www.colera.cat
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BAIX EMPORDÀ
FIRA-MERCAT AL CARRER
Població: La Bisbal d'Empordà
Dates: 1 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Multisectorial
Expositors darrera edició: 200
Primera edició: 1991
Entitat organitzadora: Ajuntament
de la Bisbal d'Empordà
Adreça: Plaça del Castell
17100 La Bisbal d'Empordà
Telèfon: 972 64 68 06
Fax: 972 64 54 99
C/e: ajuntament@labisbal.cat
Web: www.labisbal.cat

MERCAT DEL MAR
Població: Sant Feliu de Guíxols
Dates: 23 - 25 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Artesania.
Gastronomia local.
Primera edició: 2008
Entitat organitzadora: Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols
(Àrea de Promoció, Comerç i Turisme)
Adreça: Plaça del Mercat, 6 - 9
17220 Sant Feliu de Guíxols
Telèfon: 972 82 06 46
C/e: turisme@guixols.cat
Web: www.guixols.cat

GIRONÈS
FIRA DEL HOBBY
Població: Colomers
Dates: 18 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Productes artesanals
de fusta, vidre, paper, ceràmica, teixit i
d'altres.
Expositors darrera edició: 21
Superfície neta d'exposició: 5000,00 m2
Primera edició: 2009
Entitat organitzadora: Comissió de
Festes
Adreça: Plaça de la Vila, 1
17144 Colomers
Telèfon: 972 76 80 66
Fax: 972 76 82 12
C/e: ajuntament@colomers.cat
Web: www.ﬁradelhobby.blogspot.com
Director: Carles Domènech Massot
President: Josep M. López Gifreu

GUÍXOLSMAR.
FIRA DEL VAIXELL
I LES ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Població: Sant Feliu de Guíxols
Dates: 23 - 25 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Vaixells i articles
d'activitats aquàtiques.
Primera edició: 2006
Entitat organitzadora: Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols
(Àrea de Promoció, Comerç i Turisme)
Adreça: Plaça del Mercat, 6 - 9
17220 Sant Feliu de Guíxols
Telèfon: 972 82 06 46
C/e: turisme@guixols.cat
Web: www.guixols.cat

FIRA - MERCAT
DE LA TERRISSA CATALANA
Població: Quart
Dates: 17 - 18 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Terrissa popular,
comercial i artística.
Expositors darrera edició: 45
Superfície neta d'exposició: 900,00 m2
Primera edició: 1990
Entitat organitzadora: Aj. de Quart
Adreça: Plaça de la Vila, 2 - 17242 Quart
Telèfon: 972 46 91 71
Fax: 972 46 87 80
C/e: ajuntament@quart.cat
Web: www.quart.cat
President: Lluís Lloret Costa

ECO-SÍ.
FIRA DE LA CULTURA ECOLÒGICA
Població: Girona
Dates: 30 Maig - 1 Juny 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Alimentació
ecològica, teràpies naturals, energies
renovables, bioconstrucció.
Expositors darrera edició: 131
Superfície neta d'exposició: 2167,00 m2
Primera edició: 2006
Entitat organitzadora: Fira de Girona
Adreça: Pg. de la Devesa, 34 - 36
17001 Girona
Telèfon: 972 41 91 00
Fax: 972 20 89 74
C/e: info@ﬁragirona.com
Web: www.ﬁragirona.com

LA SELVA
FIRA DE PAGÈS I ARTESANIA
Població: Maçanet de la Selva
Dates: 2 - 4 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Productes artesans.
Expositors darrera edició: 50
Superfície neta d'exposició: 300,00 m2
Primera edició: 1990
Entitat organitzadora: Ajuntament de
Maçanet de la Selva
Adreça: C. Salvador Espriu, 1
17412 Maçanet de la Selva
Telèfon: 972 85 80 05
Fax: 972 85 87 55
C/e: jciurana@massanetdelaselva.cat
Web: www.massanetdelaselva.cat
Director: Associació de festes
i cultura Cabrapoma
President: Francisca Almiron Arco
FIRA DE TRACTORISTES
Població: Vidreres
Dates: 10 - 11 Maig 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Agricultura,
artesania i ramaderia. Demostracions
d'oﬁcis antics i de pagès, música
tradicional, activitats culturals.
Expositors darrera edició: 70
Superfície neta d'exp.: 20000,00 m2
Primera edició: 1974
Entitat organitzadora: Comissió de
Tractoristes
Adreça: C. dels Dolors, 10-12
17411 Vidreres
Telèfon: 666 26 62 68
Fax: 972 85 00 50
C/e: ﬁra@tractoristes.com
Web: www.tractoristes.com
LLOTJA DE L'AUTOMÒBIL
I LA MOTO ANTIGA
Població: Sils
Dates: 7 - 8 Juny 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Productes i serveis
per a la restauració de motos i cotxes
antics.
Expositors darrera edició: 308
Superfície neta d'exp.: 10500,00 m2
Primera edició: 1979
Entitat organitzadora: Col·lecció
d'Automòbils de Salvador Claret
Adreça: Crta. Nacional II, km. 698
17410 Sils
Telèfon: 972 85 30 36
C/e: info@casc.cat
Web: www.casc.cat
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agents rurals

PERÍODES DE CREMA
informatiu prevenció d'incendis icar 02_14

Inici del període de la prohibició d'encendre foc
Del 15 de març fins el 15 d’octubre del 2014 resta PROHIBIT encendre qualsevol tipus de foc
en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta. (Decret 64/1995).
Autoritzacions excepcionals
No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per la realització de diferents tipus d’activitats relacionades amb el foc: Per a la crema de restes agrícoles
i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals
Sol·licituds
Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc
on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti, per tal aquest doni el seu
vist-i- plau i les traslladi al Departament d’Agricultura. Les cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles es podran sol·licitar a través dels ajuntaments, els quals
lliuraran les autoritzacions del Departament a través de la plataforma EACAT. Consulteu disponibilitat d’aquest servei al vostre ajuntament.
Recordatori
Es recorda que és prohibit cremar qualsevol tipus de residu (palets, envasos, plàstics…) i no es
tramitarà cap sol·licitud en aquest sentit. Aquests tipus de residus cal gestionar-los via deixalleria:
www.deixalleries.com/ (àmbit metropolità) o www.arc.cat/deixalleries/ (resta Catalunya).
Consells de seguretat en incendis forestals
Accediu a aquest vincle per consultar consells de seguretat en incendis forestals: http://bit.ly/NaDlhQ
Per qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb els agents rurals de la vostra comarca o bé truqueu al 93 561 70 00

ÉS AQUESTA LA IMATGE QUE VOLEM
DEL NOSTRE MUNICIPI?

AGRAÏMENT
Voldríem agrair a les persones que desinteressadament
conserven net el camí ral, que va
des del pont de les Carreres fins el Raval.
Gràcies a la seva feina s’ha recuperat aquest camí i el gaudim
passejant per aquesta part tan bonica de la riera.
Moltíssimes gràcies!
Veïns de Sant Esteve de Llémena

