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La Fira de la Poma d’Ullà,
que es va celebrar diumen-
ge per onzè any consecu-
tiu, es va tancar amb la
venda de més de 5.000
quilos de fruita. La venda,
que és l’acte més concorre-
gut de la fira, consistia a
omplir una bossa amb la

marca de la fira amb les pe-
ces de fruita dolça que hi
entressin a un preu de
cinc euros, i l’opció d’esco-
llir entre les varietats gol-
den, royal, red o gran
smith dipositades en
grans caixes a la plaça
d’Espanya, davant l’ajun-
tament.

“La fira ha estat molt
positiva, tant a nivell de

participació com de visi-
tants”, va destacar l’alcal-
de, Josep López, que va re-
marcar “la implicació de
tot el poble per fer-ho pos-
sible”.

A l’entorn de la plaça
també es van aplegar di-
verses parades d’artesa-
nia i d’alimentació, entre
les quals destacava la de
coques elaborades pels ve-

ïns en benefici de l’AMPA
de l’escola Puig Rodó del
municipi. La iniciativa so-
lidària va servir, anterior-
ment, per restaurar els
capgrossos del poble, que
tenien més de 30 anys i
diumenge van sortir en
cercavila pels carrers del
poble, i aquest any ho van
fer acompanyats pel grup
El Bruel dels Timbalers. ■

La Fira de la Poma d’Ullà acaba
amb 5 tones de fruita venudes
Redacció
ULLÀ

El públic, omplint diumenge les bosses de fruita durant

l’onzena Fira de la Poma d’Ullà ■ AJ. ULLÀ

La instal·lació d’una calde-
ra de biomassa i xarxa de
calor escalfarà a partir de
l’any que ve a Vilobí
d’Onyar l’escola pública
Josep Madrenys, la llar
d’infants El Patufet i el pa-
velló municipal. El projec-
te puja a 190.624 euros,
amb aportacions del fons
europeus Feder via Gene-
ralitat, la Diputació de Gi-
rona i l’Ajuntament, se-
gons detalla el regidor
d’Urbanisme, Quim Vivas
(Grup Municipal Indepen-
dent (GMI)-IdSelva).

L’Ajuntament preveu
iniciar el procés de licita-
ció el primer semestre de

l’any que ve i que la cons-
trucció comenci pels volts
de l’estiu. Del total del
cost, el Departament de
Governació assumirà
78.770 euros; l’Ajunta-
ment, 72.470, i la Diputa-
ció, 39.384. La Generali-
tat ha triat la instal·lació
en el marc de la convocatò-
ria de Fons Europeus de

desenvolupament regio-
nal (Feder) del període
2014-2020. El 2018,
l’Ajuntament de Vilobí
també pagarà més de
4.000 euros en coordina-
ció i direcció de les obres.

Conveni
En el ple del 28 de setem-
bre a la rectoria de la Salit-

ja, l’equip de govern va
aprovar el conveni per al
cofinançament del projec-
te. El conveni preveu, en-
tre altres coses, que
l’Ajuntament autoritzarà
a la Diputació les feines
per posar en funciona-
ment la caldera i que posa-
rà a disposició de l’ens su-
pramunicipal els terrenys
lliures de gravàmens.

Amb la instal·lació de la
caldera de biomassa,
l’equip de govern calcula
que gastarà tres vegades
menys d’energia en els
equipaments afectats
–deixant de banda el man-
teniment—. De 18.000 eu-
ros anuals, es passarà a pa-
gar-ne uns 6.000 i escaig,
va dir Vivas en el ple. ■

Una caldera de biomassa
escalfarà el pavelló, la llar
d’infants i l’escola de Vilobí
a El consistori, la Diputació i el govern aportaran fons a l’instal·lació a L’equip
de govern calcula que gastarà tres cops menys d’energia en els equipaments

Jordi Ferrer
VILOBÍ D’ONYAR

190.624
euros és el cost de les obres
de la instal·lació i el manteni-
ment de la caldera de bio-
massa de Vilobí d’Onyar.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

28.09.17
va ser el dia que el ple muni-
cipal va aprovar el conveni
amb la Diputació per al cofi-
nançament de la caldera.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Una imatge de l’exterior de l’escola pública Josep Madrenys de Vilobí d’Onyar, la setmana passada ■ J.F.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’Agència de Salut Pública de
Catalunya (Aspcat) va fer pú-
blic ahir que són vuit els afec-
tats pel brot de legionel·losi a
Blanes. Dels afectats, sis són
homes i dues dones, una de
les quals, de 83 anys, va morir.
De la resta d’afectats, d’entre
52 i 92 anys, dos ja van rebre
l’alta mèdica i cinc continuen
hospitalitzats. Tots tenen al-
guna patologia de base o edat
avançada, i viuen o han estat
al municipi durant el període
d’incubació. Els afectats van
començar a presentar símp-

LLORET DE MAR

Els nens aprenen
tècniques de
reanimació

l’Associació RCP a l’Escola va
organitzar a Blanes una jorna-
da perquè els escolars de 4t a
6è de primària aprenguin ma-
niobres de reanimació cardio-
pulmonar. Hi van participar
uns 500 alumnes de diferents
centres del municipi, i durant
la jornada es van fer tres ses-
sions d’un simulacre teatralit-
zat en què s’explicava què cal
fer quan algú té una aturada
cardíaca. Es calcula que 8 de
cada 10 casos passen fora de
l’hospital. ■ REDACCIÓ

BLANES

Professionals
turístics coneixen
la destinació

El nombre d’afectats
per legionel·losi creix

Lloret de Mar ha rebut en les
últimes setmanes la visita de
92 professionals del sector tu-
rístic internacional que volen
conèixer l’oferta turística de la
destinació. Es tracta de perio-
distes, agents de viatges, co-
ordinadors de grups i repre-
sentants d’empresa que han
visitat Lloret en col·laboració
amb entitats com l’Agència
Catalana de Turisme i el Pa-
tronat de Turisme, acompa-
nyats per representants de
Lloret Turisme. ■ REDACCIÓ

BLANES

tomes entre el 22 de setem-
bre i el 8 d’octubre. En tres
dels casos s’ha pogut recollir
mostra clínica per fer l’estudi
molecular. Paral·lelament con-
tinua en curs la investigació
del brot que porta a terme la
unitat de vigilància epidemio-
lògica i l’estudi ambiental que
elabora l’equip territorial de
protecció de la salut. A més,
hi ha un altre cas relacionat
amb Blanes que està en estu-
di, en espera que es faci la va-
loració per si forma part del
brot. ■ REDACCIÓ

La façana de l’hospital comarcal de Blanes, on han ingressat

alguns afectats ■ Q. PUIG



ACNGIRONA

■ La Diputació de Girona té
comptabilitzats més de  edii-
cis municipals de la demarcació
que podrien funcionar amb cal-
deres o xarxes de calor a base de
biomassa. Segons el diputat de
medi ambient, Lluis Costabella,
l’objectiu és arribar al  «en un
projecte a llarg termini». Des del
, l’ens ha posat en marxa el
pla de calderes i s’han atorgat 
subvencions. D’aquestes,  ja
són una realitat gràcies a una in-
versió superior als , milions. 

Un pas més en aquest objectiu
es podrà dur a terme gràcies als
fons FEDER, que ha atorgat la Ge-
neralitat. En total, la inversió pre-
vista serà de , milions per ins-
tal·lar calderes a  ediicis muni-
cipals de  localitats de les co-
marques gironines. «L’objectiu és
fer un cercle que comença amb la
tala d’arbres per mantenir els bos-
cos i fer servir aquesta energia per
escalfar-nos», detalla Costabella.
De moment, l’aposta per la bio-
massa ha permès crear divuit llocs
de treball i fer un ús forestal de
. hectàrees de bosc.

L’aposta per la biomassa a la de-
marcació de Girona arrela i co-
mença a donar els seus fruits.
Lluny de ser una moda, les dife-
rents iniciatives ja estan donant
resultats que es tradueixen amb
nous llocs de treball, més hectà-
rees de bosc utilitzades i una re-
ducció dels costos d’energia dels
municipis. 

Fins al mes d’octubre, el pla de
calderes de la Diputació havia
subvencionat la instal·lació de 
calderes,  de les quals ja estan
operatives. La corporació ha in-
vertit .. euros en aquest
programa que ha permès crear 
llocs de treball. El consum d’este-
lla forestal que fan aquestes cal-
deres és d’uns .m anuals,
que impliquen gestionar .
hectàrees de boscos de les comar-

ques gironines.
El combustible que mou

aquests sistemes és fàcilment as-
sequible ja que un  del terri-
tori gironí és de superfície forestal.
Per aquesta raó, el diputat de
medi ambient de la Diputació,
Lluís Costabella, aposta per «fer
un cercle» amb el pla de calderes
de biomassa. «El cercle comença
amb la tala d’arbres per mantenir
els boscos i fer servir aquesta
energia per escalfar-nos», explica.

En el futur, la biomassa té un alt
potencial de creixement. Segons
un estudi de la mateixa Diputació
i el Clúster de la Biomassa de Ca-
talunya, les calderes es podrien
instal·lar a més de  ediicis mu-
nicipals. Costabella admet que
mantindran les ajudes per arribar
a fer un desplegament complet,
tot i que admet que «és una inver-
sió importantíssima" i que la pro-
posta és "a llarg termini».

Aquest mig miler de calderes
permetrien tenir una potència
instal·lada de MW i un impor-
tant consum d’estella forestal de
boscos de la demarcació. Els tèc-
nics de la Diputació n’aconsellen
la instal·lació en aquells llocs on
la inversió es pugui recuperar en
menys de cinc anys. «Els tècnics
que fan els estudis previs expli-
quen als ajuntaments que, si en-

tren a dins de la part amortitzable
en seixanta mesos, ho tirin enda-
vant», assegura Costabella.
El pla d’Ajuts del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FE-
DER) que atorga la Generalitat
permetrà duplicar la xifra de cal-
deres instal·lades ins ara. En total,
està previst instal·lar-ne per sub-
ministrar energia a  ediicis mu-
nicipals de  localitats diferents.
Aquest projecte, batejat com a Be-
biomassgi, contempla una inver-
sió de , MEUR dels quals
. són aportats per la matei-
xa Diputació.

Aquest pla s’ha de traduir tam-
bé amb una disminució del risc
d’incendi en una superfície de
. hectàrees i la creació indi-
recta de  llocs de treball. El re-
torn anual que tindria l’activitat,
segons els càlculs de la Diputació,
seria de . euros.

Costabella ha deinit aquest
fons com «una injecció impor-

tant» al projecte de la biomassa.
«Amb aquesta iniciativa farem un
bon forat a la demarcació i acon-
seguirem accedir a llocs on ins
avui ens hi era difícil d’arribar»,
assegura el diputat. 

El Ripollès lidera
Lluís Costabella recorda els inicis
de l’aposta de la biomassa en ple-
na crisi. L’objectiu d’una energia
neta i de proximitat eren al darrere
de la idea. «Els municipis estan
contents perquè al principi era
una prova i no se sabia com ani-
ria», recorda el diputat. Una de les
tasques que s’han fet ha estat fer
una «mínima» formació per te-
mes de manteniment per assegu-
rar-se que hi ha «poques averies»
i que la inversió es rendibilitzi. 

El lideratge en l’aproitament
de biomassa a la demarcació és al
Ripollès. Costabella recorda que
s’hi van fer les primeres instal·la-
cions i ara ja s’ha fet un pas més.

«Al Ripollès son pioners i ara ja co-
mencen a fer anar no només edi-
icis públics sinó també hotels»,
explica. La combinació amb gas i
altres energies redueixen el risc de
quedar-se sense subministra-
ment.  Una de les calderes que
s’ha instal·lat amb el pla de la Di-
putació és a Besalú (Garrotxa). La
instal·lació dona servei a l’institut
escola i al pavelló. El projecte es va
posar en marxa l’any passat i ha
permès passar la caldera de gasoil
com a alternativa per si s’espatlla
la caldera. 

L’impuls a la biomassa de l’or-
ganisme també té en compte el
projecte ‘BEenerGI’ amb el qual
s’ofereix assistència tècnica als
municipis. Fins ara, un total de 
municipis l’han sol·licitat. Redac-
tar un projecte té un cost d’uns
. euros mentre que instal·lar
una caldera d’entre  o  ki-
lowatts val entre . i .
euros.

La Diputació aspira a subvencionar
calderes de biomassa en 500 ediicis
Des de l’any 2014, se n'han instal·lat 38 a tota la demarcació i la mesura ha permès crear 18 llocs de treball, a banda
d'aprofitar 6.700 hectàrees de bosc  El pla d’ajuts europeus Feder permetrà duplicar la xifra d’aparells col·locats fins ara 

Un tècnic de la brigada de l'Ajuntament de Besalú fent funcionar la caldera de biomassa. ACN

El pla de calderes havia
subvencionat fins ara
la instal·lació de 45
aparells, 38 dels quals
ja estan operatius

Comarques

Diari de Girona DIJOUS, 2 DE NOVEMBRE DE 2017 19

comunicacio@ddgi.cat - 02/11/2017 08:18 - 79.152.99.111



La Diputació de Girona aspira a subvencionar la instal·lació de calderes...
Dimecres 1.11.2017 09:30 - VilaWeb

La Diputació de Girona aspira a subvencionar

la instal·lació de calderes de biomassa a més

de 500 edificis municipals

Des del 2014, se n'han instal·lat 38 a tota la demarcació i la mesura ha permès

crear 18 llocs de treball, a banda d'aprofitar 6.700 hectàrees de bosc

ACN Girona.-La Diputació de Girona té comptabilitzats més de 500 edificis municipals de la

demarcació que podrien funcionar amb calderes o xarxes de calor a base de biomassa.

Segons el diputat de medi ambient, Lluis Costabella, l’objectiu és arribar al 100% “en un

projecte a llarg termini”. Des del 2014, l’ens ha posat en marxa el pla de calderes i s’han

atorgat 45 subvencions. D’aquestes, 38 ja són una realitat gràcies a una inversió superior als

2,5 milions d’euros (MEUR). Un pas més en aquest objectiu es podrà dur a terme gràcies als

fons FEDER, que ha atorgat la Generalitat. En total, la inversió prevista serà de 4,6 MEUR per

instal·lar calderes a 53 edificis municipals de 22 localitats de les comarques gironines.

“L’objectiu és fer un cercle que comença amb la tala d’arbres per mantenir els boscos i fer

servir aquesta energia per escalfar-nos”, detalla Costabella. De moment, l’aposta per la

biomassa ha permès crear divuit llocs de treball i fer un ús forestal de 6.738 hectàrees de

bosc.

L’aposta per la biomassa a la demarcació de Girona arrela i comença a donar els seus fruits.

Lluny de ser una moda, les diferents iniciatives ja estan donant resultats que es tradueixen

amb nous llocs de treball, més hectàrees de bosc utilitzades i una reducció dels costos

d’energia dels municipis. Fins al mes d’octubre, el pla de calderes de la Diputació havia

subvencionat la instal·lació de 45 calderes, 38 de les quals ja estan operatives. La corporació

ha invertit 2.586.953 euros en aquest programa que ha permès crear 18 llocs de treball. El

consum d’estella forestal que fan aquestes calderes és d’uns 17.500m3 anuals, que

impliquen gestionar 6.738 hectàrees de boscos de les comarques gironines. El combustible

que mou aquests sistemes és fàcilment assequible ja que un 60% del territori gironí és de

superfície forestal. Per aquesta raó, el diputat de medi ambient de la Diputació, Lluís

Costabella, aposta per “fer un cercle” amb el pla de calderes de biomassa. “El cercle

comença amb la tala d’arbres per mantenir els boscos i fer servir aquesta energia per escalfar-

nos”, explica. En el futur, la biomassa té un alt potencial de creixement. Segons un estudi de

la mateixa Diputació i el Clúster de la Biomassa de Catalunya, les calderes es podrien

instal·lar a més de 500 edificis municipals. Costabella admet que mantindran les ajudes per

arribar a fer un desplegament complet, tot i que admet que “és una inversió importantíssima” i

que la proposta és “a llarg termini”. Aquest mig miler de calderes permetrien tenir una

potència instal·lada de 56MW i un important consum d’estella forestal de boscos de la

demarcació. Els tècnics de la Diputació n’aconsellen la instal·lació en aquells llocs on la

inversió es pugui recuperar en menys de cinc anys. “Els tècnics que fan els estudis previs

expliquen als ajuntaments que, si entren a dins de la part amortitzable en seixanta mesos, ho

tirin endavant”, assegura Costabella. Impuls FEDER El pla d’Ajuts del Fons Europeu de
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Desenvolupament Regional (FEDER) que atorga la Generalitat permetrà duplicar la xifra de

calderes instal·lades fins ara. En total, està previst instal·lar-ne per subministrar energia a 53

edificis municipals de 22 localitats diferents. Aquest projecte, batejat com a Bebiomassgi,

contempla una inversió de 4,5 MEUR dels quals 922.000 són aportats per la mateixa

Diputació. Aquest pla s’ha de traduir també amb una disminució del risc d’incendi en una

superfície de 2.557 hectàrees i la creació indirecta de 91 llocs de treball. El retorn anual que

tindria l’activitat, segons els càlculs de la Diputació, seria de 356.652 euros. Costabella ha

definit aquest fons com “una injecció important” al projecte de la biomassa. “Amb aquesta

iniciativa farem un bon forat a la demarcació i aconseguirem accedir a llocs on fins avui ens hi

era difícil d’arribar”, assegura el diputat. El Ripollès lideraLluís Costabella recorda els inicis de

l’aposta de la biomassa en plena crisi. L’objectiu d’una energia neta i de proximitat eren al

darrere de la idea. “Els municipis estan contents perquè al principi era una prova i no se sabia

com aniria”, recorda el diputat. Una de les tasques que s’han fet ha estat fer una “mínima”

formació per temes de manteniment per assegurar-se que hi ha “poques averies” i que la

inversió es rendibilitzi. El lideratge en l’aprofitament de biomassa a la demarcació és al

Ripollès. Costabella recorda que s’hi van fer les primeres instal·lacions i ara ja s’ha fet un pas

més. “Al Ripollès son pioners i ara ja comencen a fer anar no només edificis públics sinó

també hotels”, explica. La combinació amb gas i altres energies redueixen el risc de quedar-

se sense subministrament. Una de les calderes que s’ha instal·lat amb el pla de la Diputació

és a Besalú (Garrotxa). La instal·lació dona servei a l’institut escola i al pavelló. El projecte es

va posar en marxa l’any passat i ha permès passar la caldera de gasoil com a alternativa per

si s’espatlla la caldera. L’impuls a la biomassa de l’organisme també contempla el projecte

‘BEenerGI’ amb el qual s’ofereix assistència tècnica als municipis. Fins ara, un total de 78

municipis l’han sol·licitat. Redactar un projecte té un cost d’uns 3.5000 euros mentre que

instal·lar una caldera d’entre 100 o 200 kilowatts val entre 100.000 i 170.000 euros.
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La Diputació de Girona aspira a subvencionar la instal·lació de calderes de
biomassa a més de 500 edificis municipals

01/11/2017 09:37

ACN Girona.-La Diputació de Girona té comptabilitzats més de 500 edificis municipals de la demarcació que
podrien funcionar amb calderes o xarxes de calor a base de biomassa. Segons el diputat de medi ambient, Lluis
Costabella, l'objectiu és arribar al 100% "en un projecte a llarg termini". Des del 2014, l'ens ha posat en marxa el pla
de calderes i s'han atorgat 45 subvencions. D'aquestes, 38 ja són una realitat gràcies a una inversió superior als 2,5
milions d'euros (MEUR). Un pas més en aquest objectiu es podrà dur a terme gràcies als fons FEDER, que ha atorgat
la Generalitat. En total, la inversió prevista serà de 4,6 MEUR per instal·lar calderes a 53 edificis municipals de 22
localitats de les comarques gironines. "L'objectiu és fer un cercle que comença amb la tala d'arbres per mantenir els
boscos i fer servir aquesta energia per escalfar-nos", detalla Costabella. De moment, l'aposta per la biomassa ha
permès crear divuit llocs de treball i fer un ús forestal de 6.738 hectàrees de bosc.

L'aposta per la biomassa a la demarcació de Girona arrela i comença a donar els seus fruits. Lluny de ser una moda,
les diferents iniciatives ja estan donant resultats que es tradueixen amb nous llocs de treball, més hectàrees de bosc
utilitzades i una reducció dels costos d'energia dels municipis. Fins al mes d'octubre, el pla de calderes de la
Diputació havia subvencionat la instal·lació de 45 calderes, 38 de les quals ja estan operatives. La corporació ha
invertit 2.586.953 euros en aquest programa que ha permès crear 18 llocs de treball. El consum d'estella forestal que
fan aquestes calderes és d'uns 17.500m3 anuals, que impliquen gestionar 6.738 hectàrees de boscos de les comarques
gironines. El combustible que mou aquests sistemes és fàcilment assequible ja que un 60% del territori gironí és de
superfície forestal. Per aquesta raó, el diputat de medi ambient de la Diputació, Lluís Costabella, aposta per "fer un
cercle" amb el pla de calderes de biomassa. "El cercle comença amb la tala d'arbres per mantenir els boscos i fer
servir aquesta energia per escalfar-nos", explica. En el futur, la biomassa té un alt potencial de creixement. Segons
un estudi de la mateixa Diputació i el Clúster de la Biomassa de Catalunya, les calderes es podrien instal·lar a més de
500 edificis municipals. Costabella admet que mantindran les ajudes per arribar a fer un desplegament complet, tot i
que admet que "és una inversió importantíssima" i que la proposta és "a llarg termini". Aquest mig miler de calderes
permetrien tenir una potència instal·lada de 56MW i un important consum d'estella forestal de boscos de la
demarcació. Els tècnics de la Diputació n'aconsellen la instal·lació en aquells llocs on la inversió es pugui recuperar
en menys de cinc anys. "Els tècnics que fan els estudis previs expliquen als ajuntaments que, si entren a dins de la
part amortitzable en seixanta mesos, ho tirin endavant", assegura Costabella. Impuls FEDER El pla d'Ajuts del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que atorga la Generalitat permetrà duplicar la xifra de calderes
instal·lades fins ara. En total, està previst instal·lar-ne per subministrar energia a 53 edificis municipals de 22
localitats diferents. Aquest projecte, batejat com a Bebiomassgi, contempla una inversió de 4,5 MEUR dels quals
922.000 són aportats per la mateixa Diputació. Aquest pla s'ha de traduir també amb una disminució del risc
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Catalunya (http://www.lavanguardia.com/politica/20171102/432537275973/independencia-cataluna-puigdemont-govern-bruselas-belgica-parlament-en-directo.html)

· Puigdemont (http://www.lavanguardia.com/politica/20171102/432532562758/puigdemont-declaracion-audiencia-nacional-consellers.html)

· Bin Laden (http://www.lavanguardia.com/internacional/20171102/432539025809/cia-divulga-cientos-miles-documentos-ultima-guarida-bin-laden.html)

· Cifuentes (http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20171102/432538580560/cifuentes-reduce-velocidad-m-40-m-45-contaminacion.html)

· Junqueras (http://www.lavanguardia.com/politica/20171101/432525681452/oriol-junqueras-new-york-times-catalunya-republica.html)

· Instagram (http://www.lavanguardia.com/gente/20171101/432525151034/aplaudido-gesto-jese-rodriguez-hijo.html)
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d'incendi en una superfície de 2.557 hectàrees i la creació indirecta de 91 llocs de treball. El retorn anual que tindria
l'activitat, segons els càlculs de la Diputació, seria de 356.652 euros. Costabella ha definit aquest fons com "una
injecció important" al projecte de la biomassa. "Amb aquesta iniciativa farem un bon forat a la demarcació i
aconseguirem accedir a llocs on fins avui ens hi era difícil d'arribar", assegura el diputat. El Ripollès lideraLluís
Costabella recorda els inicis de l'aposta de la biomassa en plena crisi. L'objectiu d'una energia neta i de proximitat
eren al darrere de la idea. "Els municipis estan contents perquè al principi era una prova i no se sabia com aniria",
recorda el diputat. Una de les tasques que s'han fet ha estat fer una "mínima" formació per temes de manteniment
per assegurar-se que hi ha "poques averies" i que la inversió es rendibilitzi. El lideratge en l'aprofitament de
biomassa a la demarcació és al Ripollès. Costabella recorda que s'hi van fer les primeres instal·lacions i ara ja s'ha fet
un pas més. "Al Ripollès son pioners i ara ja comencen a fer anar no només edificis públics sinó també hotels",
explica. La combinació amb gas i altres energies redueixen el risc de quedar-se sense subministrament. Una de les
calderes que s'ha instal·lat amb el pla de la Diputació és a Besalú (Garrotxa). La instal·lació dona servei a l'institut
escola i al pavelló. El projecte es va posar en marxa l'any passat i ha permès passar la caldera de gasoil com a
alternativa per si s'espatlla la caldera. L'impuls a la biomassa de l'organisme també contempla el projecte 'BEenerGI'
amb el qual s'ofereix assistència tècnica als municipis. Fins ara, un total de 78 municipis l'han sol·licitat. Redactar
un projecte té un cost d'uns 3.5000 euros mentre que instal·lar una caldera d'entre 100 o 200 kilowatts val entre
100.000 i 170.000 euros.

Otras noticias

(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)
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Lo que debes evitar para no ser un compañero
de vuelo odioso
(http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes
/20171027/432199936979/consejos-evitar-
ser-companero-odioso-viajes-andrea-
vilallonga.html)

La lucha mundial contra las pajitas de plástico
(http://www.lavanguardia.com/natural/20
171029/432347983086/la-lucha-mundial-
contra-las-pajitas-de-plastico.html)

El empleado bailarín de la pista de despegue
que enamora en las redes
(http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes
/20171030/432483561155/bailarin-
aeropuerto-agente-pista-redes-sociales-
kyran-ashford.html)

   

   

   



http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20171027/432199936979/consejos-evitar-ser-companero-odioso-viajes-andrea-vilallonga.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171029/432347983086/la-lucha-mundial-contra-las-pajitas-de-plastico.html
http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20171030/432483561155/bailarin-aeropuerto-agente-pista-redes-sociales-kyran-ashford.html


 (http://www.directe.cat/)

(/)
Dijous, 2 de novembre de 2017 �Comarca 

ECONOMIA (/NOTICIES/CATEGORIA/ECONOMIA)

La Diputació aposta per les calderes de biomassa a més de 500 edificis
municipals

La inversió serà de 4,6 MEUR

Dimecres, 1 de novembre de 2017 09:15h

 (/imatges/noticies/biomassa-besalu.jpg)

Pla mig d'un tècnic de la brigada de l'Ajuntament de Besalú fent funcionar la caldera de biomassa © ACN

ACN (AUTOR/ACN) / Gironès (noticies/comarca/girones) / Girona

La Diputació de Girona té comptabilitzats més de 500 edificis municipals de la demarcació que podrien funcionar amb
calderes o xarxes de calor a base de biomassa. Segons el diputat de medi ambient, Lluis Costabella, l'objectiu és arribar al
100% "en un projecte a llarg termini". Des del 2014, l'ens ha posat en marxa el pla de calderes i s'han atorgat 45 subvencions.
D'aquestes, 38 ja són una realitat gràcies a una inversió superior als 2,5 milions d'euros (MEUR). Un pas més en aquest
objectiu es podrà dur a terme gràcies als fons FEDER, que ha atorgat la Generalitat.
 
En total, la inversió prevista serà de 4,6 MEUR per instal·lar calderes a 53 edificis municipals de 22 localitats de les
comarques gironines. "L'objectiu és fer un cercle que comença amb la tala d'arbres per mantenir els boscos i fer servir aquesta
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energia per escalfar-nos", detalla Costabella. De moment, l'aposta per la biomassa ha permès crear divuit llocs de treball i fer
un ús forestal de 6.738 hectàrees de bosc.
 
L'aposta per la biomassa a la demarcació de Girona arrela i comença a donar els seus fruits. Lluny de ser una moda, les
diferents iniciatives ja estan donant resultats que es tradueixen amb nous llocs de treball, més hectàrees de bosc utilitzades i
una reducció dels costos d'energia dels municipis. 

Fins al mes d'octubre, el pla de calderes de la Diputació havia subvencionat la instal·lació de 45 calderes, 38 de les quals ja
estan operatives. La corporació ha invertit 2.586.953 euros en aquest programa que ha permès crear 18 llocs de treball. El
consum d'estella forestal que fan aquestes calderes és d'uns 17.500m3 anuals, que impliquen gestionar 6.738 hectàrees de
boscos de les comarques gironines. 

El combustible que mou aquests sistemes és fàcilment assequible ja que un 60% del territori gironí és de superfície forestal.
Per aquesta raó, el diputat de medi ambient de la Diputació, Lluís Costabella, aposta per "fer un cercle" amb el pla de calderes
de biomassa. "El cercle comença amb la tala d'arbres per mantenir els boscos i fer servir aquesta energia per escalfar-nos",
explica. 

En el futur, la biomassa té un alt potencial de creixement. Segons un estudi de la mateixa Diputació i el Clúster de la Biomassa
de Catalunya, les calderes es podrien instal·lar a més de 500 edificis municipals. Costabella admet que mantindran les ajudes
per arribar a fer un desplegament complet, tot i que admet que "és una inversió importantíssima" i que la proposta és "a llarg
termini". 

Aquest mig miler de calderes permetrien tenir una potència instal·lada de 56MW i un important consum d'estella forestal de
boscos de la demarcació. Els tècnics de la Diputació n'aconsellen la instal·lació en aquells llocs on la inversió es pugui
recuperar en menys de cinc anys. "Els tècnics que fan els estudis previs expliquen als ajuntaments que, si entren a dins de la
part amortitzable en seixanta mesos, ho tirin endavant", assegura Costabella.

Impuls FEDER
El pla d'Ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que atorga la Generalitat permetrà duplicar la xifra
de calderes instal·lades fins ara. En total, està previst instal·lar-ne per subministrar energia a 53 edificis municipals de 22
localitats diferents. Aquest projecte, batejat com a Bebiomassgi, contempla una inversió de 4,5 MEUR dels quals 922.000 són
aportats per la mateixa Diputació. 

Aquest pla s'ha de traduir també amb una disminució del risc d'incendi en una superfície de 2.557 hectàrees i la creació
indirecta de 91 llocs de treball. El retorn anual que tindria l'activitat, segons els càlculs de la Diputació, seria de 356.652 euros. 

Costabella ha definit aquest fons com "una injecció important" al projecte de la biomassa. "Amb aquesta iniciativa farem un
bon forat a la demarcació i aconseguirem accedir a llocs on fins avui ens hi era difícil d'arribar", assegura el diputat.

El Ripollès lidera
Lluís Costabella recorda els inicis de l'aposta de la biomassa en plena crisi. L'objectiu d'una energia neta i de proximitat eren
al darrere de la idea. "Els municipis estan contents perquè al principi era una prova i no se sabia com aniria", recorda el
diputat. Una de les tasques que s'han fet ha estat fer una "mínima" formació per temes de manteniment per assegurar-se que
hi ha "poques averies" i que la inversió es rendibilitzi. 

El lideratge en l'aprofitament de biomassa a la demarcació és al Ripollès. Costabella recorda que s'hi van fer les primeres
instal·lacions i ara ja s'ha fet un pas més. "Al Ripollès son pioners i ara ja comencen a fer anar no només edificis públics sinó
també hotels", explica. La combinació amb gas i altres energies redueixen el risc de quedar-se sense subministrament. 

Una de les calderes que s'ha instal·lat amb el pla de la Diputació és a Besalú (Garrotxa). La instal·lació dona servei a l'institut
escola i al pavelló. El projecte es va posar en marxa l'any passat i ha permès passar la caldera de gasoil com a alternativa per si
s'espatlla la caldera. 

L'impuls a la biomassa de l'organisme també contempla el projecte 'BEenerGI' amb el qual s'ofereix assistència tècnica als



REDACCIÓ GIRONA

La Diputació de Girona té
comptabilitzats més de  edii-
cis municipals de la demarcació
que podrien funcionar amb cal-
deres o xarxes de calor a base de
biomassa. Segons el diputat pro-
vincial de Medi Ambient, Lluís
Costabella, l’objectiu és arribar al
, "en un projecte a llarg ter-
mini". Des del , l’ens provin-
cial ha posat en marxa el pla de
calderes i s’han atorgat  sub-
vencions. D’aquestes,  ja són
una realitat gràcies a una inversió
superior als , milions d'euros.
Un pas més en aquest objectiu es
podrà dur a terme gràcies als fons
Feder, que ha atorgat la Genera-
litat. 

En total, la inversió prevista

serà de , milions d’euros per
instal·lar calderes a  ediicis
municipals de  localitats de les
comarques gironines. "L’objectiu
és fer un cercle que comença amb
la tala d'arbres per mantenir els
boscos i fer servir aquesta energia
per escalfar-nos", detalla Costa-
bella. De moment, l'aposta per la
biomassa ha permès crear divuit
llocs de treball i fer un ús forestal
de . hectàrees de bosc.

Va donant fruits
L'aposta per la biomassa a la de-
marcació de Girona arrela i co-

mença a donar els seus fruits.
Lluny de ser una moda, les dife-
rents iniciatives ja estan donant
resultats que es tradueixen amb
nous llocs de treball, més hectà-
rees de bosc utilitzades i una re-
ducció dels costos d'energia dels
municipis.

Fins al mes d'octubre, el pla de
calderes de la Diputació havia
subvencionat la instal·lació de 
calderes,  de les quals ja estan
operatives. La corporació ha in-
vertit .. euros en aquest
programa, que ha permès crear
divuit llocs de treball. El consum
d'estella forestal que fan aquestes
calderes és d'uns . m

anuals, fet que implica gestionar
. hectàrees de boscos de les
comarques gironines.

El pla d'Ajuts del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(Feder) que atorga la Generalitat
permetrà duplicar la xifra de cal-
deres instal·lades ins ara. Aquest
projecte ha estat batejat com a Be-
biomassgi.

La Diputació subvencionarà
més calderes de biomassa 
�Aspira a donar suport 
a la instal·lació a més 
de 500 edificis municipals
de la demarcació 

L’Ajuntament de Vilafant ha
aprovat les ordenances iscals per
al  amb una bona sintonia  de
l’equip de govern amb els grups de
l’oposició, que ha permès acordar
la creació de dues taules de treball,
una per crear una política d’habi-
tatge a Vilafant i l’altra que estu-
diarà les possibles modiicacions
en les ordenances per tractar els
casos d’escassa capacitat econò-
mica. L'Ajuntament de Vilafant
també ha deciditestudiar com po-
der boniicar els veïns que més
utilitzen la deixalleria municipal,
segons va explicar el regidor d’Hi-
senda de l’Ajuntament vilafan-
tenc, Francesc Gaspar, en el darrer
ple. Les ordenances iscals per a
l'exercici  mantenen els tri-
buts congelats. 

L’objectiu de l’equip de govern,
format pel PSC, és mantenir
l'equilibri pressupostari munici-
pal, amb un nivell d'ingressos si-
milar al de l'exercici  i, per
tant, no augmentar la pressió is-
cal als veïns. L’equip de govern vi-
lafantenc assegura que són unes
ordenances treballades amb la
resta de partits de la oposició, in-
cloent-hi les propostes presenta-
des. ERC, a l’oposició, hi va donar
suport, mentre que el grup muni-
cipal de Convergència i Unió, jun-
tament amb el regidor del Partit
Popular,  es va abstenir.

L'única taxa que s’ha vist afec-

tada és la de la recollida i tracta-
ment d'escombraries, degut a l'in-
crement dels costos, tant per la po-
sada en marxa de la recollida de la
fracció orgànica com per la puja

de la tarifa corresponent al cànon
del nou Centre comarcal de trac-
tament de residus de Pedret i Mar-
zà. Aquest increment representa-
rà, aproximadament, uns , 
més per habitatge i any.

Francesc Gaspar va destacar al
mateix ple la necessitat de l’incre-
ment de la taxa d’escombraries,
degut a l’augment del cost que tin-
dran els ajuntaments pel nou ser-
vei de recollida d’orgànica.

MARC TESTART VILAFANT

Vilafant crearà una taula 
de treball per a l’habitatge
�Les ordenances fiscals per al 2018 fan participar tots els grups

Els veïns de Palau-saverdera
poden decidir en què es gasta
l’Ajuntament una part dels pres-
supostos municipals del ,
ins al  de novembre, presen-
tant les seves propostes per deci-
dir quin ha de ser el destí de
. del pressupost. L’equip
de govern dirigit per la republi-
cana Isabel Maria Cortada, ha
engegat els pressupostos partici-
patius.

“Ara sou vosaltres els encarre-
gats de plantejar els projectes
que us agradaria implementar al
poble  amb aquests .”, és
el missatge utilitzat per animar
els veïns a participar en la inicia-
tiva. 

D’interès públic
Les propostes que es facin hau-
ran de ser inversions d’interès
públic i generar impacte en el
conjunt del municipi; donar res-
posta a una necessitat concreta;
ser de competència municipal;
ser tècnica i econòmicament via-
bles, així com respectar el marc
legal i no contradir els diferents
plans municipals aprovats; no
poden ser subvencions o ajuts a

entitats i/o col·lectius; o no fer
cap proposta pot superar els
..

Les propostes es poden fer
arribar per internet, mitjançant
un formulari a l’espai web creat
especíicament (palau-saverde-
ra.cat) per a aquest procés a
l’adreça , o presencialment, dipo-
sitant una butlleta a les urnes que
s’han col·locat a l’Ajuntament,
Biblioteca, Local de la Gent gran,
Escola Martí Inglès, Dispensari,
Can Rafalet, Farmàcia, Super-
mercat Spar i Caseta de les bús-
ties de Ca n’Isach. També hi ha
una bústia amb aquesta inalitat
en el punt de recollida de correu
de la urbanització de Bellavista. 

REDACCIÓ PALAU-SAVERDERA

Els veïns de Palau
decidiran on van a parar
35.000€ del pressupost 

En el transcurs d’aquesta set-
mana han de començar, a Vilajuï-
ga, les obres de conservació i
manteniment de la calçada de di-
versos carrers del poble. Els car -
rers que afectaran els treballs són:
Pilota, Tramuntana, Alexandre
Deulofeu, del Call, Sant Feliu,
Mendizábal, del Pou, Les Flors,
plaça de la Sardana, Colom, Mon-
tera, Raval Palmer, Verema, Roc
de la balena, Puig Ullastre i Raval
del mig. 

Segons ha informat als veïns
l’Ajuntament de Vilajuïga, es pre-
veu que aquestes feines de con-
servació manteniment de la cal-
çada d’aquests carrers del poble
tinguin una durada aproximada
d’una setmana. Per aquest motiu,
el consistori de Vilajuïga, que pre-
sideix l’alcaldessa Joana Cobo
(ERC), demana als veïns que “du-
rant aquests dies no estacioneu
en aquests carrers”.

REDACCIÓ VILAJUÏGA

Vilajuïga inicia 
les obres de
conservació 
i manteniment 
de carrers

L’Ajuntament de Llançà ha ini-
ciat una campanya per posar en
marxa una emissora de ràdio mu-
nicipal, Ràdio Llançà, que eme-
tria pel . de la freqüència mo-
dulada. Fins al proper dia  de
novembre, es poden presentar els
projectes per fer programes de
qualsevol tipus (música, cultura,
esports, tecnologia o sardanes,
entre d’altres) a Ràdio Llançà. Les
propostes s´han d’enviar a ra-
dio@llanca.cat. Segons informa
l’Ajuntament de Llançà, promotor
d’aquesta iniciativa radiofònica,
properament disposaran d’una
aplicació per a dispositius mòbils
i a internet.

D’aquesta manera, el municipi
llançanenc se sumarà als altres de
la comarca que han apostat per
tenir una emissora de ràdio mu-
nicipal per tal de difondre la infor-
mació que es genera al seu terme
i possibilitar altres programes.

REDACCIÓ LLANÇÀ

L’Ajuntament 
de Llançà vol
posar en marxa
una emissora 
de ràdio

� Dins el pla d'adequació de les voreres, s’han iniciat les obres de millora dels
carrers Girona i Canigó, adjudicades a l’empresa Obres Mas per 20.000 €. Les
obres duraran un mes. L’Ajuntament diu que vetllarà per entorpir el mínim pos-
sible la mobilitat dels veïns i no es tallaran els carrers ni els accesos als guals.

Obres Milloren els carrers Girona i Canigó

EMPORDÀ

Les ordenances fiscals per 
al 2018 mantenen els tributs
congelats per no augmentar
la pressió fiscal

35.000€

Pressupostos participa-
tius de Palau-saverdera
� Fins al proper 19 de novem-
bre, es poden fer les propos-
tes per decidir quin ha de ser
el destí de 35.000€ del pres-
supost de l’Ajuntament de Pa-
lau-saverdera per a l’any que
ve.

LA XIFRA

El pla Feder que atorga la
Generalitat permetrà duplicar
la xifra de calderes
instal·lades fins ara

Fins al mes d'octubre, el pla
de calderes de la Diputació
havia subvencionat la
instal·lació de 45 calderes

EMPORDÀDIMARTS, 7 DE NOVEMBRE DEL 201718
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�Fins al 19 de novembre,
es poden fer arribar
les diverses propostes 
a l’Ajuntament
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Secretaria General
Subdirecció General de 
Projectes i Expropiacions

EDICTE
de 24 de novembre de 2017, pel qual es dona
publicitat a la resolució que assenyala dies per
a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de
les finques afectades d’expropiació per l’exe-
cució del projecte: MG-15015.2 “Millora local.
Seguretat viària. Millores de seguretat i reestu-
di de la secció transversal. Carretera C-66, PK
50+450 al 55+800. Tram: Serinyà – Sant Fer-
riol”, dels termes municipals de Serinyà i Sant
Ferriol.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els
drets afectats per l’execució del projecte: MG-
15015.2 “Millora local. Seguretat viària. Millo-
res de seguretat i reestudi de la secció trans-
versal. Carretera C-66, PK 50+450 al 55+800.
Tram: Serinyà – Sant Ferriol”, dels termes mu-
nicipals de Serinyà i Sant Ferriol, al DOGC nú-
mero 7483, de 27 d’octubre de 2017, i al diari
El Punt Avui de 27 d’octubre de 2017, d’acord
amb el que estableixen l’article 17 i següents
de la Llei d’expropiació forçosa en relació amb
l’article 56 del seu reglament i portant implícita
la declaració d’urgent ocupació en l’aprovació
del projecte, segons el que determina l’article
19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s’a-
prova el Text refós de la Llei de carreteres, el
Departament de Territori i Sostenibilitat ha re-
solt, d’acord amb el que preveu l’article 52,
Conseqüència 2, de la Llei esmentada, asse-
nyalar el dia 9 de gener de 2018 a Sant Ferriol
i els dies 10, 17 i 18 de gener de 2018 a Se-
rinyà per procedir a la redacció de les actes
prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que
s’expropien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar als in-
teressats convocats, que són els que consten
a la relació exposada al tauler d’anuncis de
l’Alcaldia corresponent. També es pot consul-
tar aquest edicte seguint aquest enllaç
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1  
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o represen-
tats per persona degudament autoritzada,
aportant els documents acreditatius de la seva
titularitat i l’últim rebut de la contribució que
correspon al bé afectat, i poden fer-se acom-
panyar, a compte seu, de perits i/o notari.
El lloc de reunió són les dependències dels
Ajuntaments de Sant Ferriol i de Serinyà. Tot
seguit els assistents es traslladaran, si escau,
als terrenys afectats, per tal de redactar les
actes.
Barcelona, 24 de novembre de 2017
Alfred Rulló i Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions
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L’Ajuntament de Begur
instal·larà l’any vinent una
caldera de biomassa per
donar servei conjunta-
ment a l’escola Doctor Ar-
ruga i el pavelló municipal.
El govern local ha inclòs en
el pressupost de l’any vi-
nent una partida de
150.000 euros, però, l’al-
calde, Joan Loureiro, dis-
posa de dues subvencions
més concedides per la Di-
putació per valor de
83.000 euros més. En to-
tal, 233.000 euros.

El ple begurenc va acor-
dar dimarts, per unanimi-
tat, encarregar el concurs
per adjudicar el projecte a

la mateixa Diputació, que
és la que ha buscat ajuts a
Europa per tirar endavant
la reconversió de calderes
de gasoil en altres de bio-
massa arreu de la demar-
cació, dins del pla d’acció
d’energia sostenible
(PAES). “Això permetrà
poder abaixar el preu del
cost, tant de l’adquisició
com de la col·locació, a
part de fer un millor segui-
ment de l’obra, sempre
amb el vistiplau dels tèc-
nics de la casa”, va recor-
dar Loureiro.

La caldera proporciona-
rà aigua calenta i calefac-
ció als dos equipaments,
que estan de costat, i espe-
ren que es pugui instal·lar
en els mesos d’estiu, quan
no hi ha classes a l’escola ni
competicions esportives.
Serà més eficient que les
calderes actuals de gasoil i,
a banda que l’energia calo-
rífica de la biomassa és re-
novable i de cost més baix,
l’alcalde argumenta que es
pot fer servir un combusti-
ble de proximitat, l’estella
dels boscos. En paral·lel,
aquest aprofitament de la
massa forestal de l’entorn
incentiva les desbrossades
i la gestió de finques priva-
des, tot contribuint a la
prevenció d’incendis. ■

E. Agulló
BEGUR

Caldera polivalent
de biomassa per a
dos edificis, a Begur
a La pressuposten en uns 233.000 euros, subvencionada
per la Diputació a Abastirà el pavelló i l’escola Doctor Arruga

La proximitat entre el pavelló –esquerra– i l’escola Doctor

Arruga –dreta– els permetrà compartir instal·lació ■ AJ. BEGUR

El portaveu del PSC a Pa-
lafrugell, Juli Fernández,
troba a faltar les partides
d’inversió territorialitza-
des per nuclis que el nou
govern municipal –d’ERC
i el PDeCAT– va anunciar
el mes de maig, quan tots
dos grups van promoure la
moció de censura contra
l’exalcalde socialista. “Van
dir que en el pressupost
d’aquest 2018 hi hauria
una reserva de despeses
per als nuclis del litoral i
Llofriu, però en l’expe-
dient aprovat en el ple no
hi figuren”, es queixa Fer-
nández, que sosté que a la
llista d’inversions previs-
tes al municipi per a l’any
vinent “els barris, a excep-

ció de les obres del carrer
Carrilet, són els grans obli-
dats”.

A la llista de demandes
a l’executiu actual, l’exal-
calde també hi ha sumat la
denúncia per deficiències
en el manteniment de di-
versos espais públics, com
ara les passeres de fusta
que travessen la plaça
Joan Coromines, les pistes
esportives del parc de la
Sauleda o l’espai de les es-
cales del Barça. ■

El PSC troba a faltar la
despesa per nuclis als
comptes, a Palafrugell

E.A.
PALAFRUGELL

a El portaveu, Juli
Fernández, també veu
poc manteniment en
parcs i espais urbans

El portaveu del PSC, Juli

Fernández ■ E.A.

A partir d’avui dilluns, l’A-
juntament de Roses posa a
disposició del públic el ca-
lendari amb imatges de
Roses que edita anual-
ment pels volts de Nadal.
El fotògraf escollit per po-
sar imatge als mesos de
l’any 2018 ha estat el ro-
sinc Rafel Montenegro,
que, a través d’una selec-
ció de 13 fotografies (12
mesos + portada), ofereix
la seva visió personal de la

població. L’autor explica
que ha volgut captar els in-
drets i llums de més belle-
sa de Roses. Jugant amb
els temps d’entrada de
llum, el fotògraf aconse-
gueix resultats similars al
de la fotografia analògica
tradicional, sense les tèc-
niques de tractament digi-
tal. Els punts de distribu-
ció per obtenir un exem-
plar són la Biblioteca Jau-
me Vicens Vives, l’Oficina
de Turisme i el Servei
d’Atenció al Ciutadà
(SAC) de l’Ajuntament. ■

Redacció
ROSES

Les fotografies de
Rafel Montenegro al
calendari de Roses

Rafel Montenegro (dreta), l’alcaldessa Montse Mindan i el

regidor Francesc Giner, en la presentació del calendari ■ EPA
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EL BAIX EMPORDÀ baixemporda@ddg.cat
CORREU ELECTRÒNIC

R.A. LA BISBAL D’EMPORDÀ

■ La Bisbal d’Empordà va obrir
ahir al vespre, amb un acte festiu,
les portes de la nova biblioteca lo-
cal ubicada de manera temporal
a l’ediici de l’antic escorxador.
L’acte d’obertura es va iniciar a dos
quarts de vuit del vespre amb una
visita a les instal·lacions i amb la
presentació del llibre Roba estesa

de l’escriptor David Vila. Més tard,
els assistents van poder gaudir
d’un piscolabis musical amb el
cantautor local Mazoni. «Teníem
moltes ganes que arribés aquest
dia, perquè tot i ser una solució
provisional és molt digne», va des-
tacar l’alcalde, Lluís Sais (ERC). 

I és que aquest espai de 
metres quadrats amb gran valor
patrimonial per al municipi for-
ma part  del complex que havia
d’acollir la Biblioteca Central Co-
marcal juntament amb l’ediici
que s’hi va construir al costat. Les
obres, però, van quedar aturades
l’any  a causa d’una sentència
que declara que dues de les qua-
tre façanes de l’ediici estan en si-
tuació irregular. «L’antic escorxa-
dor no estava afectat judicialment
i, veient que tot plegat anava per
llarg i que la biblioteca del poble
necessitava més espai, vam deci-
dir rehabilitar-lo», va explicar
Sais, qui va recordar que per ini-

ciar aquests treballs van haver de
superar diversos obstacles. L’em-
presa que va obtenir el contracte
per a la consolidació d’aquest
equipament es va declarar en
concurs de creditors. Per aquest
motiu, el consistori va haver de li-
citar i adjudicar de nou aquesta
actuació. 

Paral·lelament, l’Ajuntament
va haver d’afrontar també la liqui-
dació del contracte amb l’empre-
sa Arcadi Pla SA, encarregada de
construir el nou ediici. Una liqui-
dació que es va fer de mutu acord,
que es va materialitzar el juliol
passat i a petició de l’empresa
constructora, que va al·legar que

fa cinc anys que les obres estan
aturades en espera que es resolgui
si inalment el nou ediici ha
d’anar a terra en executar-se una
ordre d’enderroc. Tot i que en un
inici aquesta empresa demanava
més de . euros per les di-
verses despeses que ha tingut des
que es va parar la construcció, i-

nalment, el consistori va arribar a
l’acord de pagar . euros. 

A canvi, el contractista va haver
d’executar aquelles obres míni-
mes necessàries per a l’adequació
de l’entorn de l’antic escorxador,
les quals ja estaven previstes en el
contracte, així com altres treballs
com la reparació parcial de la pa-
ret de tanca a conservar o la for-
mació d’una franja pavimentada
per assegurar l’accés a la bibliote-
ca provisional amb condicions de
seguretat i accessibilitat. 

Més personal
La rehabilitació de l’Antic Escor-
xador va acabar el  de setembre
i disposa d’una bústia de recollida
de llibres, d’un espai informàtic
amb diversos equips i de més per-
sonal. A més, inclou també una
sala per a reunions i conferències
i un espai que se cedirà a l’Escola
de Circ.

Mentrestant, l’Ajuntament se-
guirà esperant una resposta del
jutjat contenciós administratiu
número  de Girona, on l’Ajunta-
ment va entrar un incident d’im-
possibilitat d’execució de sentèn-
cia per no haver d’enderrocar la
part de l’ediici de la biblioteca
central comarcal. «No tenim ni
idea de com pot acabar tot plegat,
però va per llarg», va dir Sais.

Aquest espai forma part del projecte de creació de la Biblioteca central comarcal, la construcció de la qual va quedar aturada
el 2012 a causa d’una sentència judicial Aquesta instal·lació rehabilitada també acollirà l’escola de circ i una sala de reunions

La Bisbal obre la biblioteca local a l’antic
escorxador a l’espera d’una resolució judicial

L’acte d’obertura va incloure l’actuació musical de Mazoni i la presentació d’un llibre. AJ. DE LA BISBAL

La nova oficina està ubicada a la carretera de Cruïlles. DTG Les instal·lacions van quedar totalment afectades pel foc. BOMBERS

E.B. L’ESTARTIT

■ Tres bungalous del càmping
Castell Montgrí de l’Estartit van
cremar dijous a la nit i dos més
van resultar afectats. Els Bombers
van rebre l’avís, quan passaven
quatre minuts de les onze de la nit,
que hi havia un incendi al càm-
ping de l'Estartit ubicat al quilò-
metre  de la carretera GI-. Rà-
pidament s’hi van desplaçar amb

sis dotacions. Tot i això, tres bun-
galous van quedar totalment cre-
mats i dos més van patir diverses
afectacions de les lames.

Sortosament, en el moment del
succés no hi havia ningú a la zona
i, per tant, no es van haver de la-
mentar ferits. Cap a dos quarts
d’una de la matinada el van donar
per apagat. Les causes de l’incen-
di s’investiguen.

Un incendi crema tres bungalous
d’un càmping de l’Estartit 

DdG LA BISBAL D’EMPORDÀ

■La nova Oicina Territorial (OT)
de l’Agència Tributària de Cata-
lunya (ATC) ha entrat en funcio-
nament aquesta setmana a la Bis-
bal. Amb l’obertura de la quinze-
na oicina territorial, l’ATC culmi-
na el desplegament territorial ini-
ciat el passat  de setembre amb
l’objectiu d’oferir un millor servei
i de manera més propera als con-

tribuents.  
El secretari d’Hisenda de la Ge-

neralitat i president de l’ATC, Al-
bert Castellanos, acompanyat del
director de l’agència catalana,
Eduard Vilà, va visitar ahir les no-
ves dependències, que estan si-
tuades a la carretera de Cruïlles,
- i compten amb un espai de
 metres quadrats en els quals
hi treballen  persones.

Entra en funcionament a la
Bisbal l’última oicina de l’ATC

DdG BEGUR

■ L’Ajuntament de Begur instal-
larà una caldera de biomassa per
donar servei d’energia a l’escola
Doctor Arruga i al pavelló muni-
cipal. Per fer-ho possible, el go-
vern ha previst dins el pressupost
de l’any vinent una partida de
. euros. Però, a més, segons
va acordar en el ple d’aquesta set-
mana per unanimitat, s’ha enca-
rregat la gestió de la licitació del
projecte a la Diputació de Girona,
que és la que ha buscat ajuts a Eu-
ropa per tirar endavant la recon-
versió de calderes de gasoil en
biomassa arreu de la demarcació.

Begur posarà una
caldera de biomassa
per a l’escola Doctor
Arruga i el pavelló

AJ. DE BEGUR

L’escola i el pavelló.
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El ple de la Diputació de Girona, ahir al matí. ACN

ACN/DdGGIRONA

■El ple de la Diputació de Girona
va aprovar ahir per unanimitat
tres projectes d'ampliació de la
xarxa de vies verdes de la demar-
cació, pressupostades per uns
, milions d’euros. El tram amb
més inversió prevista és el que
ampliarà els camins entre el Piri-
neu i la Costa Brava (amb un pres-

supost de , milions); seguit del
projecte per fer el tram entre Sant
Joan de les Abadesses i la Vall de
Bianya (, milions) unint el Ri-
pollès i la Garrotxa. El tercer és «El
Camp Llarg, un pont entre l'urbà
i el rural» al Pla de l'Estany, que
compta amb un pressupost de
., euros. 

La diputada delegada de Pro-

grames Europeus, Maria Àngels
Planas, va explicar que un cop sig-
nats els convenis amb els ajunta-
ments corresponents calia tirar
endavant els projectes per tal
d'avançar en la seva «licitació i
execució».  

El plenari també va donar el
vistiplau als encàrrecs dels ajun-
taments de Garrigàs i Begur per a
la instal·lació de calderes de bio-
massa. Els acords són fruit dels
convenis signats amb ambdós
consistoris a través dels quals la
institució s'encarrega de gestio-
nar la compra de les instal·lacions.

Precisament, la Diputació im-
pulsa un pla per fomentar la ins-
tal·lació d'aquests aparells i ha
atorgat des del  més d'una
quarantena de subvencions. Fins
ara, n'ha instal·lat  a tota la de-
marcació. En aquest sentit, el ple
també va aprovar les noves bases
que han de regular l'atorgament
d'ajuts als ajuntaments. 

Contactes amb la Generalitat

Al torn de precs i preguntes, el di-
putat de la CUP, Lluc Salellas, va
preguntar si s'ha fet alguna gestió
en relació als «presos polítics».
«Voldríem saber si s'han fet arri-
bar cartes no només als consellers
sinó també a Sànchez i Cuixart
donant-los suport o si s'han fet pe-
ticions a institucions penitencià-
ries», va dir. 

El president, Pere Vila, li va res-
pondre que han participat a tots
els actes, que han aprovat les mo-
cions de suport i que han «parlat»
amb la majoria dels consellers
que han sortit de la presó. «Sobre
les possibilitats de fer més ac-
cions, dir-li que no ho hem fet
però ho estudiarem», va airmar.

Salellas també va preguntar si
la Diputació ha mantingut con-
tactes amb la Generalitat des de
l'aplicació del  i si ha tingut «la
mateixa actitud o la han canviat».
Vila li va respondre que fa setma-
nes que no hi ha tingut cap relació
més enllà de les que mantenen els
funcionaris de les diverses àrees.
«Ni nosaltres ens hi hem dirigit ni
ells a nosaltres perquè tampoc hi
havia cap tema pendent», va dir. 

Tres projectes ampliaran
la xarxa de les vies verdes
El ple de la Diputació aprova les iniciatives, pressupostades per uns
5,18 milions, i la instal·lació de calderes de biomassa a Garrigàs i Begur

DdGAGENCIAS

■ L’Ajuntament de Banyoles ha
embellit i cobert amb un vinil la
comporta i quadre de comanda-
ment instal·lats a la sortida de la
canonada que regula la sortida de
l’aigua de l’Estany, al costat de
l’Oicina de turisme de Banyoles.

Banyoles embelleix
amb un vinil una
comporta de l’Estany

EDICTE BOPG

Cooperació Local

Edicte d’aprovació inicial modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa pel servei d’assistència tècnica en
la supervisió de projectes

El Ple de la Diputació, en la sessió del 21 de novembre de 2017 ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança
reguladora de la taxa pel servei d’assistència tècnica en la supervisió de projectes, el text de les quals es transcriu lit-
eralment a continuació: 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA SUPERVISIÓ DE PROJECTES
D’OBRES

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27
i 132 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la Diputació de Girona estableix la taxa per la prestació del servei d’assistència tècnica en l’emissió d’informes
de supervisió de projectes d’obres.

Article 2. Objecte
Aquesta ordenança regula la taxa pel servei d’emissió dels informes derivats del Pla de Serveis de Supervisió de Pro-
jectes, aprovat pel Ple de la Diputació en sessió del 18 de juliol de 2017 (BOPG número 155, de 14 d’agost de 2017),
d’acord amb les previsions de l’article 125 i la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic. No estaran subjectes a la taxa la supervisió dels pro-
jectes que tinguin com a objecte principal la prestació del serveis municipals d’enllumenat públic, cementiri, recollida
i tractament de residus, abastament d’aigua potable, sanejament d’aigua, clavegueram i canalització d’aigües plujanes,
accés als nuclis de població, i urbanització i pavimentació de vies públiques.

Article 3. Meritació
La taxa es meritarà en el moment que es presenti a la Diputació la sol·licitud per a l’emissió del corresponent informe
de supervisió.

Article 4. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius els ajuntaments, consells comarcals i entitats
municipals descentralitzades que sol·licitin els serveis objecte d’aquesta ordenança.

Article 5. Quota tributària 
La quantia de la taxa a satisfer per l’emissió d’informes de supervisió resultarà de l’aplicació del percentatge en tant
per mil resultant, en funció del tram de població de l’àmbit de l’entitat sol·licitant al pressupost de referència del pro-
jecte sotmès a informe.

Article 6. Pagament
L’import de la taxa per la prestació del servei objecte d’aquesta ordenança s’haurà de fer efectiva en els terminis de
pagament establerts a la legislació tributària, un cop practicada la corresponent liquidació, que serà degudament no-
tificada als interessats.

El deute generat per aquest concepte es podrà compensar, d’ofici o a instància del municipi interessat, amb crèdits
reconeguts per la Diputació de Girona a favor del deutor.

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació en el BOP i el seu període de vigència es mantindrà fins
que es modifiqui o es derogui».

Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant l’exposició al tauler d’a-
nuncis de la Diputació i la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, així com la publi-
cació d’un anunci en un dels diaris de major difusió de la província, per tal que puguin presentar-s’hi al·legacions,
reclamacions o suggeriments, de conformitat amb l’article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb el benentès que, en cas que no se’n pre-
sentin, aquest acord d’aprovació provisional s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’un nou acord ple-
nari, d’acord amb l’article 17.3 de la mencionada disposició.

Pere Vila i Fulcarà
President

Fins a 500 Entre 501 i 2.000 Entre 2.001 i 5.000 Entre 5.001 i 10.000 Més de 10.000 
habitants habitants habitants habitants habitants

0,4 ‰ 0,8 ‰ 1,1 ‰ 1,4 ‰ 1,5 ‰

EDICTE
Edicte d’aprovació provisional de la modificació
de l’Ordenança fiscal general de gestió, inspec-
ció i recaptació

Per acord del Ple de data 29 de novembre de 2017, s’ha
aprovat provisionalment la modificació dels articles 2.
Fonaments i dret supletori de les ordenances fiscals es-
pecífiques; article 4. Beneficis i exempcions fiscals; ar-
ticle 9. Padrons, matrícules i registres; article 25. Nor-
mes generals; article 26. Règim ordinari de l’Ordenança
fiscal general de gestió, inspecció i recaptació i de con-
formitat amb el que disposen els articles 17 del Reial de-
cret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i
l’article 178.1 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya, s’exposa al públic pel termini de
trenta dies mitjançant un anunci que es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis del
Consell Comarcal i es farà públic en un diari de major di-
fusió de la comarca a l’efecte que els interessats puguin
consultar els expedients en la Secretaria d’aquesta cor-
poració i, si escau, presentar les oportunes reclama-
cions.

Cas que no es presenti cap reclamació durant l’esmen-
tat termini d’informació pública, els acords provisionals
es consideraran elevats a definitius, d’acord amb el que
disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la llei regu-
ladora de les hisendes locals.

Banyoles, 11 de desembre de 2017

Jordi Xargay i Congost
President

EDICTE

Edicte d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei 
comarcal de tractament de residus sòlids urbans a l’abocador comarcal controlat de Puigpalter

Per acord del Ple de data 29 de novembre de 2017, s’ha aprovat provisionalment la modificació de l’Ordenança fis-
cal reguladora de la taxa del Servei Comarcal de tractament de residus sòlids urbans a l’abocador comarcal con-
trolat de Puigpalter dels ajuntaments de la comarca, que estarà composada per una part fixa i una part variable 

· Part Fixa: 7,92 €/habitant

· Part Variable: 10,50 €/tona

Aquesta quota s’incrementarà amb  el cànon que estableixi l’Agència de Residus de Catalunya.

També s’estableix la taxa pel servei de deixalleria en: 2,40 €/habitant

De conformitat amb el que disposen els articles 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’a-
prova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 178.1 de 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, s’exposa al públic per un
termini de trenta dies mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’a-
nuncis del Consell Comarcal i es farà públic en un diari de major difusió de la comarca a l’efecte que els interes-
sats puguin consultar els expedients en la Secretaria d’aquesta corporació i, si s’escau, presentar les oportunes
reclamacions.

Cas que durant el període d’informació pública no es presentessin reclamacions, aquest acord s’entendrà defini-
tiu sense necessitat de l’adopció d’un nou acord, segons el que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Les quotes fixades entraran en vigor a l’endemà de la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no s’acor-
di la seva modificació o derogació.

Banyoles, 11 de desembre de 2017

Jordi Xargay i Congost
President

ANUNCI
de l’aprovació inicial del Reglament 

dels pressupostos participatius

El ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària de 23 de
novembre de 2017, va aprovar inicialment el Reglament
dels pressupostos participatius.

Aquest acord se sotmet a informació pública i audiència
dels interessats, mitjançant la publicació del corresponent
anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunica-
ció escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclama-
cions i suggeriments. En cas de no haver-hi cap reclamació
o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, es publicarà el text
íntegre del Reglament dels pressupostos participatius al
BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anun-
ciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què
s’hagi publicat el text. 

Olot, 30 de novembre de 2017

L’alcalde
Josep Maria Corominas i Barnadas

AJUNTAMENT

D’OLOT

EDICTE APROVACIÓ INICIAL AJUSTAMENT PLA 
ESPECIAL EMPÚRIES

La Junta d’aquest ajuntament, en data 13 de desembre de
2017, ha acordat APROVAR inicialment la modificació rela-
tiva al Pla Especial d’Empúries per tal d’eliminar la contra-
dicció entre la delimitació de l’àmbit del Pla especial d’Em-
púries de 1990 i l’establert pel Pla general d’ordenació ur-
bana l’any 1993.
Sotmetent aquest acord a un tràmit d’informació pública
d’1 mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’a-
quest anunci al Butlletí Oficial de la Província i en un diari
de premsa periòdica nacional de més divulgació en l’àmbit
municipal, a fi que qualsevol persona que ho desitgi pugui
examinar-la i formular, dins el termini esmentat, les al·le-
ga cions o suggeriments que consideri oportuns. L’expedient
podrà ser consultat en l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament
de L’Escala, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
A aquests efectes, de manera conjunta amb el document de
modificació del pla s’exposarà un document comprensiu
d’acord amb l’art. 8 TRLUC.
L’Escala, 14 de desembre de 2016
L’alcalde. Victor Puga i López

AJUNTAMENT

DE L’ESCALA

EDICTE

Edicte d’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en
matèria de gestió cadastral, gestió tributària, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic, per part del Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Per acord del Ple de data 29 de novembre de 2017, s’ha aprovat provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la
prestació de serveis delegats per part dels ajuntaments de la comarca en matèria de gestió cadastral, gestió tributària, inspecció
i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic, al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

D’acord amb l’article 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hi-
sendes locals i l’article 178.1 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya, s’exposa al públic pel termini de trenta dies mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província, en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal i es farà públic en un diari de major difusió de la comarca a l’efecte
que els interessats puguin consultar els expedients en la Secretaria d’aquesta corporació i, si escau, presentar les oportunes re-
clamacions.

Cas que no es presenti cap reclamació durant l’esmentat termini d’informació pública, els acords provisionals es consideraran ele-
vats a definitius, d’acord amb el que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Banyoles, 11 de desembre de 2017

Jordi Xargay i Congost
El president
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La ciutat de Girona ha in-
crementat el reciclatge de
vidre un 8,59% al novem-
bre, en comparació amb el
novembre de l’any passat.
En concret, s’ha passat
d’1,75 quilos de vidre reci-
clat per habitant el 2016 a
1,90 quilos aquest 2017.
Aquesta xifra de reciclat-
ge situa la ciutat de Girona
en sisè lloc del rànquing de
reciclatge, en el marc del
concurs El contenidor
d’or, en el qual participen
dotze municipis. El que va
al capdavant és Grano-
llers, que ha augmentat en
un any un 65,72% l’índex
de reciclatge per habitant.
Entre els participants no
hi ha cap altre municipi de
la demarcació de Girona.

Tot i aquest sisè lloc en
l’increment interanual, la
ciutat és la segona amb
una major taxa de quilos
de vidre reciclat per habi-
tant. Els 1,9 quilos per ha-
bitant només són supe-
rats per Vilafranca del Pe-

nedès, amb 2,09 quilos de
vidre reciclat per habi-
tant.

El vicealcalde i regidor
de Sostenibilitat i Medi
Ambient de Girona,
Eduard Berloso, va dir
ahir que Girona ha de con-
tinuar difonent i fent pa-
tent “el compromís amb el
medi ambient a través
d’actuacions com ara reci-
clar els residus” que es ge-
neren. El concurs va co-

mençar al novembre i
s’allargarà fins al 30 d’abril
de l’any vinent. Cada mes
es quantificaran els resi-
dus de vidre que es reciclin
i es proclamarà un gua-
nyador mensual. El
guanyador final serà el que
sumi un increment més
gran al llarg dels sis mesos
de concurs, i tindrà per
premi l’execució d’un pro-
jecte en benefici de la ciu-
tat. ■

a Cada habitant de la ciutat recicla 1,9 quilos cada mes, segons
dades del novembre, mentre que el 2016 eren 1,75 quilos

Creix un 8,59% en
un any el reciclatge
de vidre a Girona

Jordi Nadal
GIRONA

Un contenidor de vidre en primer terme, a la ciutat de

Girona, en una imatge d’arxiu ■ D. VILÀ

El ple de la Diputació de
Girona va aprovar ahir
tres projectes d’ampliació
de la xarxa de vies verdes
de la demarcació amb una
inversió total de
5.187.492,78 euros. En
concret, es tracta del tram
entre el Pirineu i la Costa
Brava, amb un pressupost
de 3.658.080,46 euros; la
via verda entre Sant Joan
de les Abadesses, al Ripo-
llès, i la Vall de Bianya, a la

Garrotxa, amb un import
d’1.314.163,67 euros, i el
projecte El Camp Llarg,

un pont entre l’urbà i el ru-
ral, al Pla de l’Estany, valo-
rat en 215.248,65 euros.
La diputada delegada de
Programes Europeus, Ma-
ria Àngels Planas, va expli-
car que un cop signats els
convenis amb els ajunta-
ments corresponents ca-
lia tirar endavant els pro-
jectes per tal d’avançar en
la seva “posada a licitació i
execució”. El punt es va
aprovar per unanimitat.

Calderes de biomassa
D’altra banda, el ple tam-
bé va donar el vistiplau als
encàrrecs dels ajunta-
ments de Garrigàs i Begur

per a la instal·lació de cal-
deres de biomassa. Els
acords són fruit dels con-
venis signats amb amb-
dós consistoris mitjan-
çant els quals la institució
s’encarrega de gestionar
la compra de les instal·la-
cions.

Precisament, la Dipu-
tació impulsa un pla per
fomentar la instal·lació
d’aquests aparells i ha
atorgat des del 2014 més
d’una quarantena de sub-
vencions. Fins ara, n’ha
instal·lat trenta-vuit a to-
ta la demarcació. En
aquest sentit, el ple també
ha aprovat les noves bases
que han de regular l’ator-
gament d’ajuts als ajunta-
ments. ■

Més de cinc milions per
ampliar les vies verdes

ACN / J.N.
GIRONA

aAl Pirineu i la Costa
Brava, al Pla de l’Estany
i a la Vall de Bianya i el
Ripollès
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La Diputació de Girona amplia la
xarxa de vies verdes per valor de
5,18 MEUR
Al torn de precs i preguntes, el diputat de la CUP, Lluc Salellas, ha preguntat si
s'ha fet alguna gestió en relació amb els presos polítics | El ple també ha acordat
dos nous encàrrecs dels ajuntaments de Garrigàs i Begur per instal·lar-hi calderes
de biomassa

Pla general del ple de la Diputació de Girona que s'ha celebrat aquest dimarts 19 de desembre. | ACN.

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat tres projectes d'ampliació de la xarxa de
vies verdes de la demarcació per valor de 5.187.492,78 euros. En concret, es tracta del tram entre
el Pirineu i la Costa Brava, amb un pressupost 3.658.080,46 euros; la via entre Sant Joan de les
Abadesses (Ripollès) i la Vall de Bianya (Garrotxa) per un import d'1.314.163,67 euros i el
projecte 'El Camp Llarg, un pont entre l'urbà i el rural' al Pla de l'Estany valorat en 215.248,65
euros.

Al torn de precs i preguntes, el diputat de la CUP-Crida per Girona, Lluc Salellas, ha preguntat si
s'ha fet alguna gestió en relació amb els presos polítics. "Voldríem saber si s'han fet arribar cartes no
només als consellers sinó també a Sànchez i Cuixart donant-los suport o si s'han fet peticions a
institucions penitenciàries", ha dit. "En definitiva, si han tingut una actitud més proactiva", ha
afegit. El president, Pere Vila, li ha respost que han participat a tots els actes, que han aprovat
les mocions de suport i que han "parlat" amb la majoria dels consellers que han sortit de la presó.
"Sobre les possibilitats de fer més accions, dir-li que no ho hem fet però ho estudiarem", ha
afirmat.
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D'altra banda, el plenari també ha acordat dos nous encàrrecs dels ajuntaments de Garrigàs (Alt
Empordà) i Begur (Baix Empordà) per instal·lar-hi calderes de biomassa. La diputada delegada de
Programes Europeus, Maria Àngels Planas, ha explicat que un cop signats els convenis amb els
ajuntaments corresponents calia tirar endavant els projectes per tal d'avançar en la seva "licitació i
execució". El punt s'ha aprovat per unanimitat.

Precisament, la Diputació impulsa un pla per fomentar la instal·lació d'aquests aparells i ha atorgat
des de 2014 més d'una quarantena de subvencions. Fins ara, n'ha instal·lat 38 a tota la
demarcació. En aquest sentit, el ple també ha aprovat les noves bases que han de regular
l'atorgament d'ajuts als ajuntaments.

Contactes amb la Generalitat i els presos polítics

Al torn de precs i preguntes, el diputat Salellas també ha preguntat el president Vila per saber si
la Diputació ha mantingut contactes amb la Generalitat des de l'aplicació del 155 i si ha tingut "la
mateixa actitud o l'han canviat". El president li ha respost que fa setmanes que no hi ha tingut
cap relació més enllà de les que mantenen els funcionaris de les diverses àrees. "Ni nosaltres ens hi
hem dirigit ni ells a nosaltres perquè tampoc hi havia cap tema pendent", ha insistit.

Altres acords

La Diputació de Girona ha aprovat en el transcurs del ple d'avui dimarts, diferents línies de
subvencions que van des del foment de la promoció i foment de l'activitat física i l'esport;
subvencions d'edició i foment de produccions editorials; programa Indika de recursos educatius,
entre d'altres.

Subvencions Comunicació Cultural

En el ple s'ha aprovat  per unanimitat diferents línies de subvencions -per concurrència
competitiva-  atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposa la
Diputació per a cada exercici:

	Foment de produccions editorials
	Activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals
	Edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals
	Publicacions d'interès local editades per ajuntaments

 
Programa Indika de recursos educatius 

També per unanimitat s'han aprovat les subvencions als centres de conservació, difusió i
interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika».
L'objectiu d'aquesta subvenció és augmentar el nombre de visites escolars en els espais
patrimonials de la demarcació de Girona. Com també propiciar la connexió entre escoles i
equipaments patrimonials, de manera que aquests últims puguin esdevenir una font de recursos
pedagògics per als centres d'ensenyament.
 
Promoció i foment de l'activitat física i l'esport 

D'altra banda, el ple també ha aprovat, bases reguladores de subvencions per al finançament de
la promoció i el foment de l'activitat física i l'esport de les comarques gironines. Les subvencions
s'atorgaran a municipis (per a la promoció de l'activitat fisicoesportiva, l'organització
d'esdeveniments singulars, condicionament i millora en equipaments esportius municipals i
renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. També es subvencionarà l'activitat
esportiva base, l'esport d'alta competició, els esdeveniments singulars i la participació en
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esdeveniments federats, així com els consells esportius. A més també es subvenciona el
programa «Neda a l'escola», d'adquisició i desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en
el medi aquàtic. Aquestes subvencions posen en relleu la importància que la Diputació dóna als
equips de base, de gent gran, femenins i de persones amb discapacitats. 

Campanya «Del pla a l'acció» 

La Diputació també ha aprovat, les bases de la campanya «Del pla a l'acció», dirigida als
ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'Alcaldes per a l'eficiència
energètica i lluita contra el canvi energètic que hagin aprovat un PAES. Les subvencions
s'atorgaran en diverses línies, com ara:

	Gestió energètica municipal
	Adquisició i instal·lació d'un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics.
	Execució d'accions per millorar l'eficiència energètica.
	Inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum en edificis i/o
instal·lacions de propietat pública.
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5,18 MEUR per ampliar les vies verdes gironines

Garrigàs i Begur instal·laran calderes de biomassa
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El ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat tres projectes d'ampliació de la xarxa de vies verdes de la
demarcació per valor de 5.187.492,78 euros.

En concret, es tracta del tram entre el Pirineu i la Costa Brava, amb un pressupost 3.658.080,46 euros; la via entre Sant Joan
de les Abadesses (Ripollès) i la Vall de Bianya (Garrotxa) per un import d'1.314.163,67 euros i el projecte "El Camp Llarg, un
pont entre l'urbà i el rural" al Pla de l'Estany valora en 215.248,65 euros.

D'altra banda, el plenari també ha donat llum verda a dos nous encàrrecs dels ajuntaments de Garrigàs (Alt Empordà) i Begur
(Baix Empordà) per instal·lar calderes de biomassa.
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Mor la conductora d'un cotxe al xocar amb un altre turisme i un camió a la Pera
(https://www.gerio.cat/noticia/312937/mor-la-conductora-dun-cotxe-al-xocar-amb-un-altre-turisme-i-un-camio-a-la-pera)

Rajoy, escridassat per un grup de veïns a Figueres
(https://www.gerio.cat/noticia/312774/rajoy-escridassat-per-un-grup-de-veins-a-figueres)

Rajoy esgota les últimes hores de campanya visitant Figueres i Girona
(https://www.gerio.cat/noticia/312724/rajoy-esgota-les-ultimes-hores-de-campanya-visitant-figueres-i-girona)
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