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El casc antic,
reflex de la nostra història
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Telèfons d’interès

Horaris de serveis

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10 del matí.
RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Dimecres al matí.
Cal avisar l’Ajuntament i deixar els trastos al costat del contenidor de deixalles
més proper.
DEIXALLERIA MUNICIPAL
De dilluns a divendres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda.
Dissabtes de 10 a 1 del matí.
JUTJAT DE PAU
Els dimecres a partir de les 10 del matí.
CASAL DE LA GENT GRAN “SANT MARC”
Diàriament, de les 2 a les 7 de la tarda.
CORREUS
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí.
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LES PLANES

ST. FELIU DE
PALLEROLS

LES PRESES

OLOT

8,45
10,45
13,30
16,30
19,15
20,30

AMER

8,20
10,20
13,05
16,05
18,50
20,05

LA CELLERA

8,05
10,05
12,50
15,50
18,35
19,50

GIRONA

BESCANÓ

ANGLÈS

LA CELLERA

AMER

LES PLANES

ST. FELIU DE
PALLEROLS

8,01
10,01
12,46
15,46
18,31
19,46

7,15
9,45
11,45
13,30
16,00
17,45
20,45

7,30
10,00
12,00
13,45
16,15
18,00
21,00

7,34
10,04
12,04
13,49
16,19
18,04
21,04

7,40
10,10
12,10
13,55
16,25
18,10
21,10

7,50
10,20
12,20
14,05
16,35
18,20
21,20

7,55
10,25
12,25
14,10
16,40
18,25
21,25

8,10
10,40
12.40
14,25
16,55
18,40
21,40

8,20
10,50
12,50
14,35
17,05
18,50
21,50

OLOT - BARCELONA - OLOT Per Amer
OLOT - ST.FELIU DE PALLEROLS - BARCELONA

Dilluns a divendres feiners
Dissabtes i diumenges i festius
Feiners
Feiners
Diumenges i festius
Festius vigília dies lectius universitaris

Diari
Diari

10,00
15,00
20,00
20,15

11,40
16,40
21,40
21,55

12,00
17,00
22,00
22,15

LLORET
DE MAR

SILS

STA.COLOMA
DE FARNERS

OLOT

LES PRESES

ST.ESTEVE
D’EN BAS

8,30 8,37 8,41 8,50 9,05 9,13 9,30 9,40 10,00
17,30 17,37 17,41 17,50 18,05 18,13 18,30 18,40 19,00
ST.FELIU DE
PALLEROLS

Diari
Diari

8,25
9,25
11,55
17,55
19,55
22,55

LA CELLERA

OLOT - LLORET DE MAR - OLOT
No s’admeten viatgers de Vidreres
a Lloret de Mar i viceversa.

6,20
7,20
9,50
15,50
17,50
20,50

BARCELONA - ST.FELIU DE PALLEROLS - OLOT

Diari
Feiners
Feiners
Diumenges i festius
Horari d’estiu (15 juny - 15 de set.)

6,00
7,00
9,30
15,30
17,30
20,30

AMER

MISSES
Parròquia: Dies feiners, a 2/4 de 8 del vespre excepte els dijous.
Dissabtes, missa anticipada a les 7 de la tarda.
Diumenges i festius, a les 9 del matí.
Santuari de la Salut: a 2/4 d’1 del migdia, diumenges i festius.

7,55
9,55
12,40
15,40
18,25
19,40

AMER

BIBLIOTECA
De dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Dissabtes de 10 a 1 del migdia.

7,45
9,45
12,30
15,30
18,15
19,30

ST.FELIU DE
PALLEROLS

ESCOLA BRESSOL
De dilluns a divendres, de les 8 del matí a 2/4 de 7 de la tarda.

7,40
9,40
12,25
15,25
18,10
19,25

7,00
9,30
11,30
13,15
15,45
17,30
20,30

GIRONA - OLOT Per Amer
Feiners
Feiners
Dissabtes i festius
Dissabtes feiners
Feiners
Diari
Diari

7,25
9,25
12,10
15,10
17,55
19,10

LA CELLERA

ESCOLA
Horari acadèmic: de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí i de 3 a 5 de la
tarda.
Servei de menjador, de dilluns a divendres, de les 12 a les 3 de la tarda.

7,15
9,15
12,00
15,00
17,45
19,00

ANGLÈS

FARMÀCIA
De dilluns a divendres: Matí: de 2/4 de 10 a 1/4 de 2. Tarda: de 5 a 2/4 de 9.
Dissabte, de 2/4 de 10 del matí a 1/4 de 2 de la tarda.
Dissabtes de guàrdia: obert matí i tarda.

Feiners
Diari
Feiners
Diari
Feiners
Diari

STA.COLOMA
DE FARNERS

ASSISTENTA SOCIAL
Sra. Sandra Casado. Dijous, matins, de 3/4 de 8 a 3/4 de 10, al Consultori
Municipal. (Abans, cal demanar hora trucant al Consultori 972 44 42 98)

OLOT - GIRONA Per Amer

ST.ESTEVE
D’EN BAS

Fora de l’horari habitual - Dissabtes de 14 h. a 21 h., i els diumenges i festius
de les 9 h. fins les 21 hores, trucar al 609 49 46 15 metge Atenció Continuada
Nits: de les 21 h. a les 9h. del matí, trucar a Emergències/ambulàncies: 061
o al 112.

Horari d’Autobusos TEISA
LES PRESES

ATENCIÓ A L’USUARI
Horari habitual - Dilluns, tarda de 3 a 9. Dimarts, de 2/4 de 9 a les 3, tarda
de 5 a 8. Dimecres, tarda de 3 a 9. Dijous, matí de 2/4 de 9 a les 3. Divendres,
de 2/4 de 9 del matí a les 9 del vespre.
Per urgències diürnes telèfon 972 44 42 98. Si el vostre consultori no està obert,
podeu trucar al consultori de Les Planes (972 44 81 12) o al consultori de Sant
Esteve (972 69 03 02)

BESCANÓ

Pediatria
Dra. Roser Teixidor. Dimarts, tarda de 1/4 de 6 a les 8. Divendres, matí de
1/4 de 12 a les 3.
Infermera: Ester Masó.

LES PRESES

Infermeria
Sra. Conxita Capdevila: Dilluns, tarda de 3 a 5. Dimarts, matí de 2/4 d’11 a
2/4 de 2. Dimecres, matí de 2/4 de 9 a 10, tarda de 3 a 6. Dijous, matí de 10 a
2/4 de 2. Divendres, matí de 2/4 de 9 a la 1.
Llevadora
Sra. Montse Junquera: Dijous, matins, de 2/4 de 10 a 11.

SILS

Medicina General:
Dra. Núria Gonzàlez: Dilluns, tarda de 3 a 8. Dimarts, matí de 9 a 1 migdia.
Dimecres, tarda de 3 a 8. Dijous, matí de 2/4 de 12 a 2/4 de 2. Divendres,
tarda de 3 a 8.

OLOT

CONSULTORI MUNICIPAL

GIRONA

Dilluns i dijous, matí de 8 a 3
Dimarts, tarda de 3 a 7

OLOT

SERVEI D’URBANISME

Ajuntament i Jutjat de Pau ........................................................... 972 44 40 11
Consultori Municipal ................................................................... 972 44 42 98
Metge (telèfon mòbil) .................................................................. 609 49 46 15
Centre de dia ................................................................................ 972 44 45 64
Creu Roja Olot ............................................................................. 972 27 22 22
Hospital Comarcal Olot .......................................972 26 18 00 / 972 26 88 88
Hospital Trueta Girona................................................................. 972 20 27 00
Ambulàncies ........................................................972 27 28 28 / 972 26 76 52
Farmàcia....................................................................................... 972 44 41 32
Bombers ...................................................................................................... 085
Mossos d’Esquadra ..................................................................................... 088
Guàrdia Civil Girona................................................................................... 062
Correus ......................................................................................... 972 44 41 30
Escola Pública Rocalba ................................................................ 972 44 40 96
Escola Bressol Pescallunes .......................................................... 972 44 44 38
Institut de Batxillerat Amer.......................................................... 972 43 03 47
Biblioteca Municipal.................................................................... 972 44 44 47
Oficina de Turisme ....................................................................... 972 44 44 74
Parròquia ...................................................................................... 972 44 40 58
Hidroelèctrica avaries .................................................................. 900 77 00 77
Telefònica
Informació .................................................................................... 1002 / 11818
Reclamacions ............................................................................... 900 11 20 22
Avaries ......................................................................................... 900 11 10 02
Informació comercial ................................................................... 900 55 50 22
TEISA Olot .................................................................................. 972 26 01 96
Estació Autobusos Girona ............................................................ 972 21 23 19
Renfe Girona ................................................................................ 972 20 70 93

LLORET
DE MAR

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres, de 9 a 3
Dijous, de 6 a 9 tarda

10,15 10,38 10,50 11,02 11,15 11,25 11,34 11,38 11,45
19,00 19,23 19,35 19,47 20,00 20,10 20,19 20,23 20,30

BUS TRANSVERSAL De dilluns a divendres feiners
Sortida Sant Feliu direcció cap a Olot

H. SORTIDA

H. ARRIBADA
Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu

H. SORTIDA

H. ARRIBADA

7,08
7,36

9,08
9,36

11,08
11,36

13,08
13,36

15,08
15,36

17,08
17,36

19,08
19,36

6,30
6,58

8,30
8,58

10,30
10,58

12,30
12,58

14,30
14,58

16,30
16,58

18,30
18,58

OLOT - VIC per Bracons Nota: No s’admeten viatgers entre Vic - Torelló
De dilluns a divendres feiners
Dissabtes feiners
Vic
8,00 10,00 14,15 16,00 20,00 Vic
8,15 13,30
Les Preses 8,35 10,35 14,50 16,35 20,35 Torelló 8,30 13,45
Olot
8,45 10,45 15,00 16,45 20,45 Les Preses 9,00 14,15
Olot
9,15 14,30

17,30
17,45
18,15
18,30

19,45
20,00
20,30
20,45

Diumenges i dies festius
Vic
8,15 13,30
Torelló
8,30 13,45
Les Preses 9,00 14,15
Olot
9,15 14,30

VIC - OLOT per Bracons Nota: No s’admeten viatgers entre Vic - Torelló
De dilluns a divendres feiners
Dissabtes feiners
Olot
7,15 9,15 13,15 15,00 19,00 Olot
7,15 9,15
Les Preses 7,20 9,20 13,20 15,05 19,05 Les Preses 7,20 9,20
Vic
8,00 10,00 14,00 15,45 19,45 Torelló
7,55 9,55
Vic
8,15 10,15

16,30
16,35
17,10
17,30

18,30
18,35
19,10
19,30

Diumenges i dies festius
Olot
7,15 12,30 18,30
Les Preses 7,20 12,35 18,35
Torelló
7,55 13,10 19,10
8,15 13,30 19,30
Vic
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EL CASC ANTIC

E

l casc antic és l’embrió del Sant Feliu de Pallerols urbà actual. Hi
va haver un temps en què aquests nuclis antics estaven totalment desemparats, desprestigiats i condemnats a la ruïna, però, sortosament,
en molts pobles i ciutats d’arreu, hi ha hagut una època en què de
l’abandonament s’ha passat a la protecció. Els ajuntaments han cregut en la necessitat de preservar-los pel seu valor històric, identitari,
artístic, arquitectònic.
Sant Feliu de Pallerols va pujar al tren de la conservació del seu nucli
antic l’any 1993, amb la redacció del Pla Especial de Protecció i Millora del Centre Històric de Sant Feliu de Pallerols, amb l’objectiu
de protegir, conservar i millorar tots els elements que configuren
aquest nucli. És un treball minuciós recollit en un llibre anomenat
Seqüències. Centre Històric de Sant Feliu de Pallerols. Pla Especial
de Protecció i Millora, redactat pels arquitectes R. Aranda, C. Pigem
i R. Vilalta, obra que esmentem pel gran interès que té, perquè, a part
de les normes de protecció per a cada edifici, hi trobem un estudi
evolutiu de la població molt i molt interessant per a tots nosaltres.
En general, el que fa atractius els pobles des del punt de vista artístic,
turístic, cultural, és la seva part antiga, perquè els dóna una identitat,
originalitat i personalitat diferent a les altres poblacions, i els fa més
o menys interessants segons hagi quedat reflectida la seva història en
les diverses construccions i en el seu estat de conservació.
El nostre nucli antic ens diu molt de l’època medieval i de l’important
que era la Vila de Sant Feliu de Pallerols ja en èpoques remotes, per
tant, ens ha semblat merescut dedicar-li aquest Hostolenc.
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Amb la col·laboració de la

Edita: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
C/ Firal, 23 - Tel. 972 44 40 11 - Fax 972 44 44 22
E-mail: sfp@ddgi.cat o administracio@santfeliudepallerols.cat
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Informació municipal
Resum de les comissions de govern
Sessió ordinària del dia 22 de setembre del 2011
La comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols, en la seva sessió ordinària del 22 de setembre del
2011, pren els acords següents:
● Informar de l’acord de la resolució del recurs de reposició
presentat per Pere Boada Comas SL contra l’acord de la JGL
del 30.06.2011 del tancament de la planta cimentera del c/
Puig d’en sala.
Vist l’escrit presentat en data 4 d’agost de 2011 (Registre
núm. 565), en el que el Sr. Carlos Thomas Vall-Llosera, advocat col·legiat núm. 1070 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Girona, en nom i representació de la societat PERE BOADA
COMAS SL, NIF-B-17320268 i domiciliada al carrer Puig
d’en Sala, interposa recurs potestatiu de reposició, contra
l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Pallerols de data 30 de juny del 2011, pel qual s’acorda
la clausura total de l’establiment amb efectes a partir del dia 11
de juliol de 2011. El recurs presentat també inclou l’escrit de
14 de juliol de 2011 signat per l’alcalde, que concreta l’abast
de l’acord de tancament i convoca a l’interessat a reunir-se a
l’Ajuntament a efectes d’audiència.
D’acord amb el decret 176/2009, de 10 de novembre, el
procediment per fer la sonometria en l’ambient exterior de
manera correcte és la següent:
Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques representatives de l’indret on es mesura, la velocitat
del vent en el punt d’avaluació ha de ser inferior a 5 m/s i cal
usar sempre els equips amb pantalla paravent.
Les dades de l’estació automàtica del departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, mostren que el dia
de la mesura va ser un dia sense condicions meteorològiques
destacables, representatives de la zona. El gràfic de velocitat
i direcció del vent mostra que dins l’horari de mesura, entre
10 i 12 h, la velocitat del vent era molt inferior a 5 m/s, tal i
com es demana a la normativa. Evidentment, es va utilitzar
pantalla paravent en la medició.
Estacions automàtiques (XEMA)
Garrotxa Dijous, 20.1.2011
Dades diàries
Estació [Codi] TM TX
(ºC) (ºC)

TN HRM PPT24h VVX-DVVX PM RS24h
(ºC) (%) (mm) (m/s-graus) (hPa) (MJ/m²)

Vall d’en B. [W9] 3.3 12.2

-2.7

74

0.1 7.5 - 320 (2m) (s/d) 8.9

Olot [DC]

0.3

59

0.0 13.7 - 48 (10m) 1020.8 8.8

(12:18 T.U.) (20:23 T.U.)
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5.4 13.0

(13:25 T.U.) (07:31 T.U.)

L’emplaçament del mesurament s’ha de determinar segons
l’escenari que s’ha d’avaluar, en el cas d’edificacions, el nivell
d’immissió de soroll a l’ambient exterior es mesura situant el
micròfon al mig de la finestra completament oberta de les dependències d’ús sensible al soroll (dormitoris, sales d’estar...).
La mesura es va efectuar en els dormitoris, dependència
més sensible al soroll, amb les finestres totalment obertes.
El soroll residual es va mesurar sense la font d’emissió
de soroll.
En data 15 de setembre de 2011 l’arquitecte tècnic municipal emet l’informe que es transcriu a continuació: “ El
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant
Feliu de Pallerols el va aprovar definitivament la Comissió
d’Urbanisme de Girona en data 3 de desembre de 2003 i es va
publicar al DOGC núm. 4112 del dia 16 d’abril de 2004.
● ADMETRE a tràmit el recurs de reposició interposat pel
Sr. Carlos Thomas Vall-Llosera, en nom i representació de la
societat PERE BOADA i COMAS, SL domiciliada al carrer
Puig d’en Sala i NIF- NIF-B-17320268 i domiciliada al carrer
Puig d’en Sala contra l’acord de la Junta de Govern Local de
l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols de data 30 de juny
de 2011, pel qual s’acorda la clausura total de l’establiment
amb efectes a partir del dia 11 de juliol de 2011, i l’escrit de
14 de juliol de 2011 signat per l’alcalde que concreta l’abast
de l’acord de tancament i convoca a l’interessat a reunir-se a
l’ajuntament a efectes d’audiència.
● ESTIMAR PARCIALMENT el punt segon d’al·legacions
relatiu als defectes formals del tancament de l’activitat i INCOAR expedient de revisió d’ofici dels actes administratius
impugnats i a tal efecte s’acorda: suspendre l’execució de
l’acord de tancament aprovat per la Junta de Govern Local amb
data 30 de juny de 2011, d’acord amb l’article 104 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú; sol·licitar informe pel tràmit d’urgència,
en atenció al que preveu l’article 15 de la Llei 5/2005, de 2 de
maig, a la Comissió Jurídica Assessora respecte la nul·litat de
ple dret de l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de

Informació municipal
juny de 2011 i així com l’escrit relacionat de 14 de juliol de
2011 signat per l’alcalde; trametre original i còpia compulsada de l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora a través
del Conseller de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya; suspendre, d’acord amb el que
preveu l’article 102.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
i article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, el termini de resolució de l’expedient de revisió d’ofici fins que la Comissió
Jurídica Assessora emeti dictamen preceptiu i vinculant;
conservar, d’acord amb el que preveu l’article 66 de la Llei
30/1992, aquells actes i tràmits el contingut dels quals s’hagués
mantingut igual si no s’hagués comès la infracció objecte de
revisió, retrotraure la tramitació al moment previ d’adoptar
l’acord de Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2011
i escrit relacionat de 14 de juliol de 2011.

normativa de sorolls amb adopció de les mesures provisionals,
si s’escau, previstes en la mateixa.
● Traslladar aquest acord a les persones interessades
concedint-los un termini d’audiència de 15 dies perquè facin
les al·legacions que en seu dret considerin oportunes.
● Adjudicar a l’empresa Casas Masgrau SA els treballs per
solucionar deficiències de l’E.T.A.P. de Sant Feliu de Pallerols
per un preu total de 27.861,64 €.
● Adjudicar a Pere Boada Comas SL l’obra de construcció
d’un envà d’aigües pluvials a l’edifici del Centre de Dia per
un pressupost total de 5.627,10 €.

● DESESTIMAR els següents punts d’al·legacions del
recurs de conformitat amb les següents consideracions:
Pel que fa a la primera al·legació del recurs, queda desestimada atès tal i com consta en el propi redactat del recurs,
l’activitat que l’empresa Pere Boada Comas, SL desenvolupa
en el c/ Puig d’en Sala es composa d’una edificació, una part
de terreny que serveix de dipòsit d’àrids i unes sitges on es
fabrica formigó. La mateixa afirmació, sobretot pel que fa
a la fabricació de ciment, es desprèn de l’informe emès per
l’arquitecte municipal el dia 5 d’octubre de 2009, que també
integra la part recurrent en el mateix punt primer del recurs.
Queda, doncs, constatat, per ambdues parts, que l’activitat
actual duta a terme al c/ Puig d’en Sala sí es dedica a la fabricació de formigó.
En relació a la segona al·legació, queda parcialment desestimada la part dispositiva relativa als aspectes urbanístics
ja presentats com a al·legació a l’Ajuntament amb anterioritat
(NRE 188 de 11 de març de 2011) i que la Junta de Govern
Local va desestimar per acord de 30 de juny de 2011. Així
mateix la desestimació queda reforçada en virtut de l’informe
emès per l’arquitecte tècnic municipal amb data 15 de setembre de 2011.
Pel que fa a la tercera al·legació del recurs, queda desestimada d’acord amb l’informe tècnic de 16 de setembre de
2011 emès pels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient
i Salut Pública de la Garrotxa com a assistència tècnica municipal i que ha estat transcrit íntegrament en el punt setè dels
antecedents d’aquest acord.
● Acordar pronunciar-se sobre idoneïtat relativa a la indemnització econòmica establerta a l’article 102.4 de la Llei
30/1992, en la resolució que, si s’escau i un cop es disposi del
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, declari la nul·litat
dels actes impugnats que són objecte de revisió d’ofici.
● Considerant l’existència de terceres persones afectades
en tant que veïns colindants a l’activitat i amb fonament a la
conservació d’actes i tràmits referida en el segon punt d’aquest
acord, INCOAR expedient sancionador per infracció de la

● Encarregar a Joan Aulet els treballs d’arranjament del
camp de futbol 7 de la zona esportiva municipal pel preu de
2.360,00 €.
● Encarregar a Rifer Rocafer els treballs de reparació el
rellotge del campanar de l’església parroquial per un preu total
de 3.073,9 €, del qual l’Ajuntament assumirà el pagament del
50%, essent la resta a càrrec de la Parròquia.
● Contractar temporalment, fins al 30 novembre 2011, el
Sr. Eusebio González Torres per realitzar la tasca d’operari
de serveis diversos de la Brigada municipal.
● Encarregar a Agustín-Bargalló Arquitectos SCP la redacció d’un avantprojecte d’edifici residència per a gent gran per
un preu total de 9.440,00 €.
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● Concedir 15 llicències d’obra: a Joan Pagès Berga, per la
col·locació d’un envà pluvial, al Grup Rocalba, 23; a Font Sans
SA, per la reparació de la coberta, al c/Estació, 8; a Antonio
M. Sousa Peixoto, per obres de reforma interior, al c/Puig, 38
baixos; a Bartomeu Vila Blanch, per pintar la façana de la casa
amb color 9494 de la carta de colors, al Grup Rocalba, 18;
a Puig Alder SL, per arranjar la coberta, al Mas La Fàbrega,
Veïnat La Fàbrega; a Ingrid Solà Turon, per obres de reforma
interior, a la Pl. Firal, 11; als Germans Colomer, per reparar el
terrat, al c/Torn, 2; a Ampar Serra Cantabella, per la connexió
de la claveguera, al c/Torn, 6; a Lluís Sau Mirabet, per retirar
esgraons de pedra, a Cases Noves, 9; a Ramon Cros Saderra,
per obres de reforma interior, al Grup Verge Salut, 24; a Enric
Alsina Riubrugent, per pintar la paret de la tanca, a l’A. Vall
d’Hostoles, 10; a Roser Picart Figueras, per la reparació i el
pintat de façanes amb colors 9003 i 9049 de la carta de colors
de dos immobles, a la ctra. d’Olot, 35 i 37; a Salvador Rabat
Berga, per la col·locació de reixat, al c/Llaurons, 11; a Carolina
Rovira Vila, per netejar la canal, al c/Pla Molí Gros, 8; a Joan
Montané Vives, per pavimentar quatre trams del camí d’accés
a la casa Coll de Dalt, amb una longitud de 20 metres, al Mas
Coll de dalt, Veïnat Sant Iscle de Colltort.
● Atorgar 1 llicència de 1a. ocupació a Josep Colomer
Canimas d’ un habitatge unifamiliar al carrer Horta, 3.
● Concedir a Miquel Molas Ribas llicència de segregació
d’una finca de 2.578,40 m2 (que té qualificació de sòl urbà)
de la finca matriu, que després de la segregació queda amb
una superfície total de 225.445 m2.
En relació a l’esmentada segregació, s’acorda la declaració
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.
● Aprovar una relació de factures, registrades en el Llibre Registre de Factures amb els números del 2011.0109 al
2011.0355, per import de 168.490,39 € i que va a càrrec del
Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2011.

● Concedir 10 llicències d’obra: a Meritxell Solà Pont,
per condicionar un local, a la pl. Església, 7; a Mariona Soms
Bou, per pintar les façanes de la casa, al c/Torn, 33; a Eudald
Arbat Colomer, per obres de manteniment de la coberta, al c/
del Centre, 5; a Joan Feixas Bagó, per enderrocar el galliner
i pavimentar el cobert, al Mas Molí de la Rovira; a Carme
Sans Pallarés, per repassar la teulada, al c/Terrablanca, 1; a
Antoni Port Serra, per arranjar i netejar la cuneta, al Veïnat
La Fàbrega, 4; a Jaume Monteis Colom, per arranjar una paret del marge, al c/Artigues Roges, 5; a Josep Martra Serrat,
per repassar la coberta, al Mas El Saiols, Sant Iscle Colltort;
a Antoni Torrent Collell, per reparar la claveguera, al Grup
Verge de la Salut, 17; a Pere Boada Comas SL, per obres de
desmuntatge de tots els elements no constructius de la planta
de formigó, al c/Puig d’en Sala, 10.
● Aprovar una relació de factures, enregistrades en el
Llibre de Factures amb els números del 11.0357 al 11.0450,
per import de 65.051,43 €, i que va a càrrec del Pressupost
de l’Ajuntament del 2011.
Abans de donar per acabada la sessió, la regidora Àngels
Armengou s’adreça al secretari i li demana que, a partir d’avui,
a ella, no se la convoqui a cap altra Junta de Govern.

Sessió ordinària del dia 26 de gener del 2012
La comissió de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols, en la seva sessió ordinària del 26 de gener del 2012,
pren els acords següents:
● Aprovar l’acta de la sessió anterior, que correspon a la
del dia 10 de novembre del 2011.
● Aprovar la liquidació final del cost que correspon a
l’Ajuntament de les obres d’urbanització del PMU-2 “Camí
ral de Les Planes (III)” per un import de 75.936,88 €.

Sessió ordinària del dia 10 de novembre del 2011

● Aprovar liquidar el deute pendent amb la Junta de Compensació del PMU-2, que té un import de 41.360,88 €, de la
següent manera:

La comissió de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols, en la seva sessió ordinària del 10 de novembre del
2011, pren els acords següents:

- Executant directament els treballs de jardineria del polígon, que, d’acord amb el projecte d’urbanització, tenen un
pressupost de 16.065,00 €.

● Acceptar la cessió al Municipi de la propietat dels terrenys
i espais que en el projecte d’urbanització del Pla de Millora
Urbana número 2 (Ctra. d’Olot) es destinen a vials i a zones
verdes, que a partir d’ara passen a formar part del domini
públic. L’acceptació es fa en els termes i amb les condicions
que figuren a l’informe de l’arquitecte tècnic municipal.
● Demanar als serveis tècnics del Consorci de Medi ambient
i salut pública de la Garrotxa (SIGMA) la realització d’una
altra prova de sonoritat de les instal·lacions de l’establiment
situat al carrer Puig d’En Sala propietat de Pere Boada Comas
SL l’acta de la qual s’adjuntarà a l’expedient en tràmit.
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- Alienant la participació del 22% indivís de la finca
indivisible número 7.2.2 de la urbanització, adjudicada a
l’Ajuntament en el projecte de reparcel·lació en concepte de
l’aprofitament mig. Segons taxació, el valor de l’esmentada
finca és de 25.217,50 €.
● Notificar aquests acords a la Junta de Compensació del
PMU-2.
● Adjudicar a Magri Solà SC la realització de la instal·lació
d’una tanca metàl·lica de tot el perímetre del camp de futbol
7 per un preu IVA inclòs de 5.906,01 €.

Informació municipal
de SIGMA del 25.11.2011, es dóna per comunicada l’obertura
per part de Emili Domènech Tort d’una activitat ramadera
semiintensiva dedicada a explotació ramadera de boví, oví
i cabrum, emplaçada al Mas Claperols del Veïnat de Sant
Miquel de Pineda.
El titular de l’explotació resta obligat a garantir que
l’activitat compleix les condicions de tranquil·litat, seguretat, salubritat i altres exigides per la legislació vigent, i a
sotmetre’s als controls i, si s’escau, inspeccions, establertes
en les mateixes.

● Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

- Vista la documentació presentada i l’informe favorable
de l’arquitecte tècnic municipal, es dóna per comunicada i
autoritzada a Meritxell Solà Pont la col·locació d’un rètol a
l’establiment dedicat a perruqueria Txell’s situat a la Plaça
de l’Església, 7.

● Contractar amb Josep M. Dalmau Agustí (GL Seguretat)
la instal·lació d’una alarma antirobatori via ràdio amb GPRS,
a l’equipament de la Sala de Ca Les Hermanes per un pressupost de 1.333,05 €.

- Vista la documentació presentada i l’informe favorable
de l’arquitecte tècnic municipal, es dóna per comunicada
l’activitat de titularitat de Promocions Boada Font SL, consistent en la tinença de tres cavalls per a consum propi a la
finca El Contaller.

El cost de la instal·lació aprovada va a càrrec de la partida
2011.63200 Reforma i ampliació la Sala de ca Les Hermanes.
4a. fase.

● Atorgar 1 llicència de 1a. ocupació a Enric Colom Serrat, d’un habitatge unifamiliar situat a la ctra. de Santa Pau,
número 6 (Exp. Llicència d’obres número 2004076).

● Concedir 10 llicències d’obra: a Rubau Tarrés SAU i
Empte Girona, per connexió d’un nou subministrament per
a l’enllumenat públic, al c/Josep Colomer; a Jordi Masegur
Colomer, per repassar teulada, al Mas Codinoia, Sant Miquel
de Pineda; a Jordi Masegur Colomer, per col·locar portal de
ferro a l’entrada de la finca, al Mas Codinoia, Sant Miquel
de Pineda; a Anna Corominas Mirabet, per instal·lar portal i
tanca lateral, al Mas La Bora (condicions: 1. El full metàl·lic
del portal ha de ser completament llis. 2. Els plans de fusta han
de tenir un tractament cromàtic fosc. 3. La malla metàl·lica
ha de ser de tipus cinegètic; a Font Sans SL, per fer rasa en
les façanes lateral i posterior de la nau, a la ctra. d’Olot, 86;
a Carme Costa Pous, per reparar ràfec, a la ctra. d’Olot, 54; a
Margarida Serra Frigola, per pavimentar una sala i modificar
obertura exterior, al c/del Puig, 36; a Dolors Collell Roura,
per instal·lar ascensor, a la ctra. Santa Pau, 23; a Joan Solà
Tarrés, per arranjar teulada d’una cabanya, a la ctra. d’Olot,
50; i a Repsol Butano SA, per instal·lar canonada de gas per
la vorera davant els habitatges situats entre els números 1 i 8
del Grup Verge de la Salut.

● Aprovar una relació de factures, enregistrades en el
Llibre de Factures amb els números del 11.0451 al 11.0563,
per import de 114.998,80 €, i que va a càrrec del Pressupost
de l’Ajuntament del 2011.
● Aprovar les següents certificacions d’obra:
1. Certificació única de l’obra “Reforma i ampliació de la
Sala ca Les Hermanes. 4a. fase”, en l’apartat referent a equipament teatral, a favor del contractista adjudicatari Fresnel
SA, per un import de 98.437,35 €
2. Certificació única de l’obra “Reforma i ampliació de la
Sala ca Les Hermanes. 4a. fase” en l’apartat insonorització,
a favor del contractista adjudicatari Pedro Pablo Sánchez
Martínez, per un import de 13.735,72 €.

S’acorda denegar llicència d’obres a Vodafone España SAU
per la instal·lació d’una estació base de telefonia al carrer de
les Cases Noves, 11, per considerar que, amb caràcter previ
a qualsevol autorització d’aquesta mena d’instal·lacions en
el nucli urbà, caldrà disposar d’un mapa-estudi de possibles
emplaçaments determinats per raons d’idoneïtat tècnica i
ambiental, tal com preveu el POUM.
● Quant a llicències d’activitats:
- Vista la documentació presentada i l’informe favorable
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Resum dels plens
Sessió ordinària del dia 22 de setembre del 2011
Per unanimitat dels nou regidors que legalment integren
la Corporació, el Ple adopta els acords següents:
● Aprovar l’acta de la sessió anterior, que correspon a la
del dia 28 de juliol del 2011.
Abans, però, es fan les següents esmenes: el regidor
Francesc X. Prat manifesta que, en relació a l’acord sobre
el PUOSC 2012, la posició del Grup no es referia, com diu
l’acta, a si el projecte és adequat o no, sinó a la possibilitat de
poder destinar la subvenció a un altre projecte. En l’apartat
de precs i preguntes, diu que van manifestar la seva oposició
a la clausura de tot l’establiment de la planta de ciment del
carrer Puig d’En Sala, però no de la cimentera estrictament
amb la qual hi estan d’acord. Referent a la factura pendent de
pagar, diu que no consta que ell es va referir a que eren dues
empreses diferents la que havia emès la factura i la titular de
la cimentera. Diu que a l’acta no consta que va demanar si
s’havien fet tràmits en relació a la finca de Sobremont, que en
el Catàleg de Masies hi figura amb dades errònies, ni tampoc
consta que el regidor Fèlix Castanyer li va demanar si tenia
tots els permisos d’obres al dia de les llicències de què era
titular. Finalment, tampoc no consta a l’acta que en relació
a una sol·licitud de llicència per instal·lar una antena, ell va
demanar qui havia presentat la sol·licitud i se li va contestar
que era Fèlix Castanyer (en relació a aquesta qüestió, el regidor
Marc Verdaguer fa constar que la llicència no està sol·licitada
per Fèlix Castanyer, sinó per Vodafone).
● Acceptar la subvenció de 46.800,00 €, destinada a les despeses de funcionament del curs 2010-2011 de l’Escola Bressol
Pescallunes, per unanimitat s’adopten els següents acords:
● Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament.
● Comunicar al Departament d’Ensenyament la disconformitat de l’Ajuntament amb l’import inicial de la subvenció (que
suposa establir un mòdul de 1.300,00 € per alumne, en comptes
dels 1.800,00 € previstos), la qual cosa suposa un gran perjudici
econòmic per la Corporació, agreujat pel fet que la subvenció
financia el curs 2010-2011 ja finalitzat, i demanar que finalment es pugui arribar a la quantitat de 1.800,00 €. S’acorda
així mateix trametre aquest acord a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
L’alcalde informa que el dia 22 d’agost es va reunir amb
l’alcalde d’Olot, el 23 d’agost, amb el director dels SS.TT.
del Departament d’Agricultura, el 31 d’agost, amb el conseller de Benestar i Família, el 8 de setembre, amb el director
de l’Agència Catalana de l’Aigua, el 21 de setembre, amb el
president del Consorci d’Acció Social de Catalunya.
● Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances
fiscals reguladores de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana i de les taxa de recollida d’escombraries i la
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de cable TV en els termes i contingut que figuren en l’annex
d’aquest acord.
● Exposar aquest acord a informació pública pel termini de trenta dies als efectes de consulta o al·legació. Si no
se’n presenten, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat
d’adoptar-ne un de nou, i en qualsevol cas el text íntegre de
les modificacions acordades s’exposarà al tauler d’anuncis de
la Corporació Municipal i es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província.
Les modificacions de les Ordenances aprovades entraran
en vigor el dia 1 de gener de l’any 2012 i regiran mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 1. Impost Béns immobles Urbana
Article 7è. Tipus de gravamen i quota
S’estableix el tipus de gravamen en el 0,78% quan es tracti
de béns de naturalesa urbana. La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
Ordenança Fiscal núm. 9. Taxa recollida d’escombraries
Art. 6è. Quota tributària
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per
unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa
i el destí dels immobles.
2.- A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:
Categoria

Tarifa anual

Habitatges unifamiliars ...................................

195,00 €

Habitatges unifamiliars en sòl rústic .................. 97,50 €
Comerç en general ........................................

262,00 €

Bars,restaurants,cafeteries, piscines ................. 296,00 €
Fondes, cases colònies, càmpings ...................

440,00 €

Indústries del metall, torneries ........................

262,00 €

Indústries de confecció ..................................

620,00 €

Indústries càrnies i tèxtils ...............................

948,00 €

Ordenança Fiscal núm. 12. Taxa prestació servei Televisió
per cable
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següents:
- Connexió-alta al servei ................................. 425,00 €
- Quota manteniment ......................................

29,00 €

● Aprovar la contractació de les obres “Reforma Local
polivalent 4a. fase-equipament escènic”, amb un pressupost
d’execució per contracte de 137.752,69 €, desglossat en un
pressupost de 120.156,00 €, d’acord amb la Memòria redactada per Jordi Soler Prim, consultor teatral, i en un pressupost

Informació municipal
de 17.596,69 €, d’acord amb la Memòria redactada per Jordi
Servosa Roca, enginyer tècnic de telecomunicacions de SiS
consultoria acústica.

veïns de Sant Iscle consideren que buscar alternatives és desviar
l’objectiu de complir el projecte ja existent i que l’Ajuntament
no ha fet tot el que calia per impulsar la seva execució.

● Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars,
que ha de regir la licitació.

Contesta l’alcalde que això és fals, com ho demostra que
del projecte ja s’han executat tres de les cinc fases.

● Finançar l’obra amb càrrec a la partida 2011.63200 del
Pressupost de l’Ajuntament de 2011.

Joan Casas fa constar que, en relació a l’expedient de tancament de la cimentera del carrer Puig d’En Sala, les actuacions
realitzades fins al moment per l’Equip de Govern han buscat
el compliment de la legalitat i que precisament qui es troba en
fals en aquesta qüestió és l’alcalde i els regidors de l’equip de
govern, els quals són responsables si permeten l’exercici d’una
activitat sense disposar de la corresponent llicència.

● Aprovar l’adjudicació del present contracte per procediment negociat sense publicitat. En base al procediment, es
demanaran almenys tres ofertes a diferents contractistes i es
negociarà amb ells als efectes de seleccionar la millor oferta.
● Aprovar el projecte de Conveni entre el Consell Comarcal
de la Garrotxa i l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per
acollir-se al projecte de tècnics compartits, inclòs en el Pla
Comarcal de Joventut de la comarca de la Garrotxa.
● Autoritzar el Sr. alcalde per signar-lo en nom de la
Corporació.
● Informar dels decrets d’alcaldia següents:
- Decret 020/2011, pel qual s’insta expedient de protecció
de la legalitat urbanística per obres realitzades sense subjectarse a les condicions de la llicència.
- Decret 021/2011, pel qual es concedeix una subvenció a
l’entitat Associació La Palette du Monde.
- Decret 022/2011, pel qual s’aprova la llista d’admesos i
exclosos a la convocatòria d’un procés selectiu d’un operari
de serveis diversos de la brigada municipal.
● Atorgar 4 llicències d’obra: a Ramon Barcons SL, per
acabar obres de rehabilitació de l’immoble d’acord amb la
llicència 2006088, al c/ Llorenç Espígol, 5-13; a Pere Boada
Comas, per legalitzar obres ja executades de reforma d’un
cobert, al Mas El Bardissal, Veïnat La Fàbrega; a Aitor Arroyo
Dorado, per ampliació i reforma d’habitatge, al Grup Verge de
la Salut, 2; i a Ramon Trias Torrent, per substitució de forjats,
a l’av. Viola, 14.
Quant als assumptes de tràmit, l’alcalde, Joan Casas, informa que l’arquitecte tècnic municipal està redactant una memòria valorada de les obres de millora de la ctra. de Sant Iscle
de Colltort, amb especial incidència en les cunetes. Diu que es
va entrevistar amb el director dels SS.TT. a Girona del Departament d’Agricultura el qual es va comprometre a finançar les
obres, per fases i amb un ordre de prioritats. Per tant, proposa
acordar la tramesa de la memòria valorada un cop redactada al
Departament d’Agricultura. S’acorda per unanimitat.

Intervé la regidora Àngels Armengou per dir que de les
manifestacions de l’alcalde sembla deduir-se que la resta
de grups municipals estaven en contra del tancament de les
instal·lacions quan no és així. Diu que en el seu moment
l’oposició es va posicionar a favor de l’Equip de Govern
fins al punt de preguntar si el tancament s’havia de produir
el 7 de maig 2011. Considera que la reunió celebrada entre
l’Ajuntament, l’empresa interessada i els veïns afectats no va
ser adequada i hi faltava un ordre del dia.
Intervé el regidor Francesc X. Prat manifestant que aquesta
qüestió s’ha manipulat perquè Units per Sant Feliu el que no
comparteix és l’enfocament que s’ha donat a la qüestió, perquè sempre han estat d’acord amb el tancament, si bé donant
facilitats per al trasllat de les instal·lacions, i que per contra
ha fallat la gestió de l’Ajuntament en no donar resposta a les
sol·licituds de l’empresa per fer efectiu el trasllat.
Intervé el regidor Fèlix Castanyer expressant que Units per
Sant Feliu va manifestar-se partidari d’ajornar el tancament,
i que ell va parlar amb el regidor Lluís Pous, qui li va dir que
parlaria amb els veïns i amb els responsables de l’empresa,
però aquest ho nega i diu que una reunió d’aquesta mena no
té sentit, atès que les dues parts no es poden avenir.
Torna a intervenir Fèlix Castanyer en referència a les
manifestacions del regidor Francesc X. Prat per dir que
l’Ajuntament ara dóna resposta per escrit a totes les sol·licituds
(abans en molts casos es feia verbalment i directament als
tècnics redactors dels projectes) i que fins avui l’empresa no
ha presentat cap sol·licitud de trasllat.

Joan Casas afegeix que ha estat informat per l’Agència
Catalana de l’Aigua que almenys fins als anys 2013-2014 no
hi haurà cap convocatòria de subvencions per a l’abastament
d’aigua a Sant Iscle de Colltort, i que, mentrestant, ha encarregat al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa un estudi sobre possibles alternatives tècniques a
l’abastament a Sant Iscle.
Intervé el regidor Francesc X. Prat per manifestar que els
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En l’apartat de precs i preguntes, la regidora Àngels Armengou s’adreça a la regidora Eva Briceño, com a responsable de
protocol, per manifestar que el passat dia 1 d’agost, festa petita,
i trobant-se de visita a la població la consellera d’Ensenyament
de la Generalitat, la bandera espanyola de l’edifici de la Casa
Consistorial estava entortolligada, circumstància que feia molt
mal efecte i que no s’hauria d’haver produït. També diu que
encara espera rebre la invitació a participar en els actes de la
Diada de l’Onze de Setembre, i que com a regidora que és
considera que havia d’haver rebut.
Contesta l’alcalde que, la bandera, la va col·locar ell personalment sense fixar-s’hi, i sense cap intenció o to de burla,
però que en tot cas n’assumeix la responsabilitat. Pel que fa al
tema de la invitació, diu que la regidora té raó i que es tracta
d’un descuit que no s’ha de repetir.
Àngels Armengou diu que una empresa ha sol·licitat explicacions a l’Ajuntament sobre la brigada jove d’aquest estiu i
encara no se li ha donat resposta. Fa constar que aquest any hi
ha hagut problemes amb el funcionament de la Brigada i que,
si l’estiu vinent també s’organitza, s’haurà de buscar que la
persona que es triï com a responsable tingui capacitat i nivell
pedagògic adequats.
En relació a l’Escola Bressol, demana què s’ha fet per
solucionar l’excés de calor a les aules els dies de més calor
del passat estiu.
Contesta Fèlix Castanyer que es va controlar la temperatura
de l’interior de les aules a les 11 del matí i a les 16 hores de
la tarda, amb un registre màxim de 28º, es varen col·locar els
ventiladors de l’antiga escola bressol i per a l’any vinent s’ha
pensat a instal·lar un sistema de reciclatge de l’aire que faciliti
la seva renovació.
Respon Àngels Armengou que de tota manera s’hauria de
preveure consignar una partida al Pressupost municipal de
2012 per instal·lar aparells d’aire condicionat.
Francesc X. Prat diu haver rebut queixes pel fet que el
contracte de les assegurances de la Corporació, la concessió
del qual data de 2001, no s’ha renovat.
Contesta l’Alcalde que és intenció de l’Equip de Govern
convocar un nou concurs.

Francesc X. Prat demana pel servei de jardineria, en relació
al qual diu haver rebut queixes relacionades amb l’empresa
que habitualment se n’encarrega, i diu que potser també
s’hauria de renovar el contracte, donant opció a les empreses
del poble que es dediquen a aquesta activitat. També demana
pel funcionament de les tasques de manteniment del camp de
futbol municipal.
Contesta l’alcalde que s’haurà de fer un concurs per a una
nova concessió, però que actualment el tema no és prioritari, atès
que econòmicament l’actual empresa resulta molt competitiva.
En relació al manteniment del camp de futbol municipal
la regidora Eva Briceño manifesta que l’Ajuntament lliura
anualment a la U.E. Hostoles una subvenció per a aquesta
finalitat, mentre que els tractaments extres són a càrrec directament de l’Ajuntament.
Francesc X. Prat manifesta que, en relació al Catàleg de
Masies, resulta sorprenent que el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, en l’informe del Catàleg, informi
favorablement de la casa de Sobremont, que està en ruïnes, i
negativament d’altres que estan en millors condicions, la qual
cosa el fa pensar que els autors de l’informe no varen visitar
les cases. Per tant, s’han fet diferències a l’hora d’incloure les
finques al Catàleg sense tenir un criteri establert, perjudicant
a alguns propietaris, i que per aquestes raons es pot concloure
que, malgrat haver durant set anys la seva tramitació, el Catàleg no s’ha fet bé.
Contesta Fèlix Castanyer que en la seva opinió el Catàleg
està ben elaborat, que l’Ajuntament va incloure inicialment
totes les finques i cases i que va ser la Comissió Territorial
d’Urbanisme la que en el tràmit de l’aprovació definitiva del
Catàleg en va excloure algunes. Pel que fa a errors que pugui
tenir el catàleg diu que es revisaran i es corregiran en el seu cas.
Francesc X. Prat manifesta que, segons l’acta de la sessió
anterior, existeix un contenciós amb una empresa per raó de
la liquidació de l’impost de construccions de determinades
llicències d’obres i que ell s’ha informat i no és així.
Contesta el secretari que efectivament no existeix cap
contenciós i que la utilització d’aquesta paraula a l’acta no
es refereix a un contenciós judicial, sinó que s’utilitza com a
sinònim de desacord, divergència o conflicte.
Fèlix Castanyer fa entrega al regidor Francesc X. Prat de la
contesta per escrit de la pregunta que aquest va fer en l’anterior
Ple en relació a les obres realitzades per l’Ajuntament l’any
2009 de manteniment de la carretera de Sant Iscle de Colltort.
També li fa entrega d’un altre document referent a l’estat de
tramitació de les llicències sol·licitades pel regidor en els
últims anys.
En relació a aquesta última qüestió, intervé la regidora
Àngels Armengou per reiterar la petició que ja va fer en
l’anterior Ple en el sentit que no s’ha de permetre que es tractin
assumptes estrictament particulars en una sessió plenària.
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Sessió extraordinària del dia 25 d’octubre del 2011

Sessió ordinària del dia 24 de novembre del 2011

Per unanimitat dels nou regidors que legalment integren
la Corporació, el Ple adopta els acords següents:

Per unanimitat dels nou regidors que legalment integren
la Corporació, el Ple adopta els acords següents:

● Aprovar l’acta de la sessió anterior, que correspon a la
del dia 22 de setembre del 2011.

● Aprovar l’acta de la sessió anterior, que correspon a la
del dia 25 d’octubre 2011.

● Adjudicar la contractació de les obres del projecte
d’ampliació de la Sala de Ca Les Hermanes. 4a. Fase-equipament escènic, pel que fa a l’equipament a l’empresa FRESNEL
SA pel preu (amb IVA inclòs) de noranta-vuit mil tres-cents
cinquanta amb vint-i-quatre euros (98.350,24 €); i pel que fa a
la insonorització de les instal·lacions, a l’empresa de PEDRO
SÄNCHEZ pel preu (amb IVA inclòs) de tretze mil set-cents
trenta-set amb setanta-dos euros (13.737,72 €), totalitzant el
conjunt de la contractació la quantitat de 112.087,96 € IVA
inclòs. Els contractes es fan amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques
i al projecte aprovat.

Pel que fa a temes de despatx oficial, l’alcalde, Joan Casas,
informa que el dia 6 d’octubre es va entrevistar amb el director general d’Administració Local de la Generalitat; el dia 7
d’octubre, amb el conseller de Territori i Sostenibilitat; el 15
d’octubre va assistir a Lleida a una jornada sobre joventut; el
19 d’octubre es va entrevistar amb el director territorial del
Departament de Benestar i Família; el 2 de novembre es va
entrevistar amb el president de la Diputació de Girona; el dia
9 de novembre, amb el director de l’INCASOL.

● Requerir els adjudicataris perquè en el termini de quinze
dies després de la notificació del present acord acreditin que
han constituït la garantia definitiva.

● Adjudicar la contractació de les obres del projecte
d’Adequació de la Biblioteca Municipal, 2a. Fase a l’empresa
Puig Alder SL pel preu (amb IVA inclòs) de cent trenta-cinc
mil amb vuitanta-vuit euros ( 135.188,69 €), amb subjecció
al plec de clàusules administratives particulars, al plec de
prescripcions tècniques i al projecte aprovat.

● Aplicar la despesa amb càrrec a la Partida 11.5.63200 del
Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2011.
● Citar els adjudicataris perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà concorrin a formalitzar els contractes
administratius corresponents.
● Facultar l’alcalde, Joan Casas i Carreras, per signar
qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els
acords precedents.
● Notificar el present acord als adjudicataris.
● Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
POUM de Sant Feliu de Pallerols, redactada per l’arquitecte
Joan Albesa Poncet que afecta l’àmbit de la illa industrial de
la carretera d’Olot.
● Trametre l’expedient i el projecte de la Modificació a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes que
procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Pel que fa als assumptes de tràmit, l’alcalde informa que
al final de la legislatura anterior es va aprovar inicialment un
mapa d’emplaçament dels contenidors dins el terme municipal
i que en el proper Ple l’esmentat Mapa s’hauria d’aprovar
definitivament, per la qual cosa demana a tots els grups que
l’estudiïn i que facin les suggerències, observacions o propostes de canvis que considerin oportunes.

● Deixar sense efecte l’acord del Ple del 27 d0abril 2011 pel
qual es va adjudicar a Estudis i Projectes La Vall SL les obres del
projecte d’Adequació de la Biblioteca Municipal, 2a. Fase.

● Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies
després de la notificació del present acord acrediti que ha constituït
la garantia definitiva, xifrada en la quantitat de 6.759,43 €.
● Aplicar la despesa amb càrrec a la Partida de Romanents
del Pressupost de 2010.
● Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
● Facultar l’alcalde, Joan Casas i Carreras, per signar
qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els
acords precedents.
● Notificar el present acord a l’adjudicatari.
● Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost
de l’Ajuntament de l’exercici econòmic del 2010.

L’alcalde també informa que ja s’han realitzat les proves per
cobrir una plaça a la Brigada municipal, i, atès que, en el procés
de selecció, no hi ha intervingut ni l’alcalde ni cap regidor, es
convocarà una Comissió informativa per tal que el tribunal que
ha fet la selecció informi de la mateixa a tots els regidors.
Finalment, l’alcalde felicita el regidor Fèlix Castanyer per
la seva recent paternitat, felicitació a la qual s’adhereixen
tots els regidors.
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Informació municipal
● Trametre còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

manca d’aquest finançament pot comportar dificultats en el
compliment d’aquesta Llei.

● Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de Crèdits
número 1 del Pressupost de l’exercici de 2011, en els termes i
amb el contingut que consten a l’expedient tramitat a l’efecte.

● Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè
en els municipis on no es disposi de Policia Local pròpia,
principalment els petits municipis d’àmbit rural, l’autoritat de
control que s’escaigui (sigui el cos dels Agents Rurals o el cos
de Mossos d’Esquadra) s’encarregui de vetllar pel compliment
de les obligacions de censar els animals domèstics d’acord
amb l’article 14 del Decret Legislatiu 2/2008 que aprova el
text refós de la Llei de Protecció dels Animals.

● Exposar aquest acord i la proposta de Modificació a informació pública pel termini de quinze dies als efectes de consulta
o al·legació al tauler d’anuncis municipal. Si transcorregut
aquest termini no s’han presentat al·legacions, l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.
● Encarregar a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona els serveis
d’assistència i suport comptable de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Pallerols, que inclou la utilització, el manteniment i actualització de les eines informàtiques, a les quals l’Ajuntament
tindrà accés, i de les activitats complementàries o derivades
que expressament es detallin en el conveni a subscriure.
● Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua
a favor de l’organisme autònom XALOC són els que consten
a la clàusula tercera del conveni tipus transcrit a l’annex.
● Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la
Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona,
que s’adjunta com a annex al present acord.
● Facultar l’alcalde per formalitzar els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en especial,
per a la signatura del conveni.
● Aprovar l’obertura d’un procediment negociat sense publicitat per a la contractació de les assegurances de la Corporació.
● Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars,
que ha de regir la licitació.
● D’acord amb el plec de clàusules i la legislació vigent,
fer una invitació formal a les empreses del ram assegurador
per tal que, si ho consideren convenient, presentin propostes
en els terminis corresponents.
● Nomenar Joan Duran i Gurt per ocupar la plaça d’operari
de serveis diversos de l’Ajuntament dins el Quadre de llocs
de treball de la Corporació.
● Formalitzar amb l’interessat el corresponent contracte
laboral que es regirà pel que fa a condicions, drets i deures,
per les bases de selecció aprovades pel Ple de l’Ajuntament del
28 juliol 2011, autoritzant l’alcalde, Joan Casas, per signar-lo
en nom de la Corporació.
● Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, amb
la màxima celeritat, elabori el reglament del Decret Legislatiu
2/2008 que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels
Animals, preveient els recursos i els procediments necessaris
perquè els Ajuntaments puguin assumir competències derivades de l’aplicació de la llei de protecció dels animals, d’acord
amb un finançament adequat al context econòmic actual.
● Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doti
una línia de finançament als ens locals per donar compliment
a les obligacions derivades del Decret Legislatiu 2/2008 que
aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals. La

12

● Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi
les gestions necessàries perquè els ens locals puguin tenir accés
a les dades del cens de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia gestionat pel Consell de Veterinaris de Catalunya.
● Comunicar aquests acords a la mesa del Parlament de
Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya i al
Departament d’Interior, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
● Demanar al Govern central que, tal com ve proposant la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions
socials, aprovi una modificació de la regulació hipotecària
que inclogui la figura de la dació en pagament retroactiva,
de manera que, en els casos de deutors de bona fe, si el banc
executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat
del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi
liquidat, tal com succeeix en altres països de la UE o als EUA.
● Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar
les mesures necessàries per paralitzar i donar solució als
desnonaments de les famílies en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als desnonaments ja produïts, que
s’aprovin amb caràcter d’urgència mesures destinades a què
els milers de pisos buits que estan acumulant les entitats financeres com a conseqüència d’aquests embargaments, siguin
posats immediatament a disposició de les famílies desnonades
i sense recursos en règim de lloguer social, no superant mai
el 30% de la renda familiar disponible, tal com recomanar el
Banc Central Europeu.
● Donar trasllat d’aquests acords al deganat del Jutjat, al
Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als
grups parlamentaris del Congrés dels diputats i el Senat, al
Parlament Autonòmic.
● Aprovar el mapa d’ubicació de grups complerts de recollida de deixalles en el nucli urbà, que suposa la reordenació
dels grups de recollida selectiva de residus i la fixació dels
emplaçaments concrets en tota la trama urbana.
● Informar dels decrets d’alcaldia següents:
- Decret 023/2011, pel qual es concedeix llicència d’obres
a Joan Feixas Bagó.
- Decret 024/2011, pel qual s’autoritza el trasllat temporal
de l’emplaçament d’uns contenidors al carrer Travessa.
- Decret 025/2011, pel qual es disposa cursar invitacions
a contractistes per a la presentació d’ofertes per a l’execució
de les obres de la Biblioteca. 2a. Fase.

Informació municipal
● Concedir 4 llicències d’obra: a Font Sans SA, per obres
de reforma interior de l’establiment industrial, al c/Estació, 8;
a Josep Serrat Vilalta, per pintar façanes amb el color 9144 de
la carta de colors municipal, a la ctra. d’Olot, 24-26; a Joan
Casas Carreras, per obres de reforma interior, al Grup Rocalba,
3; i a Jardineria i Vivers Sant Iscle SL, per adequar la masia de
Llongafollia per a turisme rural, al Mas Llongafollia.

de quinze dies, prèvia publicació del corresponent edicte en
el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de consulta o
al·legació. Si transcorregut aquest termini no se n’han presentat, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.

Sessió ordinària del dia 26 de gener del 2012

● Exposar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball
al tauler d’anuncis de la Corporació i publicar-los al Butlletí
Oficial de la Província i trametre’n una còpia a la Direcció
General de la Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de
l’adopció d’aquests acords.

Abans de començar la sessió l’alcalde felicita el regidor
Enric Colom per la seva recent paternitat.
Per unanimitat dels nou regidors que legalment integren
la Corporació, el Ple adopta els acords següents:
● Aprovar l’acta de la sessió anterior, que correspon a la
del dia 24 de novembre de 2011.
L’alcalde informa que el 5 de desembre es va entrevistar
amb el Sr. Oriol Pujol, gerent de la Fundació Pere Tarrés;
el 4 de gener es va entrevistar amb el director del PNZVG;
l’11 de gener, amb representants de l’empresa Artipime a
Terrassa; el 16 de gener, amb el gerent del Consorci de les
Vies Verdes i amb el director general d’Administració Local
de la Generalitat; el 19 de gener, amb la Vicepresidenta del
Govern de la Generalitat; el 26 de gener, amb el Cap del Grup
de Convergència i Unió en el Congrés de Diputats, el Sr. Josep
Antoni Duran Lleida.
● Aprovar inicialment el Pressupost de l’Ajuntament per
a l’exercici econòmic del 2011 segons el següent resum per
capítols:
INGRESSOS
I.- IMPOSTOS DIRECTES ..................... 467.000,00 €
II.- IMPOSTOS INDIRECTES ................. 20.000,00 €
III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS ....... 206.000,00 €
IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS .... 467.000,00 €
V.- INGRESSOS PATRIMONIALS ............. 5.000,00 €
VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ... 75.000,00 €
IX.- PASSIUS FINANCERS ..........................

0,00 €

● Aprovar la plantilla orgànica de l’Ajuntament per a l’any
2012, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual i que figura en l’annex que
s’adjunta amb aquest acord i en forma part.

● Aprovar provisionalment la Modificació puntual del
POUM de Sant Feliu de Pallerols, redactada per l’arquitecte
Joan Albesa Poncet, que afecta a l’àmbit de la illa de l’Escola
pública Rocalba.
● Trametre l’expedient i el projecte de la Modificació a la
Comissió d’Urbanisme de Girona als efectes que si ho considera pertinent procedeixi a l’aprovació definitiva.
● Adjudicar la contractació de les assegurances de la Corporació a ZURICH (representada per Curós Espigulé SL), amb
subjecció al plec de clàusules administratives particulars.
● Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
● Facultar l’alcalde, Joan Casas i Carreras, per signar el
contracte en nom de l’Ajuntament.
● Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta
d’empreses que han participat en el concurs.
● Procedir, en virtut del que disposen els articles 40 al 43
del Reglament de Patrimoni dels ens locals, a la venda per
concurs de la finca de propietat municipal, classificada com a
bé patrimonial, situada a la ctra. d’Olot, constituïda pel 22%
indivís de la finca indivisible número 7.2.2 de la reparcel·lació
de la Junta de Compensació del camí ral de Les Planes (III),
inscrita en el Registre de la Propietat al volum 1755, llibre
81, foli 178, finca 2727.

TOTAL .................. 1.240.000,00 €
DESPESES
I.- DESPESES DE PERSONAL ............... 484.000,00 €
II.- BÉNS CORRENTS I SERVEIS .......... 441.900,00 €
III.- INTERESSOS .................................... 21.000,00 €
IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ..... 140.000,00 €
VI.- INVERSIONS REALS ...................... 75.000,00 €
IX.- PASSIUS FINANCERS ....................... 49.000,00 €
TOTAL ..................... 1.210.000,00 €
● Exposar l’expedient a informació pública pel termini
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● Aprovar el Plec de Clàusules Administratives que ha de
regir el concurs i sotmetre’l a informació pública, conjuntament amb l’anunci de la subhasta, pel termini de vint i sis
dies, prèvia publicació del corresponent edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.

Per unanimitat dels nou regidors que legalment integren
la Corporació, el Ple adopta els acords següents:

● Facultar l’alcalde per a la tramitació i execució del
present acord.

● Aprovar l’acta de la sessió anterior, que correspon a la
del dia 26 de gener del 2012.

● Iniciar les actuacions per formar part d’una associació
d’ens locals amb l’objecte final de defensar l’assoliment dels
drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure
l’exercici del dret a decidir del poble català.

● Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística de Sant Feliu de Pallerols de reajustament dels espais lliures i les àrees d’equipament públic a l’illa
de Ca Les Hermanes, segons projecte redactat per l’arquitecte
Joan Albesa Poncet.

● Expressar la voluntat de l’Ajuntament de concórrer a
l’assemblea de municipis que elabori els estatuts que han de
regir el funcionament de l’associació.
● Designar l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en l’associació a constituir, facultant-lo per signar els
documents necessaris per a l’execució del present acord. Quan
l’alcalde no pugui assistir a les reunions, mitjançant resolució
expressa podrà delegar aquesta competència en un regidor.
● Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Vic, en qualitat d’ens impulsor de la proposta, pel seu cobeixement i als
efectes oportuns.
● Informar dels decrets d’Alcaldia següents:
- Decret d’Alcaldia núm. 026/2011, pel qual es concedeixen
subvencions a diferents entitats.
- Decret d’Alcaldia número 001/2012, pel qual es prorroga
el Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2012.
- Decret d’Alcaldia núm. 002/2012, pel qual es fa pública la
llista d’ofertes presentades en el procediment convocat per la
contractació de les assegurances de la Corporació i es nomena
la Mesa de selecció i l’assessor extern d’aquesta.
- Decret d’Alcaldia núm. 003/2012, pel qual s’aprova
l’adhesió a la Xarxa de serveis locals de promoció econòmica
de la Diputació de Girona per al període 2012-2015.
L’alcalde, Joan Casas, informa que va adreçar una queixa
formal als SS.TT. de Carreteres de Girona i al mateix director
General de Carreteres de la Generalitat perquè l’Ajuntament
no va ser informat en cap moment del tall del túnel d’En Bas
durant quinze dies seguits, segons sembla per realitzar tasques
de manteniment. Diu que la durada del tall no es pot justificar de
cap de les maneres i suposa una greu desatenció als usuaris.
El regidor Marc Verdaguer diu que s’està treballant per aconseguir que el nucli de Sant Feliu de Pallerols disposi de servei
de telefonia amb antenes 3G, i que els Veïnats de Sant Iscle de
Colltort i Sant Miquel de Pineda amb sistema iberbanda.
El regidor Fèlix Castanyer explica que el propietari de
l’establiment de la cimentera del carrer Puig d’En Sala ha informat l’Ajuntament que properament presentarà la documentació
per al trasllat de les instal·lacions de l’empresa. El regidor
comenta que inicialment s’havia comunicat a l’Ajuntament que
l’esmentada documentació es presentaria el mes de setembre
passat, per tant fa constar que el retard en la tramitació dels
trasllat no es pot imputar en cap cas a l’Ajuntament.

14

Sessió extraordinària del dia 1 de març del 2012

● Exposar l’expedient i el projecte de la Modificació a informació pública pels terminis i procediment que estableix la
legislació vigent, als efectes de consulta o al·legació, i sol·licitar
als organismes i administracions que en el seu cas resultin afectades per la modificació l’emissió dels preceptius informes.
● Aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM
de Sant Feliu de Pallerols, redactada per l’arquitecte Joan Albesa
Poncet, que afecta a l’àmbit de la Granja La Salut.
● Trametre l’expedient i el projecte de la Modificació a la
Comissió d’Urbanisme de Girona als efectes que si ho considera pertinent procedeixi a l’aprovació definitiva.
● Sol·licitar a la Diputació de Girona la formalització d’un
Conveni de concessió a l’Ajuntament d’una subvenció de
50.000,00 €, distribuïda en les anualitats de 2012 i 2013, destinada a les obres d’adequació de la Biblioteca municipal, 2a. fase.
● Trametre aquest acord a la Diputació de Girona i autoritzar l’alcalde, Joan Casas, les gestions corresponents per a
l’efectivitat de l’acord.
● L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i adopta el compromís
de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del
20 per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció
a favor de les fonts d’energies renovables.
● L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols es compromet
a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini
màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directius que s’estableixin per part
de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i
inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la
realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de
la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a
les Comarques Gironines.
● L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols es compromet
també a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control
i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment del Pla d’Acció
i a participar, en els termes que consideri oportú, en la Conferència d’alcaldes i alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
● Facultar l’alcalde perquè signi el formulari d’adhesió
al Pacte.
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● Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat, a l’empara de l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de
gener, pel qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel
FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, la concessió d’una
subvenció a l’Ajuntament pel projecte de construcció d’un
pont peatonal i accessos a l’entorn del Molí Gros, que té un
import total de 300.000,00 €.
● Encarregar a l’arquitecte M. Teresa Solà Colomer, coredactora del Pla Especial de protecció i millora del tram urbà
del riu Brugent, la redacció d’un avantprojecte que concreti i
desenvolupi les previsions del Pla pel que fa al pont i accessos
a l’entorn del Molí Gros i que s’adjuntarà amb la sol·licitud.
● Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols i el Consell Comarcal de la Garrotxa per la redacció
del Pla d’Acció per a l’energia sostenible (PAES).
● Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la gestió
comarcal del Casal d’Estiu.
● Autoritzar l’alcalde per signar aquests convenis en nom
de la Corporació.
● Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
● Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols al sistema arbitral de consum per a la resolució extrajudicial
dels conflictes que puguin sorgir en el consum d’aigua.
● Facultar l’alcalde per a la gestió i signatura de tots
aquells documents que siguin necessaris per al compliment
d’aquest acord.
● Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de Consum.
● Sol·licitar a l’INCASOL l’impuls i l¡acceleració del
procediment administratiu de tramitació del Pla Parcial i
del Projecte d’urbanització, i l’execució de la urbanització,
els qual actualment ja pateixen un considerable retard sobre
les previsions establertes pel propi INCASOL en informe a
l’efecte en el que establia la data límit de finalització de les
obres en el 1r. trimestre de 2013.
● Demanar a l’INCASOL un informe sobre el total de la
despesa ja realitzada fins el dia de la data en el futur polígon
industrial de Llongafollia.

● Atès que el polígon industrial de Llongafollia formava
part del Pla Comarcal de la Garrotxa, demanar al Consell
Comarcal de la Garrotxa que recolzi l’Ajuntament amb les
gestions que consideri oportunes.
● Notificar aquest acord a l’INCASOL, el Departament de
Territori i Sostenibilitat i al Consell Comarcal de la Garrotxa.
● Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols a l’Associació de Municipis per la Independència,
constituïda a Vic en data 14 de desembre 2011.
● Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
● Facultar l’alcalde, Joan Casas, per signar els documents
necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
● Delegar l’alcalde per representar aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
● Remetre certificat de l’acord a la presidència de
l’Associació de Municipis per la Independencia, amb domicili al c/ Ciutat, 1, 08500 Vic, i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
● Concedir 1 llicència d’obra: al Departament d’Ensenyament,
pròrroga de la llicència atorgada en el seu dia per les obres de
reforma i ampliació de l’escola pública Rocalba.
● Aprovar una llicència de parcel·lació de la finca cadastral
918713DG5598N0001BS “La Riba”, de manera que resulten
després de la parcel·lació quatre finques: la 88, de 500 m2, la
90, de 500 m2, la 92, de 500 m2 i la 94, de 1.084,10 m2.
● Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la
franja de vial situada davant les parcel·les números 88,90,92
i 94 de la ctra. d’Olot, redactat per part de PB oficina tècnica
slp, Batet Eng/Arq. Assoc i Pere Batet Garcia, i promogut per
part de Pere Boada Comas SL.
● Exposar el projecte a informació pública pel termini d’un
mes prèvia publicació del corresponent edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
En relació als dos acords anteriors, per part de l’Equip de
Govern el regidor Fèlix Castanyer comenta que l’emplaçament
previst pels promotors del transformador elèctric obligarà,
després de consultar el tema amb els SS.TT. d’Urbanisme, a
redactar un pla especial i que per tal de facilitar al màxim la
tramitació ofereix la possibilitat que, la redacció, la facin els
serveis tècnics municipals.
Sobre aquesta mateixa qüestió, el regidor Francesc X. Prat
diu que si l’equip de govern coneixia que s’havia de redactar un pla especial, els serveis tècnics municipals havien de
demanar abans als promotors aquesta documentació perquè
això només fa que endarrerir la tramitació.
També diu que no entén com en una reunió amb presència
de representants de l’INCASOL el regidor Fèlix Castanyer
va proposar que Pere Boada Comas SL traslladés la planta de
ciment al polígon industrial de Llongafollia, perquè, segons
ell, estaria acabat a la tardor.
Contesta aquesta qüestió Fèlix Castanyer dient que
ell va convidar l’empresa Pere Boada Comas SL a anar a
l’INCASOLper tractar de desencallar el tema.
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POLÍTICA DE DESGAST
El contingut d’aquest escrit no serà pas informant de projectes o d’iniciatives o d’activitats... com els que acostumo a
fer en els Hostolencs. El que pretenc és transmetre-us el meu
malestar i el de l’equip de govern en relació a l’actitud i a la
política emprada pels regidors i per la regidora de l’oposició.
No és el meu estil, ni tampoc m’agrada redactar aquests
textos, però em veig amb l’obligació moral, com a alcalde
que ha treballat molts anys pel poble (i amb molt de gust), de
fer-vos saber el què passa.
El Sr. Alcalde es desplaça de nou a Madrid per tal de
fer els primers passos per aconseguir una nova inversió
del govern de l’estat per a Sant Feliu de Pallerols.

DATES
DEIXALLERIA MÒBIL 2012
Periòdicament, Sant Feliu disposa de la deixalleria
mòbil comarcal per tal que es puguin dipositar aquelles
deixalles que no poden posar-se en els contenidors de
brossa ordinaris.
Està ubicada en el c. de Sant Sebastià, a prop de la
cabina de telèfon, per espai de dos dies.
La trobareu els següent dies:
28 i 29 de juny
23 i 24 d’agost

29 i 30 d’octubre
27 i 28 de desembre

PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS
POBLACIÓ TOTAL A 01/01/2012 ....................1.373
Variacions en el nombre d’habitants
ALTES: 89
ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIA .................. 63
ALTES PER NAIXEMENT....................................... 21
ALTES PER OMISSIÓ ............................................... 5
BAIXES: 65
BAIXES PER CANVI DE RESIDÈNCIA ................ 36
BAIXES PER CADUCITAT EMPADRONAMENT..11
BAIXES PER DEFUNCIÓ ....................................... 16
BAIXES PER CANVI MUNICIPI (estranger) …....... 2
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És normal que els regidors que es troben a l’oposició
fiscalitzin, és a dir vulguin saber-ho tot i com es cou, què i
com i d’on provenen els ingredients per fer un bon guisat,
cosa, doncs, que no discutiré pas. Ara bé, crec en les bones
formes, en l’educació i en el principi de confiança amb els
meus semblats fins que es demostri el contrari.
Ha passat ja un any des que vàrem prendre possessió dels
càrrecs de regidors i, per tant, l’oposició ja ha pogut posar-se al
dia de tot el que ha volgut: han preguntat i mirat i comprovat i investigat. Hem mantingut diàlegs llarguíssims, tant jo mateix com
la resta de regidors; hem tingut paciència i els hem donat totes
les explicacions hagudes i per haver... i, finalment, hem arribat a
la trista conclusió que no volen veure el que és evident: que ens
anem sortint i molt bé, que tenim un poble, el seu poble també,
excel·lent, i, sense emprar mai cap tripijoc estrany, només amb
molt treball i bones gestions, i ells també ho saben, però ja se sap
que no hi ha pitjor cec que aquell que no vol veure-hi: NOU TEATRE, LA URBANITZACIÓ DEL PLA DELS BASTONS QUE ÉS
L’ENVEJA DE MOLTS POBLES, ESCOLA BRESSOL NOVA,
L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA, BIBLIOTECA NOVA, ETC,
ETC. Per un poble de 1.350 habitants el que l’Ajuntament
ha aconseguit en pocs anys és gairebé un somni.
No pretenc pas posar-me medalles, però tampoc vull sentirme acusat d’incompetent o d’ignorant ni que se’ns desprestigiï
com ho han fet. És lògic, doncs, que, arribat a un punt, l’alcalde
hagi hagut d’adoptar mesures per agilitzar els acords i decisions
presos: “respondre en el ple següent les preguntes que plantegin”, mesures que en cap cas han respost a una voluntat poc
democràtica, senzillament han respost a una voluntat d’evitar
debats extensos que només serveixen per ferir. Els regidors i
regidora de l’oposició saben molt bé que poden venir a qualsevol hora a parlar amb mi o amb els regidors de l’equip de
govern i aclarir assumptes, així com també atendrem -ho hem
fet sempre- qualsevol persona de la població.
Que soms dictadors, poc demòcrates, inquisidors, un
poble sense llibertat d’expressió..., ”cal vigilar qui es vota”.
(Així, doncs, la majoria de la població que m’ha donat suport,
no sap res???) etc. Només són expressions que responen a una
inseguretat i a una política dura de desgast.
Convilatans i convilatanes us desitjo una molt bona
Festa Major!
JOAN CASAS i CARRERAS
ALCALDE

Informació municipal
SANT FELIU DE PALLEROLS
CONTINUA ENDAVANT

BIBLIOTECA
JOSEP M. DE GARGANTA

Els moments que vivim no són fàcils: retallades per un
costat, pujada d’impostos per l’altre, baixades de sou, menys
feina... Sembla que tot s’hagi d’ensorrar i la gent es desanima,
es deprimeix, estem malhumorats i nerviosos. M’agradaria fer
una crida a la cohesió, a l’ajuda mútua. Si tots anem a la UNA,
farem i aconseguirem moltes més coses. Hem de lluitar pel
que estimem, pel nostre POBLE i, per extensió, també per la
nostra nació. Ara estem veient com molta gent s’uneix -per
no pagar peatges a l’autopista- per exemple. Molt bé! Aquestes accions ens fan entendre com units es pot fer més força i
així aconseguir quelcom. De res no serveix l’enfrontament,
la discussió i la crítica negativa entre nosaltres. Hem d’actuar
amb fets i amb aportacions positives per al nostre municipi.

En aquesta ocasió vull informar-vos de totes les revistes
a què la Biblioteca està subscrita, i que, per tant, estan a la
vostra disposició, o per llegir-les a la mateixa biblioteca o
bé per emportar-vos-les a casa en préstec. M’agradaria que
aprofitéssiu aquest privilegi que us servirà per estar informats
de tot allò que us interessa i també, com a estalvi econòmic,
si les compreu habitualment.

Com ja hem esmentat en diferents ocasions, la nostra Vila
disposa d’unes instal·lacions excel·lents i hem de continuar
treballant per oferir un bon servei:
- L’escola bressol. Tot i les retallades del govern de la
Generalitat, s’està treballant per poder donar el mateix servei.
Hem d’agrair l’esforç de tots els implicats: l’AMPA, l’equip
educatiu i l’Ajuntament.
- L’Escola Rocalba. Les obres d’ampliació ja es troben en
l’última fase. Durant el mes de juliol i agost es farà el canvi
de les aules i s’iniciarà el nou curs escolar a l’edifici nou.
Mentrestant, s’adaptaran les antigues instal·lacions fins al mes
de gener 2013. El servei de menjador es continuarà donant
al mateix preu, tot i que, segurament, s’haurà de contractar
un càtering fins que tinguem la cuina nova. Un cop disposem
d’aquestes instal·lacions, tenim previst continuar amb el servei
de menjador, tant a l’escola Rocalba com a l’escola bressol.
- Retirada de terres. Gràcies a Construccions Pallàs,
Garrotxa Serveis de Construcció, Maria Arbat i Josep Font,
s’ha arribat a un acord perquè les terres que provisionalment
s’havien deixat a l’antic camp de futbol, i que provenien de
les obres de l’escola Rocalba, es dipositin en uns terrenys
darrera la fàbrica d’embotits Font, propietat de Maria Arbat i
de Josep Font; d’aquesta manera es disposarà d’un espai per
estacionament de vehicles quan faci falta. També es cediran a
precari els terrenys de l’antic camp de futbol per espai públic.

Aquí us indico la relació de les revistes per títols:

TÍTOL

TÍTOL

CASA & CAMPO
EL MUEBLE
CAVALL FORT
MUY INTERESANTE
CLARA
NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE
ESPECIAL COCINA
PELO, PICO, PATA
CRECER FELIZ
QUÉLEER
CUERPOMENTE
RAGAZZA
DESCOBRIR CATALUNYA
SABER VIVIR
DIETÉTICA Y SALUD
SER PADRES HOY
FOTOGRAMAS & VIDEO
SOLO MOTO ACTUAL
GEO
SPEAK UP
GQ
SPORT LIFE
HOLA
SÚPERS
I LOVE 128LISH JUNIOR
EL TEMPS
LECTURAS
TOP MUSIC & CINE
MARIE CLAIRE IDEES
VIAJES (national geographic)
MÁS ALLÀ DE LA CIENCIA
WOMAN
MOTOR 16
LA COMARCA
Bé, ara ja ho sabeu. A veure, doncs, si feu un tomb per la
vostra biblioteca i aprofiteu també per fer un repàs a totes les
novetats en llibres que per aquest Sant Jordi hem incorporat.

- Nova Biblioteca. Les obres segueixen el curs previst.
- El Centre de Serveis per a la Gent Gran. Es continua
amb les negociacions, treballant-hi intensament.
- Polígon Industrial de Llongafollia. S’està redactant el
pla parcial.
- Pla Especial del Riu Brugent. S’ha presentat una part
d’aquest Pla perquè sigui subvencionat pel FEDER i el PUOSC.
Malgrat les mancances, l’Ajuntament no està pas aturat,
seguim treballant amb energia i tenacitat perquè SANT FELIU
DE PALLEROLS vagi endavant.
FÈLIX CASTANYER. Regidor d’Urbanisme
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Opinió dels grups municipals
TRIAR EL GRA DE LA PALLA
Quan hi ha qui intenta segar a alguns l’herba sota els
peus i callen, és molt probable que finalment aconsegueixin
enfonsar-te, malgrat que el que hagis aconseguit sigui altament
beneficiós per a tothom. D’això, el grup de CiU en tenim
experiència, concretament l’any 1995.
Tenim clar que hem de donar explicacions. Per entendre i
després jutjar qualsevol qüestió objecte de crítiques hem de
conèixer les dues versions:
Ja a l’inici d’aquesta legislatura, l’equip de govern va
intentar que hi hagués bon ambient en el nou Consistori Municipal (CiU, Units per Sant Feliu i ISOM), complicitat i unió
per treballar conjuntament per Sant Feliu. Una prova d’això
és que es varen oferir als grups a l’oposició les regidories
d’urbanisme i la de Sant Iscle de Colltort i Sant Miquel de
Pineda per les que podien tenir-hi un especial interès. No en
varen voler saber res. Cap. Tots es negaren a treballar per la
població. Llavors, realment l’objectiu d’aquestes persones
quan es varen presentar a les urnes era aportar el seu esforç,
idees, etc per un millor Sant Feliu? Permeteu que en dubtem.
Ara fa just un any de la formació d’aquesta Corporació Municipal i, pel què fa als dos grups a l’oposició, podem dir que
la desconfiança, els retrets, les mitges veritats, les mentides...
cada vegada han anat a més en relació a l’equip de govern.
No es pot tolerar. Assistiu als Plens i veureu la situació, més
ben dit, llegiu les actes dels plens passats, llargues... discutint
de forma reiterada els mateixos assumptes: Pla dels Bastons
(ja acabat), Catàleg de Masies (aprovat des del 2010), Sant
Iscle de Colltort (carretera o aigua potable), la cimentera... És
molta casualitat que tots aquests temes tinguin relació directe
amb algun membre del grup de l’oposició. Què ho fa que no
tinguin interès per les obres de l’escola, biblioteca, Centre
de Serveis per a la Gent Gran, el turisme (per ex. El Molí de
la Conqueta -cap assistí a la inauguració-), però sí de forma
obsessiva pel catàleg de masies? És que hi ha interessos per
alguna finca rústica?
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I posats a donar parers: sobre el debatut Polígon Industrial,
inicialment en els terrenys de La Plana. No comentarem pas
la llarga i trista història d’aquest projecte, només pararem
atenció en un punt: El conseller del tripartit dóna llum verda
a la ubicació del polígon en el Pla de Llongafollia. Els propietaris d’aquests terrenys, per tant els beneficiats, formen
un front comú contra CiU. Intercanvi de favors? Més de dos
milions d’euros dels diners públics per uns terrenys, la meitat
inundables, a canvi d’un servei polític? Formar grup polític
contra el govern municipal de CiU ?
El grup ISOM ha titllat l’equip de govern de poc demòcrata, de limitar la llibertat d’expressió, etc. En la xerrada
informativa o “targiversativa” dels dos grups a l’oposició
varen deixar que gent del públic carregués i es recreés contra
l’Ajuntament; hi va haver qui va llegir dos i tres folis, però,
al Sr. alcalde, que només pel càrrec ja mereix un respecte
(només faltaria!), se li va retirar el micròfon: això sí que és
democràcia i llibertat d’expressió??!!
S’ha arribat a un punt que hem de dir PROU. N’estem farts
de tanta mediocritat. No agrada que la gent triomfi o se’n surti.
El grup de CiU al govern de la població ha triomfat perquè
ha fet un poble com n’hi ha pocs. Ja n’hi ha prou que des de
l’oposició se’ls hi tiri brutícia. Què han fet ells per al poble?
El Grup de CiU vol evitar aquest tipus d’escrits, no vol
la confrontació. De fet la gent el que demana és una bona
gestió, bons resultats i ser ben atesos. Creiem que amb els
diferents equips de govern de CiU això ha quedat ben manifest
i notori. Amb un bon treball i dignament.
Potser, doncs, que reflexionem, que ja som grans per saber
triar el gra de la palla.

Grup de CiU
Sant Feliu de Pallerols

Opinió dels grups municipals
Els ciutadans de Sant Feliu, segons el nostre punt de vista,
comencem a pagar de la nostra butxaca la mala gestió de
l’equip de govern.

fins al punt que es consideri normal que tots els ciutadans hagin
de pagar uns diners que es podrien estalviar, i, en canvi, el que
s’hauria de solucionar ho hagin d’assumir els veïns.

La gran pujada de l’IBI que hi ha hagut a Sant Feliu és una
mostra que quelcom no funciona. El nostre equip de govern va
decidir apujar el 3% l’IBI. Posteriorment el govern central va
apujar un altre 10%. No som partidaris de l’aplicació d’aquests
augments. Cal buscar solucions. Pensem que si l’equip de
govern no redueix amb despeses innecessàries en pocs anys
s’hauran de tornar a apujar els impostos.

Es va aprovar per Junta de Govern demanar una subvenció
per a la restauració del castell d’Hostoles, i ens sembla molt
correcte, però ens preocupa que els diners que hi haurà de
posar l’Ajuntament (ja que la subvenció no serà per la totalitat)
els acabem pagant altra vegada amb una pujada d’impostos.
És una obra segur molt important per a Sant Feliu, però cal
que tinguem tots ben present que el poble està sotmès a un
pla de sanejament. Per fer un símil a l’economia domèstica,
creiem que una actuació d’aquest tipus és el d’una família que
no arriba a final de mes i decideix canviar-se el cotxe abans
de buscar solucions que li permetin arribar a final de mes.

Que la gent més gran del poble intenti recordar quan va
succeir una cosa semblant. Quan l’IBI de Sant Feliu es va
apujar un 13% en un únic exercici?
Un altre impost que s’ha apujat són les escombraries: al
voltant d’un 5%.
Si mirem els nostres veïns per exemple la Vall d’en Bas
no paguen aquest 3% addicional de l’IBI que paguem a Sant
Feliu. Per nosaltres fer obres sense repercutir-ho als ciutadans
és un èxit de bona gestió.
Per molt que s’incrementin les contribucions (que paguem
tots), per molt que s’incrementin les taxes d’escombraries, per
molt que es baixin els sous dels treballadors de l’Ajuntament,
per molt que s’ajustin les aportacions a les entitats del nostre
poble, no ens cansarem de demanar que es controlin millor
les despeses i que es prioritzin els serveis.
Que hi hagi rigor en les contractacions, que les bases dels
concursos per les obres del poble es facin pensant en què
treballin les empreses més professionals i econòmiques, que
s’adeqüin els sous dels càrrecs electes a l’actual període de
crisi com ha fet tot Europa, que es deixi d’amenaçar i parlar
de jutjats que a la llarga acaben costant diners al poble, etc.
Un exemple d’un fet puntual que no suposa una gran
despesa, però que nosaltres opinem que il·lustra una mica
la mentalitat de l’equip de govern, és que la brigada hagi de
passar dies sencers dedicats a cremar i a agrupar uns residus
vegetals d’empreses privades. Bàsicament d’una empresa
privada de jardineria.
El que és destacable no és el fet que les empreses li costin al
poble uns diners, ja que pensem que es positiu incentivar i ajudar
a les empreses de Sant Feliu, no obstant pensem que l’alcalde
hauria de ser el primer a voler solucionar el problema. El que és
greu sota el nostre punt de vista és que nosaltres hem proposat la
solució (vendre la brossa per biomassa) perquè no costi diners a
Sant Feliu ni tampoc a les empreses i que, malgrat tot, es continuï
com sempre, pagant amb diners públics feines innecessàries.
Sobta llavors que hi hagi gent del poble que hagi demanat a
l’alcalde ajuda per mantenir la carretera del veïnat i que aquest
manteniment l’hagin acabat fent alguns veïns del poble. És un
fet potser insignificant per a alguns, però que per a nosaltres
reflecteix una mica una manera de fer, que, amb el temps i amb
tota la bona intenció del món -no ho dubtem- ha anat degenerant

Quant a les declaracions de l’alcalde a Ràdio les Planes,
amenaçant de portar als jutjats Units per Sant Feliu:
Pensem que l’obligació d’un equip de govern seriós era
donar les explicacions pertinents de cada tema i informar
degudament els santfeliuencs.
Defugir aquestes responsabilitats i amenaçar la necessària
feina de l’oposició amb els jutjats ens sembla l’actitud pròpia
d’algú que vol amagar quelcom o que no està a l’alçada del
càrrec que ocupa.
Per a nosaltres, i només és una opinió, és una falta de respecte
vers el poble. Tots tenim el dret de saber en què es gasten els
diners que paguem amb els nostres impostos. En aquest aspecte
nosaltres volem denunciar públicament que tenim dificultats
per accedir a la informació referent a les despeses del poble.
Tenim el dret, i sobretot l’obligació, d’informar els ciutadans amb rigor, sobretot després d’una pujada d’impostos.
La zona industrial no s’ha desencallat.
Incasol, o sigui la Generalitat, va comprar uns terrenys per
realitzar la zona industrial de Sant Feliu de Pallerols. Ho va fer
a petició de l’Ajuntament. I ja és la segona vegada que Incasol
a petició de l’Ajuntament compra uns terrenys per fer la zona
industrial. Ja és la segona vegada que tot plegat queda encallat.
Vosaltres penseu que ajuda veure el ridícul que estem fent
a la premsa i l’actitud antidemocràtica que es respira? Perquè
les empreses inverteixin en aquest poble cal un canvi d’actitud.
També que canviï el model de gestió.
Tot plegat ens comença a generar molta desconfiança. Ens
vam quedar bastant sorpresos quan a l’últim ple l’alcalde i
l’equip de govern es van negar a respondre les preguntes que
els vam plantejar. Aquesta actitud ens reafirma en la nostra
sensació que alguns regidors de l’equip de govern desconeixen
molts temes que afecten el poble.
Aprofitem per desitjar a tots els santfeliuencs una bona
Festa Major.
Units per Sant Feliu
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Opinió dels grups municipals
Ens veiem obligats a començar aquest escrit fent menció
a allò que el regidor d’urbanisme i ensenyament escrigué al
darrer Hostolenc (núm. 35 / maig–desembre 2011). Cita textualment, referint-se a l’oposició: “Esperem que aquesta seva
manera de fer desconfiada i nociva pugui canviar per una de
més constructiva”. Sr Castanyer, ens tornem desconfiats quan
la informació que se’ns dóna, sigui al Ple o al despatx, no
ens resulta satisfactòria, quan creiem que és insuficient, quan
pensem que hi ha coses que no se’ns expliquen. Si no li agrada
aquesta desconfiança nostra, només cal que posin fil a l’agulla
i facilitin la informació que se’ls demana; d’aquesta manera
potser tots actuarem més constructivament (vostès inclosos).
D’altra banda, diu que som nocius. Ens fa gràcia veure que
el fet que algú fiscalitzi la feina que el govern municipal fa es
consideri amb aquest terme. Tingui clar que continuarem amb
la nostra nocivitat, ja que la feina de l’oposició és justament
aquesta, “controlar i fiscalitzar els òrgans de govern”, tal i
com recull la llei municipal i de règim local en el capítol IV,
article 52.2, apartat a.
Volem continuar aquest escrit fent referència a la postura
que tant el Sr. alcalde com la resta de l’equip de govern ha
adoptat amb l’oposició. Creiem que des del començament del
mandat, ara fa aproximadament un any, ens han anat posant
pals a les rodes cada vegada que hem estat en desacord amb
els diferents temes que se’ns plantejaven. I el súmmum de
tot plegat ha estat el passat mes de febrer quan tota l’oposició
ens vàrem ajuntar i férem una publicació i un acte informatiu
per donar el nostre punt de vista a les diferents qüestions que
havien sorgit en el primer mig any de mandat.
El resultat de tot plegat han estat una sèrie d’accions per part
del govern municipal, encapçalat pel Sr. alcalde, que ens han
creat descontent i crispació. Se’ns ha arribat a amenaçar amb
actes judicials i se’ns ha limitat la llibertat d’expressió que tota
democràcia comporta. Hem arribat a un punt on tot allò que
desitgem saber, o del que en vulguem un aclariment, ho hem de
demanar amb anterioritat i se’ns contestarà al cap de dos mesos.
És curiós que quan la regidora del nostre Grup fa pública
aquesta situació en els mitjans de comunicació, el Sr. alcalde
contesti als mateixos mitjans dient que la regidora fa “unes
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afirmacions que no responen a la veritat”, alhora que fa “una
crida a la responsabilitat, bones formes i diàleg ben entès que
ha de tenir tota oposició”. El Sr. alcalde sembla oblidar que la
responsabilitat, les bones formes i el diàleg ha d’anar en dues
direccions, per ambdues parts, l’oposició i el govern municipal
que ell encapçala. També sembla que ha fet com sempre, ha
entès el que li ha semblat. O no és veritat que ens ha restringit
preguntar i ser contestats en el mateix Ple...? O no és veritat que
allò que ens interessa ha d’esperar dos mesos una resposta...?
Cal que expliquem a aquelles persones que no varen estar
a l’acte informatiu que tota l’oposició va realitzar que el Sr.
alcalde va voler participar-hi. Va voler posar-se medalles i va
dir el bona persona que és, ja que sols vetlla per l’interès del
poble. El moment era inoportú. Va voler interrompre el nostre
acte informatiu amb una intervenció desafortunada. No era
ni el lloc, ni el moment, per fer tal cosa. Aquesta actuació ha
portat a una crispació que només ell ha començat, traient-la
del lloc on s’havia de tractar i fent-ne una publicitat innecessària. Tothom ha entès que no li corresponia parlar. Tothom
menys ell. Nosaltres creiem que sí que ho entén, però que li és
més fàcil fer-se la víctima que no plantar cara a una situació
desfavorable per a ell. De tota manera, creiem que ha fet el
paper al que ens té acostumats. El temps anirà posant a tothom
al lloc que li correspon, n’estem convençuts.
Cal aclarir al Sr. alcalde que el nostre grup continuarà
donant la informació que cregui pertinent, ja sigui per mitjà
d’escrits, d’actes informatius o de publicacions de tirada
provincial i/o estatal.
Tornem a recordar-vos el que ja us vàrem dir en l’últim
Hostolenc: hi som per treballar en tot allò que millori el present
i el futur de Sant Feliu. Hi som perquè volem un Ajuntament
que respongui als interessos de tots. Hi som per equilibrar,
per intentar que les coses es facin bé i que es facin dintre la
legalitat. Continuem dient que ens en sortim amb el cap ben alt.
Per acabar, i ja que estem a les portes de la Festa Major, que
són dies d’alegria, de retrobament amb la família i de compartir
amb els amics, volem desitjar-vos la màxima felicitat.
BONA FESTA!!!
ISOM

L’entrevista
EL CASC ANTIC DE SANT FELIU
La relació amb Sant Feliu comença amb la meva infantesa.
Cap als 10/12 anys ja veníem amb la família. Ens instal·làvem
en un pis de Can Miro. A baix, hi havia la perruqueria de la
Carme, on sempre trobàvem remei si jugant a casa o al carrer
ens fèiem mal, als genolls, als colzes, en un dit. L’Elvira, que
va arribar a tenir un càrrec important al servei d’infermeria
de l’Hospital Sant Pau. En Miro, que tenia la ferreria a la
carretera i la seva senyora, que era com la mare de tots. Per
dir que hi havia molt bona amistat amb aquesta família.
Qui així ens parla és en Carles Fochs, arquitecte. Ell va
ser el primer director de l’escola d’arquitectura del Vallès a
Sant Cugat. Allà es va dedicar a la docència tot i que també
compartia aquesta activitat amb la feina d’arquitecte al
seu despatx de Barcelona.
Diem que el tema central d’aquest Hostolenc fa referència al Centre Històric i si hem volgut parlar amb ell
és perquè el seu contacte amb Sant Feliu ha fet que hagi
estat una de les persones que ha dedicat hores i hores a
l’estudi del casc antic. Des d’aquí volem aprofitar per
agrair-li aquesta tasca. A ell i a d’altres persones que a
base de moltes hores d’estudis i investigacions ens han
permès resseguir, conèixer i estimar les petjades dels nostres avantpassats.
Tornant amb els meus inicis a Sant Feliu cal dir que eren
anys molt singulars per al poble. Llavors ja destacava com a
punt d’estiueig. Hi havia una colònia de pintors de cert renom:
Fontanet, pintor impressionista. Buigas, germà del famós
creador de les fonts lluminoses de Montjuïc, Tanganelli, la
seva dona que dominava molt bé el retrat i d’altres pintors
que ara no recordo. Jo, llavors, havia començat a dibuixar i
el meu pare em feia anar amb els pintors; “aquest nen, que
n’aprengui”!!
Llavors van seguir uns anys que veníem molt de tant en tant.
Jo continuava amb l’afició a dibuixar. Solia agafar apunts de
llocs o racons que em cridaven l’atenció. Dibuixos que encara
conservo amb total estimació.
I aquest interès pel centre històric...?
L’11 de setembre, crec que va ser del 89, vaig assistir a
una conferència del Sr. Canal sobre el protagonisme de la
vall d’Hostoles en el tema remença. Em va semblar més que
interessant. De seguida vaig intuir que amb aquell senyor
compartíem la mateixa dèria per St Feliu. En acabar la xerrada
em vaig presentar.
- “Miri, sóc arquitecte i he fet algunes coses de dibuix
sobre els carrers de Sant Feliu. Tothom pensa que els seus
orígens són centenaris, però ningú ho pot concretar. Vostè ho
sap del cert?”
- Ah, bé, bé. Saber-ho no ho sé. Ni jo ni ningú. Però podem
esbrinar-ho. És un treball d’estudi d’arxius que pot fer-se...
però, conjuntament.
I així deuria començar una llarga relació d’amistat i
de treball.

A partir d’aquell dia ja no em va deixar viure. En principi ell
solia anar a l’arxiu històric d’Olot; després ja hi anàvem junts.
Gairebé sempre portàvem alguna còpia de documents antics,
sobretot dels llibres de notaries. L’arxiver, el Sr. Mayans ens
ajudava. Ens ho miràvem, ho transcrivíem i en fèiem fitxes i
un resum. D’aquesta manera anàvem descobrint el procés de
formació del poble des dels seus inicis. Vàrem estar com dos
o tres anys preparant l’estudi de la Sagrera. Recordem que la
Sagrera era un espai de 30 passes al voltant de l’església. Un
espai protegit, sagrat. Aquí, els pagesos hi guardaven en uns
petits coberts les seves partences més valuoses com podia
ser el gra. Estava a resguard de robatoris i malfactors. Es pot
dir que aquest espai d’immunitat va ser el nucli a partir del
qual es va anar construint el poble. Més tard el feudal, Senyor
d’Hostoles, va comprar el terreny que arribava fins al rec i
tancava el carrer Major per un costat i per l’altre, el carrer dels
Valls. Aquesta part nova s’anomena Cellera. Si ajuntem les
dues parts ens queda una espècie de rectangle que va ser la
part emmurallada. S’hi accedia per 3 portals diferents: l’un,
a Can Cases, l’altre, a Can Baldiri, i el tercer, a Can Tries.
Més tard el poble va créixer pel Firal, Sant Sebastià i el carrer
del Puig. Precisament aquests dos últims carrers han tingut
històricament un protagonisme especial, donat que era per on
passava el camí ral que comunicava el poble amb les terres
del sud i del nord-oest.
Penso com es devien anar barrejant les dues visions.
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L’entrevista

Entitats

Dues visions que es complementen perfectament: la d’un
historiador i la d’un arquitecte. Per a mi va ser molt enriquidor
poder treballar amb el Sr. Canal, i crec que el treball va ser
un èxit total.

LA MANCOMUNITAT DE
CAÇADORS DE COLL DE
BAS-JOANETES INFORMA:

Llavors el pla especial de tot aquest centre històric.
Sí, important per a Sant Feliu i per a la seva gent aquest
Pla Especial. Pensem que la història és important. Ens permet
saber d’on venim, on ens trobem i cap on anem. Dit d’una altra
manera, ens situa en el temps. El Pla especial no fa res més que
protegir aquests elements històrics, posar-los en valor.
Elements que es mereixen el màxim respecte, perquè és
a partir d’ells que nosaltres hem anat perfilant la nostra
manera de fer, de pensar, de construir, de viure...
Totalment. Aquest pla especial, el van fer uns arquitectes
d’Olot, ex alumnes meus per cert. Ells van fer la part més tècnica, molt ben feta, cal dir-ho. Jo hi vaig fer algunes aportacions
a partir dels treballs dels quals hem parlat abans.
En destacaria alguns trets específics del nostre casc antic?
Mireu, el creixement dels pobles obeeix a diferents processos. Es pot dir que n’hi ha com 4 o 5 models. Sant Feliu
es fa a partir de la Sagrera i es van fent ampliacions al llarg
de la història segons les necessitats de cada moment. Exemples relativament recents podrien ser el pas del tren que dóna
lloc al barri de l’estació, l’aparició del cotxe amb la nova
carretera etc, etc.
Hi ha pobles que han nascut i crescut a partir d’una cruïlla
de camins. Amb la dominació romana es va fer una important
xarxa de camins. Calia fer llocs de descans talment com les
àrees de servei de les autopistes actuals.
Un altre model de creixement és el que té un castell com
a nucli inicial. Santa Pau en seria un exemple. Una simple
caseta de pescadors podria ser l’origen de bona part de pobles
costaners.
Creu que un aspecte a destacar del nostre poble podria
ser la quantitat de pedra treballada?
Hi va haver un moment de la història, després dels terratrèmols del 1428, que hi va haver la necessitat de reconstruir.
El picapedrer va ser una peça clau. Ens consta l’existència de
picapedrers francesos. Tenien fama de ser bons constructors.
Sovint deixaven escrit el seu nom a la pedra. Hi ha constància
dels contractes de treball que feien per famílies del poble.
En la construcció de l’església actual, hi van estar cap a cent
anys. Quan havien de parar una temporada, sigui pel motiu
que sigui, era llavors quan solien treballar per a particulars.
D’aquí neixen algunes de les joies que ens van deixar en forma
de portals o brancals de finestra.
Només per raons d’espai fan que haguem de posar punt
i final a l’entrevista. Us ben asseguro que és tot un plaer
compartir l’estona amb aquest senyor, que, tot escoltant
les seves reflexions o valoracions històriques, fa que encara
en sentim més orgullosos del privilegi de poder viure en
un poble com el que tenim.
Joan Monteis
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Aviat farà dos anys (era el 31 de maig del 2010) que
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, en un escrit registre de
sortida número 252 i signat pel propi senyor alcalde, ens feia
saber que se’ns havia concedit una subvenció de cinc-cents
(500) euros, “atès que la seva Associació realitza molts treballs
com ara manteniment de camins, batudes de senglar,etc.” -deia
exactament l’escrit.
La nostra entitat té més de trenta-cinc anys d’antiguitat, i
cada any portem a terme el manteniment de camins i carreteres
forestals, i fem les batudes extraordinàries de senglar que facin
falta, quan aquests animals fan mal als conreus. A part d’això,
els caçadors coneixem bé el territori i el valorem perquè sabem
la importància que té, i això ens porta a tenir cura de tot allò
que té a veure amb el medi natural.
Tots aquests valors són reconeguts per molta gent i també
pel nostre Ajuntament, que, fins ara, i sobretot durant aquests
dos últims anys, només ha tingut paraules d’elogi que ens
han estat trameses per escrit, però la cosa s’ha quedat aquí:
paraules i prou.
Per això volem fer saber que fa dos anys que no rebem ni un
euro de subvenció, tot i que hem sentit dir pel poble, sobretot
pels bars, que com a caçadors estem valorats, cuidats i ben
atesos, quan això és totalment fals.
Des de l’espai que se’ns ofereix a l’Hostolenc, ho comuniquem al poble perquè ens sembla que és de justícia fer-ho.

Mancomunitat de Caçadors
de Coll de Bas-Joanetes

Entitats
Activitats destacades del Centre de dia
durant els primers mesos de 2012
Amb l’inici d’un nou any, l’equip del Centre de dia de
Sant Feliu ha elaborat també una nova agenda d’activitats
que s’emmarca dins el programa sociocultural i educatiu del
centre. Aquest programa té diversos objectius:
- Mantenir les capacitats cognitives (atenció, memòria,
llenguatge, etc.) i funcionals (mobilitat, coordinació, motricitat
fina, etc.) dels usuaris.
- Afavorir la comunicació i les relacions interpersonals entre
els usuaris, el personal, familiars i voluntaris.
- Afavorir el contacte amb l’exterior i preservar la integració
a la comunitat.
- Fomentar les relacions intergeneracionals i promoure la
relació amb usuaris d’altres entitats.
- Conservar costums, tradicions i festes que han celebrat
els usuaris al llarg de la seva vida.
Per tal de posar a la pràctica aquests objectius, es realitzen
activitats setmanals com també activitats extraordinàries repartides al llarg de l’any.
El programa d’activitats setmanals s’ha anat consolidant,
de manera que cada dia es realitzen dues activitats grupals, una
al matí i l’altra a la tarda. Aquest volum d’activitats és possible
gràcies a la intervenció de les professionals del centre (educadora social, terapeuta ocupacional, monitora d’activitat física,
gerocultores) i la inestimable col.laboració de deu voluntaris.
El programa d’activitats extraordinàries consta de la celebració de festes populars (Carnaval, sant Jordi, Sant Joan, Castanyada,
Nadal i Reis), la participació en festes i activitats que s’organitzen
al poble (Festa major, Festa petita), trobades amb altres entitats
(Casal Sant Marc, altres residències i centres de dia de la comarca),
i activitats intergeneracionals amb alumnes de l’Escola Rocalba
com també de l’Escola bressol Petits Pescallunes.
De les activitats extraordinàries que s’han realitzat entre els
mesos de gener i abril d’enguany voldríem destacar les següents:
• La visita a l’Escola bressol Petits Pescallunes amb motiu del
dijous llarder que vam celebrar conjuntament, els més grans i els
més petits del poble, amb un bon berenar al pati de l’escola bressol.
• Una activitat conjunta amb els alumnes de sisè de l’Escola
Rocalba. Gràcies a la bona experiència de l’any passat, el
mes de febrer d’enguany vam tornar a rebre els alumnes més
grans de l’escola per jugar tots plegats Els camins del cervell.

A part de transmetre coneixements sobre el funcionament del
cervell i la malaltia d’Alzheimer, aquest joc afavoreix la relació
i comunicació entre avis i nens. Tots s’ho van passar molt bé
i s’han creat vincles intergeneracionals.
• L’entrevista que els alumnes de quart i cinquè de
l’Escola Rocalba han vingut a fer als usuaris del centre de dia.
Ha estat una activitat satisfactòria tant pels alumnes que han
après coses sobre la vida al segle passat, com també pels avis
i àvies que han pogut compartir moltes vivències personals.
• Dues visites a la Residència Montsacopa d’Olot. El mes
de febrer vam anar-hi amb un petit grupet d’usuaris per tal de
participar, igual que en anys anteriors, a la festa de disfresses
que organitza la residència. A mitjans d’abril vam tornar-hi amb
un grup d’usuaris més nombrós, amb la finalitat de donar-los
a conèixer les instal.lacions de la Residència Montsacopa que
té una especial importància pel Centre de dia de Sant Feliu ja
que ambdós centres són gestionats per la mateixa empresa.
Aquestes visites són també una bona ocasió per enfortir les
relacions entre els usuaris dels dos centres.
I ara, a les portes de Sant Jordi, ja hem encarregat les
nostres roses als alumnes de l’Escola Rocalba que anirem a
visitar, com cada any, a la seva parada al Firal. Esperem també
amb molta il.lusió la celebració dels Jocs Florals que organitzen conjuntament el Casal Sant Marc i l’Escola Rocalba i
a la qual ens conviden. Moltíssimes gràcies per comptar amb
nosaltres any rere any!
Tot mirant endavant, estem organitzant pel mes de maig
una sortida a la Cooperativa La Fageda que ens oferirà una
visita guiada a les seves instal.lacions, la granja de vaques i
la fàbrica de iogurts. Serà una visita significativa ja que molts
usuaris del nostre centre han viscut a pagès. També podran
veure d’on provenen i com es fabriquen els iogurts i flams
que mengen al centre de dia.
A principis de juny participarem de nou a la Trobada de
Residències i Centres de Dia d’Olot i comarca que es celebra cada any amb una festa ben lluïda al Restaurant Can Xel.
Per acabar, voldríem donar les gràcies als nostres voluntaris
com també a totes les persones i entitats que col.laboren amb
el centre de dia i que contribueixen a que els usuaris del centre
rebin una atenció de qualitat.
Abril 2012
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Actualitat
FIRA DE SANTA LLÚCIA I
LA INAUGURACIÓ DEL MOLÍ DE LA CONQUETA
Va iniciar-se la Fira el dissabte dia 17 de desembre, amb el
pregó d’inici de la fira a càrrec del Sr. Josep Valls, que va fer
una explicació sobre els orígens d’aquesta nostra fira, que està
ja documentada a l’any 1393. Les seves referències històriques
i les seves descripcions ens transportaren a aquella llunyana
época, imaginant-nos la Plaça el Firal actual sense edificis i
plena de mercaders i bestiar. Molt interessant.
Seguidament, i després de veure el vídeo d’aquest any de la
Marató “Regeneració i transplantaments d’òrgans i teixits”,
ens vàrem entaular per menjar una bona escudella amb carn
d’olla a favor de la Marató de TV3. Més de setanta persones
vàrem assaborir l’escudella, que estava boníssima, ambientats
amb cançons tradicionals catalanes.
I l’endemà, diumenge, ens esperava un matí molt ple
d’activitats: la XVII Pedalada Popular amb més de 200
participants, l’exposició de vehicles antics que varen omplir
totalment la Plaça de l’Església, els magnífics pessebres
instal·lats a l’església del Roser, les exposicions dels artistes
locals i dels amics del paisatge que cada any ens ensenyen les
seves creacions, també l’exposició sobre els molins fariners
a la Sala de l’Esbart. La mostra de bestiar, que encanta als
més petits... i les parades i paradetes de tot tipus d’artesania.
Els jocs per a la mainada... I les més de cent cinquanta persones que varen assaborir el XV Tast Gastronòmic... O sigui,
vàrem estar molt i molt distrets, gaudint d’un matí fred, però
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assolellat, d’un diumenge del mes de desembre a l’acollidor
centre històric de Sant Feliu de Pallerols.
Però, el més destacat d’enguany va ser la inauguració
del Molí de la Conqueta, un molí dins el casc antic de la
població que data del segle XII i que funciona totalment. És
una obra excel·lent molt i molt ben restaurada. L’Ajuntament,
com a promotor de l’obra, i l’Associació de l’Esbart de la Vall
d’Hostoles, que és qui va portar-ne la dirección, en poden estar
molt i molt satisfets. Varen ser presents a l’acte d’inauguració
el Sr. Joan Pluma , director general de Patrimoni Cultural de
la Generalitat de Catalunya, el Sr. Jaume Torramadé, president de la Diputació de Girona, el Sr. Antoni Baulida, cap
dels SSTT del Departament de Cultura, el Sr. Miquel Calm,
Vicepresident de la Diputació de Girona i el Sr. Eduard Llorà,
alcalde de Les Planes d’Hostoles.
El Sr. Alcalde, en nom de l’Ajuntament, va lliurar una placa
a l’Associació Amics de la Vall d’ Hostoles en agraïment per
l’extraordinari treball efectuat de forma desinteressada. Per
part de l’Associació de l’Esbart de la Vall d’ Hostoles varen
agrair l’interès i dedicació en la recuperació d’aquesta obra als
senyors Narcís Palahí i Carles Nogareda, fent-los-hi entrega
d’un present: una pala de molí amb una inscripció.
Molta gent va fer cua per veure el molí i el seu funcionament. Sant Feliu de Pallerols ha recuperat un altre element
que forma part del seu patrimoni històric; és una gran notícia.

Actualitat
FESTES DE NADAL

SETMANA SANTA

Com cada any, l’Ajuntament i entitats de la població organitzen alguna activitat per aquestes Festes: sessions de cinema per
als menuts, el Concert de Nadal, La Quina de Nadal, Concurs de
Pessebres... Les activitats que s’han de destacar són dues (han
tingut èxit gràcies a l’esforç, dedicació i implicació d’un grup
de gent a qui cal agrair-ho): la representació dels Pastorets El
dimoni que no era tan dolent (dues representacions es varen
haver de fer perquè amb una no hi cabia tota la gent) i la Cavalcada dels Tres Reis d’Orient, en la que es varen introduir
elements nous i va resultar molt original i també tot un èxit.

Els actes d’aquests dies festius s’inicien amb la benedicció
de palmes i rams el diumenge de rams. Són uns dies en els que
hi ha moltes activitats religioses: Via Crucis, celebració de la
Passió, Vetlla Pascual, Missa de Resurrecció...

CARNESTOLTES 2012
Una altra activitat renovada ha estat la festa de Carnestoltes, fruit de la iniciativa d’un grup de gent amb el nom Penya
Casnestoltes Pescallunes, que, juntament amb l’Ajuntament,
organitza una espectacular cercavila amb carrossa i tot i una
animada festa!
QUINA TRIBU! Va ser el nom amb el que van participar
a la rua de carnestoltes d’Olot: un centenar d’indis i índies
pescallunes ballant al so d’una la música tribal... I van guanyar
el tercer premi en la modalitat de carrosses! Enhorabona!!

Però també són dies de bunyols, de tortells i “mones”. Des
de fa molt anys que per aquestes dates l’Ajuntament organitza
una bunyolada popular, sempre amb molt d’èxit. Enguany,
com a novetat, es va organitzar un concurs de bunyols
presentant-s’hi gairebé una dotzena de participants. El premis
varen recaure en les següents persones:
Categoria bunyol anissat: Carme Comas
Categoria bunyol bufat: M. Àngels Artigas
Categoria bunyol dolç: Carme Colom
Seguidament, tothom va poder assaborir algun bunyol, i
entre la música, el moscatell i els refrescos per a la mainada,
es va aconseguir fer una bonica festa.

LA NOVA PÀGINA WEB
www.santfeliudepallerols.cat
Com ja us vàrem informar dies enrere, l’Ajuntament ha
confeccionat la nova pàgina web del nostre municipi, molt
més interactiva, actual i amb molts més avantatges per a tots
els seus usuaris (tant particulars, com empreses, com establiments, com entitats…)
Un dels avantatges principals és que si us registreu tindreu
dret a un seguit de serveis i també podreu estar més informats
de les activitats, notícies, esdeveniments, etc. del municipi.
El fet de registrar-vos és molt fàcil; tothom ho pot fer, i
d’aquesta forma rebreu personalment la informació a través
del vostre correu electrònic, que haureu de fer constar en
el registre. Penseu que a llarg termini l’Ajuntament només
informarà a través d’aquest mitjà, per tant, paga la pena que
tothom ho faci.
És especialment interessant també per als establiments
turístics, empreses, comerços, bars i restaurants, fondes…
i serveis en general, perquè de forma gratuïta surti el nom
del vostre establiment a la pàgina. En el cas que algú estigui
especialment interessat a publicitar en aquesta pàgina el seu
establiment i/o empresa, teniu, a més, diverses opcions més
completes, previ pagament.
Us podeu informar a l’Ajuntament (972 44 40 11) o bé a
Corporació Digital (Jordi – 972 44 43 80)
Si teniu algun problema a l’hora de fer el registre, us podeu
posar en contacte amb les nostres oficines i us informarem
sobre com fer-ho.
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DESFIBRIL·LADORS
A SANT FELIU

LES ACTES “HISTÒRIQUES”
DE L’AJUNTAMENT

Per si encara hi ha algú que no ho sap, l’Ajuntament va
sol·licitar a Dipsalut la cessió de dos desfibril·ladors:
Un està ubicat al carrer Travessera del Roser (darrera
l’Ajuntament). L’altre, a l’Oficina de Turisme.
Un desfibril·lador és un aparell que diagnostica l’aturada
cardíaca i la tracta mentre no arriben els serveis mèdics.
Degut a la seva simplicitat, pot ser utilitzat per persones
inexpertes. Heu de saber que tenir a prop un aparell d’aquests
pot salvar una vida.
Pel mes de febrer es va impartir una xerrada explicativa
perquè la població conegués el seu servei i funcionament.

FELICITACIONS
A L’ALBERT TARRÉS i CANIMAS PER HAVER
OBTINGUT EL PREMI “JOAN TEIXIDOR D’ HAIKUS
EN LÍNIA“ amb la col·lecció de poemes “La nit i la fulla”
en la festa dels premis literaris Ciutat d’Olot.
L’editorial Viena en farà la seva publicació.

(Recull a càrrec d’en F. Xavier Banti i Casas)
LLIBRE D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU
DE PALLAROLS. N° 8. ANY 1936 (1936-1939). Pàgines 30 i 31
A la vila d’Hostoles a vint-i-tres de decembre del mil
nou-cents trenta nou [vuit], essent les dotze hores, previa
convocatoria legal, varen reunir-se en la Casa de la Vila,
els ciutadans que formen aquest Ajuntament a l’objectiu de
celebrar sessió ordinaria, baix la presidencia del ciutadá Alcalde Tomás Peña Navarro, amb assistencia dels Concellers
que al marge son relacionats i el Secretari que subscriu.
Es llegí i s’aprová l’acta de l’anterior sessió.
A continuació es doná lectura de la correspondencia i
dels Diaris Oficials donant-se els presents per assabentats.
Seguidament i per unanimitat es prengueren els acords següents:
lé Assenyalar el tipo de subasta per a arrendar l’hort
de Casa Prat en la quantitat de tres-cents pessetes anuals.
2on Construir un desaigüe que sortin de la carretera
de l’Estat que passa per aquest terme municipal vagi a
desembocar al Riu Riubrugent; amb l’objectiu d’aixugar la
cuneta cuberta amb lloses existent en l’esmentada carretera, en la qual hi han continuament aigües estancades, amb
el consegüent perill per a la salud pública i per als edificis.
3é Imposar un segell, amb caracter d’arbitri municipal,
de deu centims de pesseta, per cada consumació de café
que es faci en els cafés d’aquesta vila.
4art Carregar el quaranta per cents damunt els preus
de venda de totes les mercaderies que espendeixi la Conselleria Municipal de Proveïment, aquest augment tindrá
un caracter fiscal d’arbitri.
No havent altres asumptes de que tractar el ciutadá
Alcalde aixecá la sessió signant la present els concorrents
de que jo el Secretari certifico.

ENHORABONA!!!
Assitents: Genís Tarrés Barcons, Pere Pujol Juventeny.
Josep Llach Costa. Secretari: Josep Arana i Vallés.
Ajuntament: Alcalde = Tomàs Peña Navarro = Esquerra R.
de Catalunya, Alcalde 2on = Francesc Pujol Juventeny = Sindicat Agrícol, Alcalde 3é = Miquel Ribas Espígul = Esquerra
R. de Catalunya, Conseller = Genís Tarrés Barcons = Esquerra
R. de Catalunya, Conseller = Pere Pujol Juventeny = Esquerra
R. de Catalunya, Conseller = Joan Comas Rigall = Esquerra R.
de Catalunya, Conseller = Miquel Farrés Sala = Esquerra R. de
Catalunya, Conseller = Josep Llach Costa = Sindicat Agricol.
Nota: la correcció de l’any [vuit], està feta amb llapis per sobre del
-nou-, sense que al final de l’acta consti com esmena per part del Secretari,
tal com es fa habitualmet en cas d’error de transcripció.
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RESSENYA HISTÒRICA DEL CASC ANTIC
DE SANT FELIU DE PALLEROLS
Fins al segle XIè la població de la Vall d’Hostoles havia
viscut escampada ocupant tot el territori; des de l’època romana, passant pel domini dels visigots i, més tard dels àrabs
i francs carolingis, la Vall fou treballada per generacions
de camperols. No hi havia, per tant, el més petit nucli urbà.
Calia esperar al segle XIè, amb l’arribada del feudalisme,
una millora econòmica notable i el corresponent augment de
la població, perquè en les terres de la Vall sorgís al voltant
de les esglésies parroquials una zona declarada d’immunitat,
assenyalada en un circuit de 30 passes. Així nasqué la Sagrera
de Sant Feliu de Pallerols, que perdurarà des del segle XIè
al XIIIè, període de naixement i creixement del feudalisme,
com a teòrica protecció contra el vandalisme.

La Cellera s.XIV

La Sagrera s.XIII

La Sagrera, a finals del segle XIIIè, era habitada per una
vintena de famílies com a màxim i pels senyors del castell, que
vivien en una àmplia casa forta situada en l’angle sud oriental.
Fou una sagrera propiciada conjuntament per l’església i per la
noblesa feudal. En tombar l’any 1300, el castell va creure convenient crear un nucli més important, i tant Guillem Galceran
de Cartellà, que va morir el 1307, com la seva filla Ermessenda
i els seus néts, compraren terres del Mas Torn, en la part nord
oriental de la Sagrera, i del mas Soler, en la occidental, i mediant
establiments assentaren nous pobladors, als que eximiren de
diferents tributs, creant la cellera o poble nou, que a finals del
segle estava enterament fortificat, amb tres portals d’accés. La
cellera és, per tant, una obra feudal del segle XIVè, segle que
va viure les terribles epidèmies de pesta que despoblaren la
vall en una gran proporció i frenaren el creixement de la cellera.

Malgrat això, el
1403 s’observa una
tendència a créixer vers
la part occidental i fora
murs. Es tracta de la
plaça o prat que tardarà
molt a completar el seu
recinte, però que de
moment serveix per a
les convocatòries de la
universitat de la Vall ,
moltes d’elles de gran
caràcter històric per la
seva transcendència en
les guerres remences,
especialment en el període 1462 a 1485, en
què tingué lloc la Sentència de Guadalupe,
que posà fi al conflicte
entre els senyors i els
pagesos dits mals usos.

Estat actual

El recinte fortificat era encara dempeus, quan el 1640 els
terços del rei Felip III, hagueren de sojornar fora de la Vila,
quan els cònsols i consellers els negaren l’entrada a la mateixa.
Text: Josep Canal i Carles Fochs.
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CRONOLOGIA DE LES POLÍTIQUES DE CONSERVACIÓ
DEL CASC ANTIC DE SANT FELIU DE PALLEROLS
Des de l’any 1979, els ajuntaments formats pels diversos
equips de govern han portat endavant una tasca molt important
de recuperació del casc antic, tant pel què fa a normatives de
conservació com a obres de reposició de serveis i pavimentació de carrers.
NORMATIVES:
1991- Aprovació de la redacció de les Normes Subsidiàries
del Planejament, tot i que feien poc esment al casc antic.
1993- S’encarregà la redacció del Pla Especial de Protecció i Millora del Centre Històric de Sant Feliu de Pallerols.
Aquest Pla constitueix l’instrument de planejament urbanístic
que té per objecte la protecció, la conservació i la millora dels
components de configuren el nucli antic de Sant Feliu, com
a conjunt d’origen medieval d’interès històric, artístic i/o
arquitectònic. Amb una superfície aproximada de 10,125 ha,
els límits que engloben l’àmbit d’actuació coincideixen amb
elements naturals o construïts: a llevant, cases i patis del c.
dels Valls, a migdia , av. Viola, a ponent, cases orientades al
Firal, i a nord, el riu Brugent.
Diu: “És un conjunt que manté ocultes, però gairebé intactes,
les edificacions que es varen iniciar durant el segle XIII”.
1997- Es va aprovar el catàleg de coloració, que és la
normativa que defineix i estableix els colors per a les façanes,
tancaments i serralleria i també el dels materials d’acabats del
nucli urbà, distingint entre els colors a aplicar per a tot el casc
antic i uns colors per a la resta de sòl urbà de Sant Feliu.
2003- Redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal- POUM-. Amb la redacció d’aquest Pla s’acaba de refermar
el Pla Especial del Casc Antic, ampliant també la seva zona
d’actuació a la resta del casc antic: tota la Plaça el Firal, c. del
Rec, c. del Torn, c. del Centre, c. de Llorenç Espígol, c. de Sant
Sebastià, c. del Puig i Puig de Grúfol, per tant, la normativa del
casc antic és aplicable també a tota aquesta zona.
També s’han exercit polítiques que han incentivat que
s’arrangin les cases i les façanes en aquesta zona, obtenint
molt bon resultats.
2005- Inici dels treballs amb la Universitat Politècnica de
Catalunya que actualment s’estan acabant d’elaborar i tramitar
del Pla Especial de Protecció i Millora del Riu Brugent,
pla que ordena el riu i els seus entorns com un parc urbà i
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d’esbarjo amb un tractament especial de les façanes dels
edificis que donen al riu.
OBRES:
1983- C. dels Valls i part alta del c. del Puig.
1992-1995- Es va realitzar una actuació importantíssima:
Es va refer i es van posar els serveis nous de tot aquest sector: Plaça Església, c. del Centre, c. del Rec, c. Major, c. de
Sant Antoni, Cantons Estrets -es va obrir el pas del cementiri
vell-, c. del Puig de Grúfol, passatge del riu Brugent sota Can
Fuixell i Can Manel.
A partir de l’any 1999- C. Travessera del Roser, Tram
entre la Plaça el Firal i la Ctra. de la Fàbrega, C. de Llorenç
Espígol i C. del Soler.
També molt important en especial per aquesta zona del casc
antic, i que hem de fer esment, foren les obres d’Ampliació i
Millora de l’enllumenat públic que li ha donat més prestigi,
atès que l’antic estava molt i molt deteriorat.
La Supressió de fils elèctrics aeris d’alguns carrers: Sant
Sebastià, Plaça Firal, Av. Viola.
La canalització de gas a tot el casc antic, servei molt
necessari en aquesta zona. Aprofitant el pas d’aquest servei
es va refer tota la pujada del c. del Puig.
Any 2011, obra molt important també per a aquesta zona
ha estat la rehabilitació del Molí de La Conqueta, que, com
sabeu, data del S. XIII, per tant, té una gran vàlua històrica.
I, per últim, recordar que l’ordenació de la circulació en
aquesta zona que ha facilitat la fluïdesa de la circulació dels
vehicles i, per tant, també és una altra manera de preservat
al casc antic.
Per tot plegat, doncs, hem vist que, de forma constant, s’ha
anant embellint i recuperant tota aquesta zona que diu tant del
què vàrem ser els santfeliuencs/ques, i que és totalment necessari que es conservi. És un patrimoni que ens dóna identitat i
cal preservar obstinadament.
Amb totes aquestes actuacions s’ha aconseguit que, a
qualsevol persona que entra a Sant Feliu de Pallerols, no se li
faci indiferent, ben al contrari, queda sorprès positivament, i
això ha estat gràcies a l’esforç de molta gent (administració i
veïns), cosa que hem d’agrair i sentir-nos-en orgullosos.

Mirador
EL GEGANT ABATUT

IMATGE DE LES ACCIONS
QUE NO S’HAN DE FER
Davant la deixalleria municipal
Algú hi ha abocat tota aquesta deixalla sense respectar els
rètols informatius, ni l’horari, ni tampoc la gent formal que, amb
tot aquest escampall, fins i tot tindrà problemes per entrar-hi.

Un fortíssim remolí de vent va arrencar de socarrel el roure
centenari que senyorejava prop del camí. Va ser un dia d’hivern,
avançat ja el desembre, en ple migdia, un migdia fosc, fred i
tempestuós. La seva corpulència i la seva majestuosa presència
van ser vençudes pel seu pitjor enemic: un vent huracanat.
Era un signe inequívoc de resistència i de fortalesa. Ja
solem dir “ésser fort com un roure”, però per a nosaltres, que
l’havíem vist sempre, era més que un símbol, era un vell amic
que crèiem invencible. “Mon cor estima un arbre. Més vell que
l’olivera...”escrivia el poeta Costa i Llobera, referint-se al pi de
Formentor. Nosaltres també estimàvem un arbre. Pels de casa
no era un roure qualsevol, era “el roure”. Ens va entristir pensar
que ja no veuríem cap nova brotada, ni gaudiríem del titileig de
les seves fulles tendres, transparents com d’eterna primavera,
vol de papallones sobre les seves branques abonyegades.

A les papereres
No s’hi poden posar bosses amb deixalles.
Siguem respectuosos!

Noble roure que ens donaves ombra i del que ens sentíem
orgullosos com si fossis un avi venerable. Camí de casa als
vespres, quan ja tot tardorejava, vèiem caure els teus aglans.
En tot moment ens feies companyia, mentre les teves branques
s’estenien buscant el cel. Amic dels xiprers, confident dels
enamorats, aixopluc dels caminants, vigia de la casa propera,
com un guardià fidel que -pensàvem- ens sobreviuria...
Adéu arbre noble, refugi d’esquirols, gaigs, garses i tota
mena d’ocells. T’he vist vençut, els teus braços gegantins
caiguts damunt dels camps erms pel fred i les glaçades. Si
amb les llàgrimes et poguéssim aixecar per fer-te reviure...
tots els animals del bosc, senglars, daines, conills i rates, talps
i teixons, guilles i esquirols, vindrien a plorar per tu, vell amic,
gegant abatut pel vent desfermat. Fins i tot jo ploraria...
Però, al capdavall, la teva fi no té res de deshonrosa. Les
teves branques ens donaran calor quan cremin a la llar de
casa. Seràs el foc amable, et recordarem amb gratitud. Fins
i tot algun follet entremaliat ens farà somriure enmig de les
guspires. Adéu, noble roure! Fins al proper hivern, quan et
retrobem en l’escalf de la brasa encesa.
Rosa Maria Montañá
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Bústia
A l’amic Puigvert
Tenia el costum de trucar-li pel vespre de Nadal. Aquest
cop, les esperes d’anys anteriors, que certament ja em neguitejaven, van bescanviar-se per la veu sòrdida d’una operadora
que m’anunciava la baixa de la línia. Em vaig voler convèncer
que potser havia donat de baixa la línia i s’havia comprat un
mòbil. L’endemà, un xic temerós, vaig trucar al Finet i em va
donar la notícia. Em vaig quedar gelat. Feia gairebé 10 mesos
i jo sense ni sospitar-ho... Durant tres o quatre dies no em
podia treure del cap que allò fos cert: el Puigvert era mort i
durant quasi un any jo el feia ben viu. En aquest període, allò
típic que més d’un dia havia pensat que ja feia massa que no
anava a sant Iscle. Arran del traspàs vaig fer memòria del meu
vincle amb ell. L’havia conegut en una excursió que vam fer
un grupet de gent de sant Feliu un matí de dissabte de finals
d’hivern de 1998. Fou en el marc del famós PEIDER, en el
que vaig estar treballant mig any, i en ocasió del qual em vaig
instal·lar al poble amb l’encàrrec de fer una diagnosi del present i el passat del sector primari del municipi. Gràcies a això,
vaig arribar a conèixer tots els pagesos, boscaters i ramaders
de Sant Feliu, entre ells també el Puigvert, el qual vaig visitar
més d’un cop durant aquells mesos, i amb qui vam establir un
principi d’amistat que al llarg dels anys es va anar consolidant.
La meva estada a Sant Feliu em va deixar bons records,
amics i coneixences i un espai més de la meva vida que durant
els anys posteriors va fer que retornés amb certa assiduïtat,
aprofitant anades a Girona o pels voltants. Tanmateix, al cap del
temps, la distància, els nous averanys i les obligacions creixents
van anar espaiant aquestes anades. Així que els últims anys,
pràcticament em limitava a fer una visita a Sant Iscle a passar
una estona amb aquest amic que havia decidit de conservar. Als
meus ulls, el Puigvert era l’ànima de la vall, la seva memòria,
viva... Reunia unes quantes de les virtuts que més admiro: era
un home noble, solidari, clar, cordial, simple i espontani, treballador i, alhora, observador. I, per això darrer, bon coneixedor
de les múltiples facetes de la realitat que l’envoltava. La seva
relació amb l’entorn era la d’una persona que no subestima
la natura, més aviat en feia part d’aquest entorn i el resultat
de la seva absència, ben segur, que l’empobreix. Malgrat els
esforços de la família perquè, atesa la seva edat, anés a viure
amb alguna germana, ell s’hi resistia. Al capdamunt de la vall
de Sant Iscle tenia la vida que havia triat i no crec que hagués
dut amb plenitud la vida que se suposa a una persona de la
seva edat i en un lloc que se suposa adequat. Potser això no
s’entendrà i no sé trobar les paraules adequades, però tinc la
sensació que lluny del mas hagués estat un final impropi per a
ell. Com a tots els qui van gaudir de la seva amistat, em queda
el seu record i em refresca la lliçó de dedicar el temps que li
cal a allò que considerem important. Aviat tornaré a enfilar la
carretera sinuosa de Sant Iscle i que estrany que em sentiré...
Quin buit més gros que hi has deixat Puigvert! A reveure!
Ramon Queralt
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PESCALLUNES
El noi Pescallunes ja l’ha pescat. Assegut a la barana, la té
a la mà. La lluna ja és seva. Ja és nostra.
Mireu el noi Pescallunes,
sorprès per la màgia d’un instant,
en el que s’ha acomplert
la llegenda que batega en el cor
de tot santfeliuenc, i és tan cert
que s’escriu amb lletres d’or.
El noi Pescallunes no creixerà,
no és orfe ni mai no estarà sol,
ja que és fill de Sant Feliu
i en el Brugent s’emmiralla.
Com si fos un ésser viu,
es mira la lluna i calla.
Com un personatge bondadós i proper,
el noi Pescallunes té vida pròpia
i és part de la nostra identitat.
Molt més que una figura de metall,
és una valuosa propietat
i l’orgull de la Vall.
Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles

LA LLUNA
Que n’és de bonica la lluna
quan la veus des del balcó.
T’imagines com un somni
que fa feliç a tothom.
Sempre ella ha estat
romàntica d’allò més.
Les parelles enamorades
voldrien que sempre el cel il·luminés.
Sempre està dintre del riu
brillant com un mirall.
I els pagesos de la vall
la volen per Sant Feliu.
Així, doncs, la tenim per mot.
Pescallunes ens han posat
I, a nosaltres, ens ha agradat,
estant orgullosos de tenir-la al costat.
Volem que les nits siguin clares
per veure-la molt millor.
I així ens l’hem fet nostra
per les parelles, pel poble i per tot.
MARIA VALLS

Bústia
FORN DE PA CAN TRIAS.
QUATRE GENERACIONS
AL SERVEI DEL POBLE

BON FUNCIONAMENT DE LA
BRIGADA JOVE ESTIU 2011
Després d’haver llegit el butlletí “L’oposició informa”, els
pares i mares i els nens i les nenes que varen participar en la
Brigada l’estiu passat, volem manifestar el nostre desacord
amb el que comenta la regidora, Sra. Àngels Armengou, en
relació al mal funcionament de la brigada jove l’estiu passat:
“...hi ha hagut problemes amb el funcionament de la Brigada
i, si l’estiu vinent també s’organitza, s’haurà de buscar que
la persona que triï com a responsable tingui capacitat i nivell
pedagògic adequats”.
Manifestem com a mares i pares dels nens i de les nenes que varen
formar part de la Brigada Jove l’estiu passat el següent:
1er.- No hi va haver cap problema amb el funcionament, amb
l’organització ni tampoc amb la direcció de la brigada jove i, considerem que la persona responsable va tenir capacitat suficient per
ensenyar als nois i noies que de forma voluntària s’apuntaren per
realitzar una activitat diferent a l’acadèmica, aprenent, coneixent i
realitzant una sèrie de tasques de manteniment (pintar bancs, netejar
fonts,...) a la població, o bé, realitzant un servei en diferents entitats
de la població (Centre de Dia, Escola Bressol,...) activitats per les
que la persona instructora, sobretot, li cal tenir coneixements del què
i com s’ha de fer i alhora sintonitzar amb la colla de nois i noies,
cosa que va fer.

Amb aquestes breus paraules volem donar les gràcies i
agrair a tots els clients, familiars i amics la fidelitat que ens
heu donat al llarg de més de 135 anys.
Una petita història que va començar a escriure Jaume Trias
pels volts de l’any 1877. Flequer de professió, va engegar
una petita fleca al carrer del Centre. No fou fins al 1929 que
el seu fill Enric es va traslladar a l’actual casa del carrer dels
Cantons Estrets.
Vingueren temps difícils, la guerra civil, la postguerra... Tot
i les dificultats, Imelda Colomer i els seus fills tiraren endavant.
Va ser en Lluís qui continuà el negoci. A l’any 1992 se li
atorgà “la distinció d’establiment antic” pels seus 115 anys
de servei continuat.
Josep Trias ha estat l’últim d’aquesta nissaga de forners fidel als seus orígens i als seus valors. Sempre lluità per defensar
l’ofici que ell tant va estimar a través del Gremi de Flequers
de la Garrotxa, del qual en fou cofundador i president.
Després d’una curta malaltia , el passat 25 de febrer ens
deixà. Amb ell s’acaba aquesta petita història de 135 anys al
servei al poble.
Mai us oblidarem.
FORN DE PA CAN TRIAS

2on.- Els nostres nois i noies varen estar molt contents de
formar-ne part i les relacions amb el responsable foren bones i de
respecte mutu.
3er.- Que el que la regidora anomena “problema”, va ser de
tipus personal entre dues persones: el responsable de la Brigada Jove, Ll. S., i el responsable del Casal d’Estiu, I. A. que
coincidiren a la pista poliesportiva i tingueren un intercanvi
verbal, no massa acurat entre ells, cosa que no va interferir per
res el desenvolupament normal de la Brigada Jove.
4art.- Que l’ajuntament i la tècnica de joventut, organitzant
la Brigada de Voluntaris d’Estiu fan un bon servei i que esperem
la seva continuïtat pel molt bon resultat que ha donat en aquells
joves de la població de menys de 16 anys.
PARES l MARES, NOIS I NOIES
BRIGADA JOVE ESTIU 2011
(segueixen les signatures que no publiquem)

El nostre més sentit condol per la mort de FRANCESC
ARNAU VILA, que va ser alcalde de la població durant
els anys 1995-1999. En guardarem un record.
Ajuntament Sant Feliu de Pallerols
Consell de Redacció
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PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 25 DE MAIG
A les 8 del vespre, a la Sala Ca les Hermanes, Pregó de la Festa Major a càrrec de Rosa
M. Montañà Gratacós, veïna de la població amb el títol: “Sensacions en la vigília
de la Festa”. Seguidament, Petit concert de música tradicional catalana a
càrrec de: Albert Miquel (acordió), Agustí Pedrico (contrabaix) i Clara
Bastons (violoncel).
A la Sala Ca Les Hermanes, Sopar Popular de Festa Major. Preu
Sopar: 18,00 €.
A partir de 2/4 de 12 de la nit, a la Sala Ca les Hermanes, PRIMERA
NIT DE BALL a càrrec de DISCO DIVER SHOW (amb toro mecànic).
Preu entrada: 3,00 €

DISSABTE 26 DE MAIG
De 2/4 de 12 a 2/4 d’1 del migdia, portes ofertes de l’Escola Bressol “Petits
Pescallunes”.
De 2/4 de 12 a la 1 del migdia, Cercavila pels carrers del nostre poble a càrrec de
Trik Trak Tabalers.
A partir de les 5 de la tarda, CERCAVILA del “BALL DELS CAVALLETS (grans i
petits), GEGANTS I MULASSA”.
A les 7 de la tarda, Missa a l’església parroquial.
A les 12 de la nit, SEGONA NIT DE BALL amb FESTA FLAIXBAC amb els DJ’s Albert Planadevall i Carles Roca . Preu entrada: 5,00€.

DIUMENGE 27 DE MAIG
CAMINADA POPULAR per les fonts de Sant Feliu. Sortida: a 3/4 de 8 del matí de l’Estació.
A les 12 del migdia, Ofici Solemne a l’església parroquial, acompanyada per la Cobla La Principal d’Olot.
A 2/4 d’1, a la plaça de l’Església, Sardanes a càrrec de la cobla LA PRINCIPAL D’OLOT.
A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església, Audició de Sardanes per la cobla LA PRINCIPAL D’OLOT. A la mitja part tindrà lloc el
“BALL DELS CAVALLETS, GEGANTS I MULASSA”.
A les 7 de la tarda, al camp municipal, Partit de Futbol entre els equips U.E HOSTOLES - AMER C.F.
A les 8 del vespre, a la Sala de Ca les Hermanes, Concert a càrrec del Grup NUEVA ETAPA. Preu entrada: 5,00€.
Seguidament, a la mateixa sala, SOPAR POPULAR: Pa amb tomàquet, llom, botifarra, vi, aigua i postres. Preu: 8,00 €
A continuació, a la Sala Ca Les Hermanes, EXHIBICIÓ de COUNTRY (petits i grans).
A continuació, TERCERA NIT DE BALL amb el grup NUEVA ETAPA i ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I PUBILLA
2012. Preu entrada: 5,00€.

DILLUNS 28 DE MAIG
A les 6 de la tarda, a la plaça El Firal, davant l’Ajuntament i Capella del Roser, Audició de Sardanes a càrrec de la cobla LA PRINCIPAL
D’OLOT. A la mitja part tindrà lloc el “BALL DELS CAVALLETS, GEGANTS I MULLASSA”.
A les 7 de la tarda, a la plaça El Firal, PALTRUCADA POPULAR i seguidament, Traca de Fi de Festa.
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