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HORARI HIVERN

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres, els matins de 9 a 3.

SERVEI D’URBANISME
Sra. Maria Gironès: Dilluns i dijous, matí de 8 a 3. Dimarts, tarda de 3 a 8.

CONSULTORI MUNICIPAL
Medicina General
Dra. Núria Gonzalez: Dilluns, tarda de 3 a 8. Dimarts, matí de 9 a 1. Dimecres, tarda 
de 3 a 8. Dijous, matí de 9 a 1. Divendres, tarda de 3 a 8. Dr. Coll: Dilluns i divendres, 
tardes de 3 a 8.
Analítiques
Sra. Anna Ruscada: Dilluns i divendres, matí de 2/4 de 9 a 9.
Infermeria
Sra. Anna Ruscada: Dilluns, tarda de 3 a 8. Dimarts, matí de 9 a 1 migdia. Dimecres, 
tarda de 3 a 8.
Sra. Glòria Guardiola: Dijous, matí de 9 a 1. Divendres, tarda de 3 a 8.
Llevadora
Sra. Montse Junquera: Dijous, tarda de 1/4 de 4 a 2/4 de 6 (cada 15 dies).
Pediatria
Dra. Roser Teixidor i Montse Mora: Dijous, tarda de 3 a 8.
Assistent social
Sra. Ester Vilarrasa. Dependència. Dijous, matí de 9 a 2/4 de 12 al consultori municipal.
Educadora Social (per famílies)
Sra. Lluïsa Vayreda: Dimarts, matí de 3/4 de 9 a 11.
Atenció a l’usuari
Dilluns i dimecres, tarda de 3 a 9. Dimarts, matí de 2/4 de 9 a 3. Dijous, matí de 2/4 
de 9 a 8 del vespre. Divendres, tarda de 3 a 9 del vespre.
Per urgències diürnes truqueu al telèfon: 972 444 298. 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).
Durant les nits, els festius durant tot el dia i els dissabtes a partir de les 2 del migdia 
fins a les 9 del matí del dilluns, s’ha de trucar al 112 (emergències)/061 (sanitat respon), 
o bé acudir al servei d’urgències Hospital d’Olot: 972 26 18 00. 

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.

BIBLIOTECA
De dilluns a dijous, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre. Dissabtes de 10 a 1 migdia.

ESCOLA
Horari acadèmic: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2/4 d’1 del migdia i de 3 a 
2/4 de 5 de la tarda. Al migdia, servei de menjador.

ESCOLA BRESSOL
De dilluns a divendres de 8 a 2/4 de 7 de la tarda.

MISSES
Parròquia: Dijous i dissabtes, a 2/4 de 7 de la tarda. Vigílies festius, a 2/4 de 7 de la 
tarda.
Santuari de la Salut, a la 1 del migdia, els diumenges i festius. 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10 del matí.

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Cada dimecres a partir de les 8 del matí.
Cal avisar a 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 les 6 tarda. Dissabtes de 10 a 1 del matí.

JUTJAT DE PAU
Els dimecres a partir de les 10 matí.

CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC
De dilluns a divendres, de 1/4 de 2 a 2/4 de 9 vespre. Diumenges, de 4 de la tarda 
a 9 del vespre.

CORREUS
De dilluns a divendres, de 1 a 2 del migdia

MERCAT SETMANAL
A la plaça el Firal, cada dissabte al matí.

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament i Jutjat de Pau..................................................................... 972 44 40 11
Consultori Municipal.............................................................................. 972 44 42 98
Durant les nits i festius, urgències mèdiques ............................................. 112/061
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 27 15 81
Escola Pública Rocalba............................................................................ 972 44 40 96
Escola Bressol “Petits 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

HORARI D’AUTOBUSOS TEISA
OLOT - GIRONA
Per Amer

Feiners 7,15 7,25 7,40 7,45 7,55 8,01 8,05 8,20 8,45
Diari 9,15 9,25 9,40 9,45 9,55 10,01 10,05 10,20 10,45
Feiners 12,00 12,10 12,25 12,30 12,40 12,46 12,50 13,05 13,30
Diari 15,00 15,10 15,25 15,30 15,40 15,46 15,50 16,05 16,30
Feiners 17,45 17,55 18,10 18,15 18,25 18,31 18,35 18,50 19,15
Diari 19,00 19,10 19,25 19,30 19,40 19,46 19,50 20,05 20,30

GIRONA - OLOT
Per Amer

Feiners 7,00 7,15 7,30 7,34 7,40 7,50 7,55 8,10 8,20
Feiners 9,30 9,45 10,00 10,04 10,10 10,20 10,25 10,40 10,50
Dissabtes, diumenges i festius 11,30 11,45 12,00 12,04 12,10 12,20 12,25 12,40 12,50
Feiners 13,15 13,30 13,45 13,49 13,55 14,05 14,10 14,25 14,35
Feiners 15,45 16,00 16,15 16,19 16,25 16,35 16,40 16,55 17,05
Diari 17,30 17,45 18,00 18,04 18,10 18,20 18,25 18,40 18,50
Diari 20,30 20,45 21,00 21,04 21,10 21,20 21,25 21,40 21,50

OLOT - BARCELONA per Amer   OLOT - ST. FELIU P. - BARCELONA
Dilluns a divendres feiners    6,00  6,20  8,25 
Dissabtes, diumenges i festius    7,00  7,20  9,25 
Feiners    9,30  9,50  11,55 
Feiners    15,30  15,50  17,55 
Diumenges i festius    17,30  17,50  19,55 
Festius vigília dies lectius universitaris   20,30  20,50  22,55

     BARCELONA - ST. FELIU P. - OLOT
Diari    10,00  11,40  12,00 
Feiners    15,00  16,40  17,00 
Feiners    20,00  21,40  22,00 
Diumenges i festius    20,15  21,55  22,15

OLOT - LLORET
DE MAR - OLOT
Horari d’hivern
Diari 8,30 8,37 8,41 8,50 9,05 9,13 9,30 9,40 10,10
De dilluns a dissabte 17,30 17,37 17,41 17,50 18,05 18,13 18,30 18,40 19,10

De dilluns a dissabte 10,15 10,38 10,50 11,02 11,15 11,25 11,34 11,38 11,55
Diari 19,15 19,38 19,50 20,02 20,15 20,25 20,34 20,38 20,55

BUS TRANSVERSAL De dilluns a divendres feiners
Sortida Sant Feliu direcció cap a Olot
H. SORTIDA   7,08 9,08 11,08 13,08 15,08 17,08 19,08
H. ARRIBADA   7,36 9,36 11,36 13,36 15,36 17,36 19,36

Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu
H. SORTIDA   6,30 8,30 10,30 12,30 14,30 16,30 18,30
H. ARRIBADA   6,58 8,58 10,58 12,58 14,58 16,58 18,58

VIC - OLOT per Bracons 
De dilluns a divendres feiners     Dissabtes feiners           Dgs. i dies festius
Vic 7,45 10,00 14,15 16,00 20,00 Vic 9,30 16,45 18,45 Vic 9,30
Les Preses 8,20 10,35 14,50 16,35 20,35 Les Preses 10,05 17,20 19,20 Les Preses 10,05
Olot 8,30 10,45 15,00 16,45 20,45 Olot 10,15 17,30 19,30 Olot 10,15

OLOT - VIC per Bracons 
De dilluns a divendres feiners     Dissabtes feiners           Dgs. i dies festius
Olot 7,00 9,15 13,15 15,15 19,00 Olot 8,45 15,45 17,45 Olot 8,45
Les Preses 7,05 9,20 13,20 15,20 19,05 Les Preses 8,50 15,50 17,50 Les Preses 8,50
Vic 7,45 10,00 14,00 16,00 19,45 Vic 9,30 16,30 18,30 Vic 9,30
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 L’INICI D’UNA NOVA LEGISLATURA
Aquest nou exemplar de l’Hostolenc que teniu a les mans, tal 
com indica l’encapçalament, marca l’inici d’una nova etapa 
que malda per innovar-se pel què fa a la presentació i con-
tinguts. Tots som conscients que més que una època de 
canvi, vivim un canvi d’època, marcada pels continuats esde-
veniments socials i polítics sense precedents en la nostra 
història recent. 

L’Hostolenc conservarà però, la mateixa essència santfeliuenca, 
doncs som conscients d’aquest preuat mitjà de comunicació. 
I, com no podia ser d’altre manera, no ens convé fugir 
d’estudi, ni molt menys deixar de banda els esdeveniments 
socio-culturals del nostre poble, que per cert, són força 
nombrosos i participatius, així com també les nostres tradicions 
que ens cal transmetre de generació en generació. 

A voltes amb el temari que ens ocupa, obviarem els articles 
de contingut polític, tot considerant que les discrepàncies 
que provoquen no afavoreixen la presumpta placidesa d’una 
lectura amena, farcida de fets històrics i culturals, com a eix 
vertebrador de la nova etapa esmentada. 

La nostra pretensió però, va encara més enllà, brindem la 
possibilitat d’admetre a totes aquelles persones que desitgin 
formar part del Consell de Redacció. Necessitem sava nova 
que aporti innovadors continguts al butlletí que ben segur 
aconseguiria així un renovat nivell d’interès per tal de captar 
l’atenció d’un sector més ampli de lectors. 

Molt agraïts per la confiança i lleialtat que sempre heu 
demostrat, el Consell de Redacció de l’Hostolenc us 
desitja per aquestes festes nadalenques el més bo 
i millor. Molta salut i pau i moltes felicitats a tots i 
a totes!!!

                                                             
EL CONSELL DE REDACCIÓ

T’AGRADARIA FORMAR PART DEL CONSELL DE REDACCIÓ?
VOLS COL·LABORAR ANUNCIANT-TE A LA REVISTA?

Envia un correu electrònic a l’ajuntament:
alcaldia@santfeliudepallerols.cat
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 ACTES PLENS MUNICIPALS

ACTA 004/2015 DE LA SESSIÓ EXTRAOR-
DINÀRIA DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015 DE 
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
A Sant Feliu de Pallerols, el dia 13 de juny de 2015, a les 
12.30 hores, a la Casa Consistorial i prèvia convocatòria 
per a celebrar la sessió extraordinària de constitució de 
l’Ajuntament elegit en les eleccions municipals del dia 24 
de maig de 2015, convocades pel Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, s’han reunit els Regidors electes Srs. Joan 
Casas i Carreras, Fèlix Castanyer i Santanach, Cristina Solà 
i Hernàndez, Fermín Colomer i Valls, Eva Briceño i Muñoz, 
Artur Colomer i Buchner, Judit Martra i Serrat, Enric Colom 
i Serrat i Àngels Armengou i Roig. Actua de Secretari el de 
la Corporació, Eduard Cuéllar i Vinaixa.
Els regidors assistents constitueixen la majoria abso-
luta dels regidors electes atès que essent nou el nom-
bre legal de regidors que integren la Corporació són 
presents en la sessió tots nou, i per tant es dona la 
condició imposada per l’article 195.4 de la Llei Orgà-
nica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, 
per poder declarar constituïda la Corporació.
D’acord amb l’acta de proclamació de candidatures re-
alitzada per la Junta Electoral de la Zona d’Olot en data 
1 de juny 2015, en les eleccions municipals celebrades 
el dia 24 de maig de 2015 en el Municipi de Sant Feliu 
de Pallerols es donaren els següents resultats: Con-
vergència i Unió va obtenir 403 vots, i per tant li co-
rresponen 5 Regidors; Units per Sant Feliu–Esquerra 
Republicana de Catalunya–Acord Municipal va obtenir 
359 vots, i per tant li corresponen 4 Regidors.
Atès l’ordre de col·locació en les respectives candida-
tures han obtingut la condició de Regidor les següents 
persones:  per Convergència i Unió (CiU), els Srs.  Joan 
Casas i Carreras, Fèlix Castanyer i Santanach, Cristina 
Solà i Hernàndez, Fermín Colomer i Valls, Eva Briceño 
i Muñoz. Per Units per Sant Feliu-Esquerra Republica-
na de Catalunya-Acord Municipal, els Srs. Artur Co-
lomer i Buchner, Judit Martra i Serrat, Enric Colom i 
Serrat, Àngels Armengou i Roig. 

1.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Declarada oberta la sessió, es procedeix a formar la 
mesa d’edat, integrada per la Regidora de major edat 
la Sra. Àngels Armengou i Roig, i per la Regidora de 
menor edat la Sra. Cristina Solà i Hernàndez, osten-
tant la presidència la primera de les esmentades. Ac-
tua de Secretari el de la Corporació.
Pel Secretari es dóna compte a la mesa de les Credencials 

expedides per la Junta Electoral de la Zona d’Olot que 
acrediten la condició de Regidors de tots els presents. 
Examinades les credencials, constatada la inexistència de 
causes de incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat 
a la seva proclamació, la mesa d’edat declara constituïda 
la Corporació Municipal integrada pels següents membres: 
Joan Casas i Carreras, Fèlix Castanyer i Santanach, Cristina 
Solà i Hernàndez, Fermín Colomer i Valls, Eva Briceño i Mu-
ñoz, Artur Colomer i Buchner, Judit Martra i Serrat, Enric 
Colom i Serrat i Àngels Armengou i Roig. 
Constituïda la Corporació, i per tal de prendre possessió 
dels seus càrrecs, per part del Secretari es formula als re-
gidors la següent pregunta “Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/regidora amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat ?”
Tots els regidors contesten “sí prometo”, excepte el 
regidor Joan Casas que contesta “sí juro”. 
Els Regidors Félix Castanyer i Santanach, Cristina Solà i 
Hernàndez, Fermín Colomer i Valls, Eva Briceño i Muñoz, 
Artur Colomer i Buchner, Judit Martra i Serrat, Enric Co-
lom i Serrat i Àngels Armengou i Roig, després de con-
testar “si prometo” afegeixen la següent expressió: “Per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio 
que resto a disposició del nou Parlament, del President i 
del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 
de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, junta-
ment amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, 
lliure i sobirà”. El Regidor Joan Casas i Carreras, després 
de contestar “sí juro” afegeix que es compromet a tre-
ballar per Sant Feliu de Pallerols i es posa a disposició del 
Parlamet de Catalunya pel que aquest decideixi.

2.-ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
Acte seguit, es procedeix a l’elecció de l’Alcalde. 
D’acord amb el que disposa l’article 196 de la Llei 
Electoral General poden ser candidats els caps de llis-
ta de les candidatures que han obtingut representa-
ció en el Consistori, és a dir, els Regidors Joan Casas 
i Carreras pel Grup de Convergència i Unió i Artur 
Colomer i Buchner per Units per Sant Feliu-Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal.
Els Regidors presents dipositen el seu vot en la urna 
preparada a l’efecte en l’ordre en què són cridats a 
fer-ho per part del Secretari. 
Acabada la votació, la mesa procedeix a l’escrutini 
amb el següent resultat:
- Vots emesos ....................................................    Nou (9)   
- Vots vàlids ........................................................   Nou (9) 
- Vots en blanc ...................................................   Zero (0)
- Vots nuls ...........................................................  Zero (0)
Vots a candidats:
- Joan Casas i Carreras ....................................   Cinc (5)    
- Artur Colomer i Buchner ......................... Quatre (4)
En conseqüència, essent nou el número de Regidors 
i cinc la majoria absoluta legal, resulta elegit alcalde el 
Sr. Joan Casas i Carreras el qual pren immediata pos-
sessió del càrrec.
S’obre un torn d’intervencions.
Per part del Grup Units per Sant Feliu-ERC-AC, el Regidor 
Artur Colomer felicita a Convergència i Unió i a Joan Ca-
sas. Diu que estan orgullosos del recolzament obtingut dels 
santfeliuencs en les eleccions, d’un 46% dels votants, i que el 
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compromís amb la gent els obliga a treballar amb fermesa i 
a exigir a l’Equip de Govern que treballi amb rigor i ajustat 
a la legalitat. Diu que les eleccions han estat brutes, que se’ls 
ha acusat de mentiders i covards, acusacions amb les que 
no estan d’acord. Acaba reiterant l’agraïment pel recolza-
ment obtingut i el compromís de treballar amb fermesa.
L’Alcalde agraeix al poble de Sant Feliu de Pallerols el 
recolzament obtingut en les eleccions que considera és 
a un programa i una manera de treballar.  A partir d’ara 
diu que serà l’Alcalde de tots, els que l’han votat i els que 
no. Diu que dilluns començaran a treballar per fer realitat 
el programa que varen presentar a les eleccions i que es-
peren trobar les complicitats i suports necessaris.  Acaba 
dient que cal oblidar el passat i mirar al futur perquè a 
Sant Feliu de Pallerols hem de viure-hi tots.       
S’aixeca la sessió a les 12.45 hores.

ACTA 005/2015 DE LA SESSIÓ EXTRAOR-
DINÀRIA DEL PLE DEL DIA 2 DE JULIOL DE 
2015  
A Sant Feliu de Pallerols, el dia 2 de juliol de 2015, a les 
21.00 hores, a la Casa Consistorial i prèvia convocatòria 
per a celebrar sessió extraordinària, s’ha reunit el Ple de 
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. Alcalde Joan Ca-
sas i Carreras i amb l’assistència dels Regidors Srs. Félix 
Castanyer i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Fermín 
Colomer i Valls, Eva Briceño i Muñoz, Artur Colomer i Bu-
chner, Judit Martra i Serrat, Enric Colom i Serrat i Àngels 
Armengou i Roig. Actua de Secretari el de la Corporació 
Eduard Cuéllar i Vinaixa.

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Per unanimitat, s’aprova l’acta de la sessió anterior 
que correspon a la del dia 13 de juny de 2015, de 
constitució de l’Ajuntament.  
El Secretari dóna compte al Ple que en sengles escrits, 
els regidors del grup de CiU s’han constituït com a 
“Grup Municipal de Convergència i Unió”, designant 
portaveu el Sr. Alcalde i suplent el regidor Félix Cas-
tanyer; els regidors de Units per Sant Feliu-ERC-AM 
s’han constituït com “Grup Municipal Units-ERC-AM”, 
designant portaveu primer el regidor Artur Colomer i 
Buchner i en ordre succesiu els regidors Judit Martra i 
Serrat, Enric Colom i Serrat i Àngels Armengou i Roig.

2.- DONANT COMPTE DELS DECRETS DE 
L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS 
DE TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS, I  DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Per part del Secretari, i en compliment del que disposa 
l’article 38d) del Reglament d’organització, funciona-
ment i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Decret 2568/86, de 28 de novembre, es dóna compte al 
Ple de les Resolucions dictades per l’Alcaldia referents 
al nomenament de Tinents d’Alcalde i d’organització 
de l’Administració municipal: 
Decret de l’Alcaldia número 015/2015, pel qual es 
nomena 1er. Tinent d’Alcalde el Regidor Sr. Félix Cas-
tanyer i Santanach i 2a. Tinent d’Alcalde la Regidora 
Cristina Solà i Hernàndez. 

Decret de l’Alcaldia número 016/2015, pel qual 
s’organitza el govern i l’administració municipal a tra-
vés de les següents àrees, indicant-ne els regidors res-
ponsables:

- Joan Casas. Alcalde. Àrees de Hisenda,  Benestar Social, 
Sanitat.
- Félix Castanyer. 1er. Tinent d’Alcalde. Àrees d’Urbanisme, 
Obres i Brigada municipal, Ensenyament.
- Cristina Solà. 2a. Tinent d’Alcalde. Àrees de Turisme, 
Patrimoni Cultural, Agricultura i Medi Ambient.
- Fermín Colomer. Àrees de Cultura i Festes. 
- Eva Briceño. Àrees d’Esports i Joventut.

Decret de l’Alcaldia número 017/2015, pel qual, de 
conformitat amb les atribucions conferides a l’Alcaldia 
pels articles 23 i ss. de la Llei 7/85, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases de règim local, 52 de la Llei 8/87, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
22 del reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel 
qual s’aproven les disposicions legals vigents en ma-
tèria de règim local i 52 del Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, i l’acord del Ple de l’Ajuntament de 17 
de juliol de 1999, es resol:
Primer.- Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Pallerols, presidida per aquesta Alcal-
dia, sigui integrada pels regidors següents:
Sr. Félix Castanyer i Santanach, Sra. Cristina Solà i Her-
nàndez i Eva Briceño i Muñoz. 
Segon.- És atribució pròpia i intransferible de la Junta 
de Govern Local assistir l’Alcalde en l’exercici de les 
seves atribucions. Així mateix, la Junta de Govern Lo-
cal tindrà les atribucions que li delegui l’alcalde o el 
Ple i les que li reconegui la legislació.
Tercer.- Les sessions de la Junta de Govern Local se 
celebraran ordinàriament els dijous al vespre, sempre 
hi quan hi hagin assumptes a tractar, i sessió extraor-
dinària o urgent quan ho decideixi el Sr. Alcalde.
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de 
l’Ajuntament en la primera sessió que celebri i que es 
notifiqui als regidors nomenats.
Cinquè.- Publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia sens perjudici de la seva efectivitat immediata des 
del dia següent a la seva signatura.
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Decret de l’Alcaldia número 018/2015, pel qual 
l’Alcaldia delega en la Junta de Govern Local diverses 
competències en les matèries de personal, contracta-
cions, obres i serveis, patrimoni i hisenda, urbanisme i 
llicències d’activitats.
En relació als Decrets esmentats, la Regidora Àngels 
Armengou comenta que troba a faltar l’assignació als 
regidors de l’equip de govern d’àrees tals com indús-
tria i comerç, noves tecnologies o protocol.
Contesta l’Alcalde que efectivament es així i que 
s’esmenarà aquesta qüestió mitjançant un nou Decret.
El Regidor Artur Colomer, en relació al Decret de no-
menament de membres de la Junta de Govern Local 
demana poder disposar de les actes  de les esssions 
que celebri.
Contesta el Secretari que s’enviaran a tots els regidors.
En relació al mateix Decret el Regidor Enric Colom 
demana la raó per la qual no s’ha invitat un regidor de 
l’oposició a participar en les sessions de la Junta de 
Govern Local.
Contesta l’Alcalde que fins que el procès judicial ini-
ciat amb la querella presentada per un regidor de 
l’anterior Consistori no s’hagi resolt i qui ho hagi de 
fer assumeixi les responsabilitats corresponents, no 
decidirà sobre la qüestió.   
La regidora Judit Martra diu que amb aquest posicio-
nament es castiga els regidors de l’oposició sense que 
aquests tinguin res a veure amb la querella.
Contesta l’Alcalde que en el seu moment els dos 
grups en l’oposició en l’anterior Consistori varen re-
colzar la presentació de la querella.
El Regidor Artur Colomer diu que com a Grup han 
de donar suport a qualsevol iniciativa que tingui la fi-
nalitat d’aclarir actuacions dels responsables polítics, a 
Sant Feliu de Pallerols i a qualsevol lloc.
El Regidor Enric Colom diu que si no s’invita als regi-
dors de l’oposició es perquè hi ha la voluntat d’amagar 
informació.
Finalment, en relació al Decret sobre competències 
delegades en la Junta de Govern Local, el Regidor En-
ric Colom demana al Secretari si l’aprovació de pro-
jectes d’obra per part de la Junta està condicionada a 
l’existència de consignació pressupostària.
Contesta el Secretari afirmativament, específicant que 
la consignació ha d’estar prevista en el Pressupost o 
incorporada mitjançant modificació de crèdits.

3.-  ACORD PEL QUAL ES FIXA LA PERIODICITAT 
DE LES SESSIONS DEL PLE.
De conformitat amb el que disposen els articles 38a) i 
78.1 del Reglament d’organització, funcionament i rè-
gim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial De-
cret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb 
els articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula-
dora de les bases de règim local, 47 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aproven 
les disposicions legals vigents en matèria de règim lo-
cal, i 95 de la Llei 7/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, per unanimitat s’adopten els 
següents acords:

PRIMER.- Que el Ple de l’Ajuntament celebri sessió 
ordinària un cop cada dos mesos, el quart dijous del 
mes que correspongui. En el cas que s’escaigués en 
festiu la sessió es celebrarà el dijous immediatament 
posterior.
SEGON.- Publicar el present acord en el Tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.

4.- ACORD PEL QUAL S’APROVA LA CONSTITU-
CIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I ES 
DESIGNEN ELS SEUS INTEGRANTS.
Atès el que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
127 del Reglament d’organització, funcionament i rè-
gim jurídic de les corporacions municipals i 46 i 56 
de la Llei 8 /1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, d’acord amb els quals es precep-
tiva l’existència de la Comissió Especial de Comptes  
a la qual li correspon l’examen, l’estudi i l’informe 
dels comptes anuals de la corporació, per unanimitat 
s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Constituir la Comissió Especial de Comp-
tes de la Corporació.
SEGON.- Designar com a membres de la Comissió en 
representació dels diferents grups polítics represen-
tats en el Consistori els següents regidors:
- Pel Grup de CiU, a més de l’Alcalde que la presideix, 
el Regidor Fermín Colomer i Valls.
- Pel Grup Units per Sant Feliu-ERC-AM, la Regidora 
Judit Martra i Serrat.  

5.- ACORD PEL QUAL S’APROVA FIXAR LA QUAN-
TIA DE LES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SER-
VEI DELS CÀRREC ELECTIUS I DELS GRUPS POLÍ-
TICS REPRESENTATS EN EL CONSISTORI.  
En relació a aquest punt de l’Ordre del Dia, el Regi-
dor Artur Colomer demana si es pot saber la quantia 
de les indemnitzacions que rebrà l’Alcalde del Consell 
Comarcal de la Garrotxa com a conseller comarcal.
La Regidora Àngels Armengou comenta que les in-
demnitzacions als regidors i als grups polítics haurien 
de suportar retenció per IRPF, i demana al Secretari 
que en el proper Ple informi sobre la procedència le-
gal d’aplicar aquestes retencions.
L’acord s’aprova en els següents termes:
Vist el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
13 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals.
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament es preveu 
una consignació destinada a indemnitzacions per raó 
de servei dels càrrecs electius i dels Grups polítics re-
presentats en el Consistori, per cinc vots a favor (Joan 
Casas, Féllix Castanyer, Cristina Solà, Fermín Colomer, 
Eva Briceño) i quatre abstencions (Artur Colomer, Ju-
dit Martra, Enric Colom, Àngels Armengou) s’adopten 
els següents acords:
PRIMER.- Fixar les indemnitzacions que corresponen 
als càrrecs electius de la Corporació segons el se-
güent detall:
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- Alcalde:  1.500,00 € per assistència al Ple (màxim sis 
sessions anuals).
- Regidors amb Àrea de responsabilitat: 450,00 € per
assistència al Ple (màxim sis sessions anuals).                                                                                                       
SEGON.- Fixar les indemnitzacions anuals que corres-
ponen als grups Polítics representats en el Consistori 
segons el detall següent:
- Variable: 50,00 € per Regidor i assistència a cada Ple. 
(Màxim sis plens anuals).
- Fixe: 200,00 € per Regidor/any. 

6.- ACORD PEL QUAL S’APROVA LA DESIGNACIÓ 
DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN DIFE-
RENTS ENTITATS I INSTITUCIONS.
En relació a aquest punt, l’Alcalde informa que no es 
nomenarà cap representant en el Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Giro-
na (CILMA): perquè és voluntat de l’Equip de Govern 
de donar de baixa l’Ajuntament de l’esmentada entitat.  
El Regidor Enric Colom diu que en la seva opinió 
l’Ajuntament s’hauria de donar de baixa de les enti-
tats municipalistes Associació Catalana de Municipis 
i Comarques i Federació de Municipis de Catalunya.
L’acord s’adopta en els següents termes:
Atès que l’Ajuntament es troba representat en dife-
rents entitats i institucions i que a conseqüència de 
la constitució de la nova Corporació municipal pro-
cedeix el nomenament de les persones que a partir 
d’ara exerciran aquesta representació, per unanimitat 
s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Nomenar els regidors que es diran per 
exercir la representació de l’Ajuntament en les enti-
tats i institucions següents:
- Patronat de la Fundació Privada per a la Promoció i 
el Desenvolupament de la Garrotxa: el Regidor Félix 
Castanyer Santanach.    
- Consorci de les Vies verdes de Girona: la Regidora 
Cristina Solà Hernàndez.
- Consell Escolar de l’Escola pública Rocalba: el Regi-
dor Félix Castanyer Santanach.
- Consell Escolar de l’Escola Bressol “Petits Pescallu-
nes”: el Regidor Félix Castanyer Santanach.
- Consell Consultiu d’Entitats i Associacions de Sant 
Feliu de Pallerols: a més del Sr. Alcalde o persona en qui 
delegui, la Regidora Eva Briceño Muñoz i per Units per 
Sant Feliu-ERC-AM el regidor Artur Colomer Buchner.   
- Comissió de Delimitació del Terme Municipal: a més 
del Sr. Alcalde, per part del Grup de CiU, el Regidor 
Félix Castanyer Santanach, per part d’Units per Sant 
Feliu-ERC-AM el Regidor Enric Colom Serrat.  
- Comissió de Manteniment dels Cavallets, Gegants i 
Mulassa: per part del Grup de CiU, el Regidor Fermín 
Colomer Valls i substituta la Regidora Cristina Solà 
Hernàndez. Per part d’Units per Sant Feliu-ERC-AM 
el Regidor Enric Colom Serrat.
- Associació de Defensa Forestal: la Regidora Cristina 
Solà Hernàndez.  
- Consell de Redacció de la revista “L’Hostolenc”:  per 

part del Grup de CiU, el Regidor Fermín Colomer 
Valls, per part d’Units per Sant Feliu-ERC-AM la Regi-
dora Àngels Armengou Roig, 
- Assemblea de l’Associació Garrotxa Terra d’Acolliment 
Turístic: la Regidora Cristina Solà Hernàndez.
- Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona (CILMA): no es nome-
na ningú perquè l’Alcalde informa de la voluntat de 
l’Equip de Govern de donar de baixa l’Ajuntament de 
l’esmentada entitat.  
SEGON.- Notificar aquests acords a les respectives 
entitats i institucions.  
S’aixeca la sessió a les 21.27 hores.
 

ACTA 006/2015 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL PLE  DEL DIA  23 DE JULIOL DE 2015  
A Sant Feliu de Pallerols, el dia 23 de juliol de 2015, a 
les 21.00 hores, a la Casa Consistorial i prèvia convoca-
tòria per a celebrar sessió ordinària, s’ha reunit el Ple de 
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. Alcalde Joan Ca-
sas i Carreras i amb l’assistència dels Regidors Srs. Félix 
Castanyer i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Fermín 
Colomer i Valls, Eva Briceño i Muñoz, Artur Colomer i Bu-
chner, Judit Martra i Serrat, Enric Colom i Serrat i Àngels 
Armengou i Roig. Actua de Secretari el de la Corporació 
Eduard Cuéllar i Vinaixa.
Abans de donar inici a la sessió l’Alcalde comenta que 
el d’avui és el primer Ple que serà retransmés en direc-
te per TV Sant Feliu i que d’ara en endavant es farà així 
en totes les sessions. Diu que és una iniciativa del Grup 
Units-ERC-AM que l’Equip de Govern ha recolzat.

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
En relació a l’acta de la sessió anterior, que correspon 
a la del dia 2 de juliol de 2015, per part dels Regidors 
es formulen les següents esmenes:  
El Regidor Artur Colomer diu que en demanar a 
l’Alcalde les retribucions que aquest rebria com a 
conseller comarcal no consta la resposta de l’Alcalde 
que li va dir que se’n informés en el Consell Comarcal 
de la Garrotxa.
El Regidor Enric Colom diu que ell no va suggerir que 
l’Ajuntament es donés de baixa com a soci de les dues 
entitats municipalistes de Catalunya sinó que seria 
aconsellable formar part només d’una.
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La Regidora Àngels Armengou diu que no consta a 
l’acta que en relació a la retenció d’IRPF de les indem-
nitzacions als regidors i grups polítics ella va afirmar 
no que haurien de suportar retenció sinó que creia 
que n’havien de suportar. Tampoc consta la seva afir-
mació que durant l’anterior legislatura la indemnitza-
ció rebuda pel seu Grup no va tenir mai cap tipus de 
retenció arribés o no al mínim legal.
No consta a l’acta que es va informar que la retribució 
salarial que fins ara rebia l’Alcalde passa ara al 1er. 
Tinent d’Alcalde i que la quantitat a percebre, 530,00 €, 
és neta. 

2.- DESPATX OFICIAL
L’Alcalde informa al Ple que el dia 10 de juliol es va 
entrevistar amb la Directora dels SS.TT. del Departa-
ment de Benestar i Família. I que el dia 17 de juliol, jun-
tament amb el 1r tinent d’alcalde, es varen entrevistar 
amb el Gerent de l’INCASOL per tractar de l’interès 
manifestat per dues empreses de poder-se instal·lar 
en el futur polígon industrial de Sant Feliu de Pallerols.

3.- ACORD APROVACIÓ FESTES LOCALS 2016
Atesa l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig (DOGC 
núm. 6888, del 9.06.2015), per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016.
Atès que d’acord amb la legislació vigent, de les ca-
torze festes laborals dues tenen el caràcter de locals 
i són fixades pel Departament d’Empresa i Ocupació, 
a proposta dels Municipis respectius, per unanimitat 
s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Fixar amb caràcter definitiu com a dies de 
festa local en el Municipi de Sant Feliu de Pallerols 
per a l’any 2016 els dies 16 de maig (dilluns de Pasqua 
granada) i 1 d’agost (Festa Petita).
SEGON.- Trametre aquest Acord a la Delegació Te-
rritorial del Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat als efectes de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

4.- ACORD PEL QUAL S’APROVA L’ALIENACIÓ 
D’UN SOLAR DE PROPIETAT MUNICIPAL.
En relació a aquest punt de l’ordre del dia, per part de 
l’Equip de Govern el Regidor Félix Castanyer diu que 
s’ha rebut una oferta que es considera suficient des 
del punt de vista econòmic i que la venda permetrà 

destinar els diners a reduir l’endeutament amortitzant 
parcialment el préstec de l’ICO.
Per part de Units SF-ERC-AM pregunta quantes 
parcel·les del Pla dels Bastons queden per vendre i si les 
despeses de la venda van a càrrec del comprador (se li 
contesta que sí). També diu que en le programa electo-
ral de CiU les esmentades parcel·les estaven valorades 
amb un preu més alt. Creuen innecessària la venda.
L’acord s’adopta en els següents termes:
El Ple de l’Ajuntament del 19 de maig de 2010 va acor-
dar aprovar el plec de clàusules per a la venda per con-
curs de les finques de propietat municipal situades en 
el Pla dels Bastons i que varen passar a formar part del 
patrimoni municipal com a conseqüència de la cessió 
a l’Ajuntament realitzada pels seus propietaris en pa-
gament de les quotes urbanístiques de l’urbanització 
del sòl urbà no consolidat del Pla dels Bastons.
La convocatòria es publicà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 150, del 6.08.2010.
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes no 
se’n va presentar cap.
Havent resultat desert el concurs, és procedent 
l’adjudicació pel procediment negociat, segons el pre-
vist en la Clàusula cinquena del Plec de Clàusules i en 
la legislació de caràcter general.
Atès que s’ha presentat una oferta per a l’adquisició 
del solar núm. 9 B-4 situat a la Ctra. de Santa Pau. 
Vist el disposat a la legislació vigent, Text Refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (R.D-
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), per cinc vots a 
favor (J. Casas, F. Castanyer, C. Solà, F. Colomer, E. Brice-
ño) i quatre en contra (A. Colomer, J. Martra, E. Colom, 
A. Armengou) s’adopten els els següents acords:
PRIMER.- Adjudicar la parcel·la amb número 9 B-4 si-
tuada a la Ctra. de Santa Pau a Josep Freixa i Bosch 
pel preu total de vuitanta un mil amb setanta Euros 
(81.070,00 €).
La finca està inscrita a nom de l’Ajuntament en el en 
el Registre de la Propietat d’Olot al Tom 1813, Llibre 
83, Foli 59. 
L’adjudicació es realitza amb subjecció al Plec de Clàu-
sules aprovat pel Ple del 19 de maig de 2010 i resta de 
la legislació aplicable.
El destí del solar és el d’edificació per a ús residencial en 
les condicions previstes en el Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal, sense que per part de l’Administració 
s’hagin establerts cap tipus de termini d’edificació ni 
altres limitacions.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.
TERCER.- Autoritzar el Sr. Alcalde per formalitzar el 
contracte en escriptura pública i per signar-la en nom 
de la Corporació.
QUART.- Destinar íntegrament l’import de la venda 
a l’amortització parcial anticipada del prèstec ICO 
subscrit per la Corporació l’any 2012, concertat amb 
la finalitat de fer front a les despeses de les obres 
d’urbanització del Pla dels Bastons en la part finança-
da pel pagament en espècie (cessió de parcel·les dels 
propietaris en pagament de les quotes d’urbanització). 
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5.-  ACORD APROVACIÓ CONTRACTACIÓ CON-
CESSIÓ OFICINA DE TURISME I BAR DE L’ESTACIÓ.
En relació a aquest punt de l’ordre del dia, per part de 
Units SF-ERC-AM el Regidor Enric Colom diu no enten-
dre que en el plec es faci constar que el concessionari hagi 
d’acceptar temporalment que el Casal d’Avis s’instal·li en 
les dependències perquè en aquest cas es pregunta si hi 
haurà un llistat de preus diferenciat per la gent gran. 
La Regidora Àngels Armengou diu que el plec es am-
bigu, sense concrecions importants i incomplert i enu-
mera les principals mancances:
- El concessionari es veu obligat a suportar que 
s’instal·li el casal d’avis sense més detalls sobre el fun-
cionament conjunt amb el bar.
- No s’especifica si el preu de la concessió inclou l’IVA 
ni si es tindrà en compte l’índex de preus al consum 
català o espanyol.
- No es preveu exigir cap fiança.
- Quan a la durada de la concessió no queda clar si 
la renovació passats els cinc primers anys és per cinc 
anys més o per anys succesius.
- En l’apartat d’obligacions que assumeix l’Ajuntament 
no s’inclou la de subministrar l’aigua.
- Quan als criteris per atorgar la concessió es valora 
amb massa punts l’experiència la qual cosa perjudi-
ca als possibles interessats joves, i s’hauria d’incloure 
valorar la realització de cursos de formació, mòduls, 
formació específica, etc.
Per part de l’Equip de Govern el Regidor Félix Cas-
tanyer manifesta que resulta complicat entrar en grans 
específicacions a l’hora de valorar les ofertes, però en 
canvi els suggeriments indicats (fiança, ipc català, con-
sum aigua, valoració de la formació..) s’inclouran en la 
versió definitiva del plec.
L’acord s’adopta en els següents termes:
L’actual titular de la concessió del bar de l’Estació ha 
manifestat la voluntat de rescindir el contracte a par-
tir del proper mes de setembre.
Per aquesta raó resulta procedent aprovar un nou 
expedient de contractació que inclogui la totalitat de 
l’equipament de l’edifici de l’Estació, la qual cosa su-
posa el servei de bar i la gestió de l’oficina municipal 
de turisme.
Amb aquests antecedents, per cinc vots a favor (J. Ca-
sas, F. Castanyer, C. Solà, F. Colomer, E. Briceño) i qua-
tre abstencions (A. Colomer, J. Martra, E. Colom, A. 
Armengou) s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Convocar concurs públic per a l’adjudicació 
de la concessió del servei de bar i de la gestió de 
l’oficina municipal de turisme de l’equipament de 
l’antiga estació.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules que ha de regir 
el concurs i sotmetre’l a informació pública, conjun-
tament amb l’anunci de la convocatòria, pel termini 
de vint i sis dies, prèvia publicació del corresponent 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Durant aquest termini els interessats podran presen-
tar propostes.
TERCER.- facultar el Sr. Alcalde per a la tramitació i 
execució del present acord.

6.- MOCIÓ DEL GRUP UNITS PER SANT FELIU-
ERC-AM 
Es posa a consideració del Ple una Moció presentada 
pel Grup municipal Units per Sant Feliu-ERC-AM en 
data 22 de juny 2015 (Registre d’entrada núm. 561), la 
relació de les quals i la seva resposta són les següents:
1.- “Informació, consideració i debat relatius a la re-
gularització cadastral, a més de la contestació de les 
següents preguntes:
- Quin és el nombre de finques cadastrals afectades? 
313 (dades de Xaloc)
- Quin és el nombre de persones físiques afectades?  
253 (dades de Xaloc)
- Quin import d’increment de la recaptació prevista 
per a l’any 2015 en concepte de contribució per a any 
2015, sense considerar la regularització d’anys ante-
riors? 91.000,00 € (dades de Xaloc)
- Quin import que s’ha reclamat a la totalitat dels 
propietaris de finques afectades per a regularització, 
en concepte de pagament dels tres anys anteriors al 
2015? 250.489,83 € (dades de Xaloc)
- Quin és el nombre de propietaris que han fet efectiu 
el pagament de la regularització dels tres anys ante-
riors al 2015, amb indicació de l’import total ja re-
captat per l’Ajuntament? 64.542,60 € (dades de Xaloc)
- Quin és el nombre de propietaris que han sol·licitat 
posposar el pagament de la regularització dels tres 
anys anteriors al 2015, amb indicació de l’ import total 
pendent de recaptar per l’Ajuntament? 153.104,76 €  
(dades de Xaloc)
- Quins han estat els criteris utilitzats per l’Ajuntament 
en determinar quines finques era necessari incloure en la 
regularització cadastral? Cap. L’Ajuntament no ha intervingut.
- Quan està previst que finalitzi aquesta regularització 
cadastral? Està acabada. Poden quedar casos puntuals. 
- Quin cost ha tingut o tindrà per l’Ajuntament haver 
pogut disposar de personal de Xaloc a les dependèn-
cies de l’Ajuntament? 0,00 €
- La regularització cadastral implicarà o pot im-
plicar en tot el procés algun altre cost a pagar per 
l’Ajuntament? No
- Què passa amb els possibles interessos de demora 
d’aquells propietaris que hagin sol·licitat posposar el 
pagament? Que se’ls hi aplicaran durant el temps ajornat.
2.- Informació, consideració i debat relatius a la possi-
ble excedència del Secretari - Interventor Municipal i 
contestació de les següents preguntes:
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- Quan està previst que el Secretari - Interventor agafi 
una excedència? Durant l’últim trimestre de l’any
- Per a quin temps es preveu agafar l’excedència? In-
definida
- Quins són els passos a seguir per la corporació per 
cobrir interinament la plaça mitjançant concurs? S’ha 
de donar compte a la Generalitat de la vacant per tal que 
qualsevol funcionari en actiu del Cos de Secretaris Inter-
ventors pugui sol·licitar la plaça. Si no hi ha sol·licitants 
l’Ajuntament pot habilitar provisionalment una persona o 
gestionar-ho a través del Consell Comarcal o la Diputació.              
3.- Informació, consideració i debat relatius al tema 
del geriàtric, i contestació de les següents preguntes:
En relació a aquesta qüestió l’Alcalde lamenta que no 
ha trobat la complicitat necessària com ho demostra 
el recurs de reposició presentat. Diu que la resolu-
ció d’aquest recurs s’ha demanat un informe jurídic 
que per diferents motius s’ha retardat però que con-
fia en tenir resolt en el Ple de setembre. Inicialment 
es preveu signar contracte l’octubre vinent i executar 
les obres dins el termini de tres anys posteriors que 
estableix el plec de condicions. En qualsevol cas, diu 
que l’empresa adjudicatària no vol tirar endavant el 
contracte fins que no s’hagi resolt definitivament el 
recurs de reposició. Per tot plegat acaba dient que 
en aquest tema potser caldrà tornar a començar per 
part de tots.
Sobre la qüestió el Regidor Artur Colomer diu que si 
hi ha majoria el projecte es pot tirar endavant i que ha 
de quedar molt clar que el grup Units per Sant Feliu-
ERC-AM no està en contra del geriàtric.
La Regidora Àngels Armengou comenta que l’anterior 
vicepresidenta del Govern de la Generalitat va incom-
plir la promesa realitzada en el seu dia a Sant Feliu 
de Pallerols de dotar de places concertades el futur 
geriàtric.
El Regidor Enric Colom diu que en el seu moment es 
va fer molta propaganda per part de l’Equip de Go-
vern de l’adjudicació del contracte però en canvi no 
n’ha fet gens de l’autorització per realitzar una prime-
ra fase del projecte global.
4.- Informació, consideració i debat relatius a la piscina 
municipal, i contestació de les següents preguntes:
Sobre aquesta qüestió l’Alcalde diu que la piscina s’ha 
obtingut per herència a l’Ajuntament de la seva pro-
pietària la Sra.  Anna Costa Sidera a la qual agraeix que 
hagi complert amb la promesa que en el seu moment 
ja li havia fet personalment.
Responent una pregunta sobre si l’esmentada senyora 
va pagar l’import de les contribucions especials de les 
obres d’urbanització del Pla dels Bastons corresponents 
a la finca de la piscina se li contesta afirmativament.
Referent als costos d’acceptar la herència fonamen-
talment son els de l’extinció del contracte vigent de 
lloguer de les instal·lacions i, en el seu cas, dels impos-
tos succesoris.
Sobre aquesta última qüestió el Regidor Enric Co-
lom pregunta al Secretari si se sap l’import que 
l’Ajuntament haurà de pagar d’impostos. En contestar 
el Secretari que no ho sap encara, el regidor manifesta 

que no entèn com es pot acceptar la herència sense 
saber el cost que tindrà per les arques municipals.
5.- Informació, consideració, debat i votació relatius al 
Pla dels Bastons, i contestació de les següents preguntes:
-Quins treballs es van realitzar abans de les eleccions 
en el tram de carrer del PAU-3, per quins motius ha 
sigut necessari realitzar-los, quin cost han tingut i a 
càrrec de qui han anat?
Sobre aquesta qüestió el regidor Félix Castanyer co-
menta que en el tram de l’antiga Ctra. de Santa Pau 
situat després del PAU-3 el camí quan plou s’emplena 
d’aigua i que les obres s’han fet per eviatr-ho. Han 
tingut un cost aproximat de 5.000,00 €.
- L’Ajuntament ha cobrat els treballs proporcionals de 
redacció de projecte d’urbanització i tots els altres 
necessaris perquè els propietaris del PAU-3 poguessin 
desenvolupar d’urbanització?
Sobre aquesta qüestió el regidor Félix Castanyer co-
menta que els pagaments dels costos proporcionals 
de redacció del projecte formen part de les obliga-
cions dels propietaris establertes en el conveni per 
executar l’urbanització del polígon.
Per la seva part el Secretari informa que els esmentats 
pagaments no s’han ingressat fins el dia de la data en 
les arques municipals.
- L’Ajuntament ha retornat els diners dels SUNC del 
Pla dels Bastons?
Sobre aquesta qüestió el regidor Félix Castanyer co-
menta que per l’Equip de Govern les obres del pro-
jecte del Pla dels Bastons estan totalment acabades i 
que en l’aspecte econòmic també en haver-se realitzat 
una auditoria. Diu que s’ha parlat amb alguns dels pro-
pietaris i la majoria accepta que no se’ls hi retorni i 
que no s’ha rebut cap escrit dels afectats reclamant 
aquesta devolució. Considera que els propieataris del 
SUNC han sortit beneficiats en altres aspectes de 
l’obra com ara la rebaixa del cost en un 15% o la pos-
sibilitat exercida per alguns d’ells de poder pagar part 
de les quotes mitjançant cessió de parcel·les.  
6.- Informació, consideració, debat i votació relatius a 
la Col·locació de “vams” per reducció de velocitat a 
l’eix principal del Pla dels Bastons. 
-Petició de votació perquè l’Ajuntament, mitjançant 
els seus serveis tècnics municipals, estudiïn la millor 
proposta de col·locació de “vams” per a reducció de 
la velocitat de vehicles a la Carretera Santa Pau, així 
com que es sol·licitin pressupostos i es procedeixi a la 
posterior contractació de la seva compra i col·locació, 
segons procediments necessaris de contractació.
Sobre aquesta qüestió el regidor Félix Castanyer co-
menta que l’Equip de Govern no és partidari d’aquesta 
solució però qie si una majoria de veïns ho demana 
s’estudiarà la seva col·locació en el lloc més addient.
El regidor Enric Colom diu que el tram més perillós i 
en el que caldria actuar és del que va de la Piscina a la 
connexió amb la travessia urbana de la C-63.
La regidora Judit Martra comenta que són molt neces-
saris per evitar que els cotxes vagin massa depressa 
especialment a l’estiu.
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7.- DECRETS DE L’ALCALDIA.
Decret 019/2015, pel qual es completa i complementa 
la composició del Cartipàs municipal ja designat pel 
Decret 016/2015.

8.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
L’Alcalde convida tots els Regidors a participar als ac-
tes de la Festa Petita i de l’Homenatge a la Vellesa que 
es celebraran el proper 1 d’agost.
En relació a aquesta invitació la Regidora Àngels Ar-
mengou informa que participarà en tots els actes ex-
cepte en el dinar.

9.- PRECS I PREGUNTES.
El Regidor Artur Colomer fa constar que segons els 
acords aprovats pel Ple de l’Ajuntament i pel Ple del 
Consell Comarcal de la Garrotxa les in demnitzacions 
que rebrà l’Alcalde son d’un màxim de 9.000,00 € de 
l’Ajuntament i d’un màxim de 16.000,00 € del Consell 
Comarcal.
El Regidor Artur Colomer demana a l’Alcalde que a la 
vista de la disolució de la coalició de Convergència i 
Unió a nivell català manifesti quin és el seu posiciona-
ment en relació a l’actual procès sobre la independèn-
cia de Catalunya.
Joan Casas contesta que com a Alcalde ha demostrat 
sempre el seu compromís amb el procès i que aixó és 
l’important i no la seva opinió personal.
La Regidora Àngels Armengou li demana si està en la 
línia de la Presidenta del Parlament Núria de Gispert 
la qual ha deixat el partit per desacord amb el posicio-
nament d’UDC sobre el procès.
Contesta l’Alcalde que no coincideix amb l’actitud de 
la Presidenta del Parlament i que ell es manté en el 
partit.
El Regidor Artur Colomer i la Regidora Àngels Ar-
mengou comenten que la pàgina web oficial de 
l’Ajuntament no està actualitzada i no incorpora en-
cara la composició de l’actual Consistori.
Per la seva part el Regidor Enric Colom diu que la 
web inclou propaganda de serveis personals que no 
son en absolut adequats i que fan molt lleig.
Contesta el Regidor Félix Castanyer dient que efecti-
vament falta actualitzar la pàgina web i que es farà tant 
aviat com es pugui. També està d’acord en la inconve-
niència de determinada publicitat a la web i diu que 
gestionarà que s’elimini.
La Regidora Judit Martra demana poder disposar 
de l’expedient de liquidació del Pressupost de 2014. 
També de la documentació del Compte General amb 
suficient antel·lació per tal que quan es convoqui la 
Comissió de Comptes municipal l’hagi pogut estudiar.
El Regidor Enric Colom demana quan l’Ajuntament 
podrà disposar de la plaça que el POUM preveu al 
carrer dels Valls al costat de l’Escola. Demana si se 
sap quan el propietari dels terrenys es decidirà a 
construir-la i critica que disposar d’aquest espai públic 
depengui de la voluntat exsclusiva de la propietat dels 
terrenys.

Contesta el Regidor Félix Castanyer que fins avui el 
propietari no ha demanat cap llicència d’obres. Diu 
que la configuració urbanística del sector està regu-
lada en una Modificació del POUM la qual preveu la 
cessió a l’Ajuntament d’aquesta plaça en el moment 
d’executar les obres, però que l’esmentada execució  
no està condicionada en el temps.
La Regtidora Àngels Armengou demana si en el paga-
ment de les indemnitzacions als regidors i als grups 
polítics municipals s’inclourà retenció per IRPF.
Contesta el Secretari que sí, i que serà del 6%.       
S’aixeca la sessió a les 22.50 hores.

ACTA 007/2015 DE LA SESSIÓ EXTRAOR-
DINÀRIA DEL PLE DEL DIA 2 DE SETEMBRE 
DE 2015  
A Sant Feliu de Pallerols, el dia 2 de setembre de 2015, 
a les 20.00 hores, a la Casa Consistorial i prèvia convo-
catòria per a celebrar sessió extraordinària, s’ha reunit el 
Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. Alcalde Joan 
Casas i Carreras, i amb l’assistència dels Regidors Srs. Félix 
Castanyé i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Fermín 
Colomer i Valls, Eva Briceño i Muñoz, Artur Colomer i Bu-
chner, Judit Martra i Serrat, Enric Colom i Serrat i Àngels 
Armengou i Roig.  Actua de Secretari el de la Corporació 
Eduard Cuéllar i Vinaixa.

1.- ELECCIÓ MESES ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA DEL 27 DE SETEMBRE 2015.
D’acord amb al legislació electoral vigent es procedeix 
a l’elecció per sorteig dels membres titulars i suplents 
de les meses electorals que s’hauran de constituïr el 
proper dia 27 de setembre 2015 per a la celebració 
de les eleccions al Parlament de Catalunya convoca-
des per Decret 174/2015, de 3 d’agost (DOGC núm. 
6927, del 4.08.2015).

2.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
En relació a l’acta de la sessió anterior, que corres-
pon a la del dia 23 de juliol de 2015, per part de la 
Regidora Àngels Armengou es formulen les següents 
esmenes:
En l’acord 4 (alienació de solar municipal), no cons-
ta que el regidor Félix Castanyer va fer constar que 
l’import de la oferta era de 81.000,00 €. No consta que 
es va informar que quedaven 3.5 parcel·les de propietat 
municipal incloent la que era objecte de venda atès que 
en una de les parcel·les l’Ajuntament en té només el 
60% de la propietat. No consta que va preguntar per-
què no es treia a subhasta la venda de la parcel·la ni 
la contesta en el sentit que ja ho havien fet, ni la seva 
afirmació que les formes no son les que toquen.
En l’acord 5 (contracte concessió Bar Estació), no cons-
ta que el Regidor Félix Castanyer va dir que s’afegia al 
plec una clàusula segons la qual el local de l’Estació es 
podria destinar temporalment a Casal d’avis  fins que 
no s’adequï el local definitiu ni la intervenció d’ella en 
el sentit que no quedava ben especificat en el plec de 
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la concessió l’esmentada modificació. No consta que 
a una pregunta seva se li va contestar que al preu de 
la concessió establert en el Plec s’hi ha d’afegir l’IVA. 
No consta que en relació a la fiança va dir que a més 
d’exigir-la havia d’especificar-se si es retornaria un cop 
acabada la concessió. No consta adequadament que 
en relació a la durada de la concessió la seva afirmació 
va ser que no quedava clar si la renovació seria per 
anys succesius o passats els cinc primers. No consta 
que en assenyalar que les obligacions de l’Ajuntament 
no s’inclou el subministrament d’aigua va afegir que en 
canvi sí que es diu al punt 6,f) del Plec. 
Pel que fa a la valoració de les propostes no consta 
que va suggerir establir un periode de prova si no es 
té experiència (joves), que l’oferta econòmica es va-
lora en trenta punts la qual cosa es poc proporcional. 
Que falta especificar en relació a les millores de la 
proposta base quina és o si és la del plec.
No consta que va explicar que en l’apartat 1 c) es diu 
que l’obertura serà de juny a setembre però no queda 
clar la resta de l’any, això afecta al preu ja que no que-
da clar que la quantitat de 5.400,00 € és per aquests 
mesos o no. Cal especificar si s’ha d’obrir o no.
En el puny 4rt no consta que va demanar com es pa-
garia el lloguer, si per anualitats o mensualitats i que 
seria convenient afegir-hi que es donarien facilitats 
per pagar parcialment. També que s’havia d’aclarar si la 
taxa d’escombraries que hauran de pagar correspon a 
la dels establiments comercials.    
En l’acord 6 (Moció d’Units-ERC-AM), en la qüestió 
de la regularització cadastral no consta que es va dir 
que en les noves ordenances es farà una proposta 
nova i que el seu grup va contestar que ho havien 
demanat des de meitat de l’anterior mandat. Tampoc 
consta que van dir que s’havien fet informes per ordre 
de l’Alcalde ni la resposta de l’Equip de Govern dient 
que estaven equivocats. No consta que varen dir que 
en relació a l’import ja recaptat dels endarreriments 
no s’especifica el nombre de propietaris que han pa-
gat ni tampoc els que han demanat l’ajornament del 
pagament. 
No consta que varen dir que s’havien fet informes a 
petició de l’Alcalde i que el Secretari va dir que s’havien 
fet a petició del Cadastre, i que ells varen contestar 
que els informes del Cadastre es varen fer  a petició 
de l’arquitecte tècnic municipal, i que l’Alcalde va pro-
posar de fer una reunió amb els tècnics per aclarir la 
qüestió. No consta que se’ls va dir que les respostes a 
les al·legacions les ha de fer el Cadastre i que en el cas 
que estimin els recursos de propietaris que ja hagin 
pagat se’ls retornarà la diferència. No consta que se’ls 
va dir que Xalor cobraria el 4% de l’import recaptat 
per aquests conceptes.
En la qüestió del geriàtric no consta que l’Alcalde va 
dir que no hi havia cost econòmic per l’Ajuntament 
ni la resposta de la regidora en sentit contrari ja que 
l’Ajuntament aporta el sòl.
En relació a la piscina municipal no consta que se’ls 
va dir que l’herència es trovaba pendent d’acceptació 
per part de l’Ajuntament, ni tampoc que el pis de dalt 
no forma part de l’herència rebuda per l’Ajuntament 

per la qual cosa aquest haurà de donar un dret de pas. 
No consta que l’Equip de Govern va informar que 
aquest estiu s’havia gestionat l’obertura de la pisci-
na al públic en considerar que es tractava d’un servei 
d’interès públic mitjançant la concessió del servei fins 
a finals de setembre.
En la qüestió del PAU-3 no consta que el Regidor Félix 
Castanyer a més d’informar del cost que havien tingut 
uns treballs realitzats a l’antiga Ctra. de Santa Pau va dir 
que s’havia finançat el cost amb una subvenció rebuda.
En relació als costos de redacció del projecte 
d’urbanització del PAU-3 no consta que el Grup va 
demanar que es reclamessin als propietaris  el seu pa-
gament i que el Regidor Félix Castanyer va dir que es 
miraria si ho havien de pagar o no.
En l’apartat sobre el SUNC de Pla Bastons s’ha d’afegir 
que el regidor Félix Castanyer va parlar d’una audito-
ria “pública” i que el cost final de les obres havia estat 
un 20% inferior i no el 15% com consta a l’acta.
En el punt 9 (precs i preguntes) no consta en relació a 
la pagina web municipal que es va dir que l’encarregada 
del seu manteniment era la treballadora Anna Serra i 
que s’actualitzaria ben aviat.
No consta la pregunta adreçada pel Regidor Artur 
Colomer demanant si una empresa privada es vol 
anunciar a l’esmentada pàgina web pot fer-ho i que 
el Regidor Félix Castanyer va contestar que els inte-
ressats es poden posar en contacte amb l’Ajuntament 
per trobar una solució.
No consta en relació al Compte General 2014 que es 
va dir a la Regidora Judit Martra que rebria per correu 
electrónic la Liquidació.   
Amb aquestes esmenres la resta de l’acta s’aprova per 
unanimitat.
3.- ACORD APROVACIÓ FESTES LOCALS 2016
El Ple de l’Ajuntament del dia 23 de juliol 2015 va 
aprovar les festes locals de Sant Feliu de Pallerols de 
l’any 2016, fixant-les en els dies 16 de maig i 1 d’agost.
Ara bé, resulta que el calendari oficial de festius per 
tot Catalunya de l’any 2016, fixat en l’Ordre de 25 de 
maig (DOGC núm. 6888, del 9.06.2015), inclou com 
a festiu l’any vinent el 16 de maig (pasqua granada). 
En conseqüència, procedeix modificar l’acord del Ple 
anterior en els següents termes:
Atès que d’acord amb la legislació vigent, de les ca-
torze festes laborals dues tenen el caràcter de locals 
i són fixades pel Departament d’Empresa i Ocupació, 
a proposta dels Municipis respectius, per unanimitat 
s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Fixar amb caràcter definitiu com a dies de 
festa local en el Municipi de Sant Feliu de Pallerols per 
a l’any 2016 els dies 13 de maig (divendres anterior a 
la Pasqua granada) i 1 d’agost (Festa Petita).
SEGON.- Trametre aquest Acord a la Delegació Te-
rritorial del Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat als efectes de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

S’aixeca la sessió a les 20.35 hores.
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ACTA 008/2015 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL PLE DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2015  
A Sant Feliu de Pallerols, el dia 24 de setembre de 2015, 
a les 21.00 hores, a la Casa Consistorial i prèvia convo-
catòria per a celebrar sessió ordinària, s’ha reunit el Ple 
de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. Alcalde Joan 
Casas i Carreras, i amb l’assistència dels Regidors Srs. Félix 
Castanyer i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Fermín 
Colomer i Valls, Eva Briceño i Muñoz, Artur Colomer i Bu-
chner, Judit Martra i Serrat, Enric Colom i Serrat i Àngels 
Armengou i Roig. Actua de Secretari el de la Corporació 
Eduard Cuéllar i Vinaixa.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
En relació a l’acta de la sessió anterior, que correspon 
a la del dia 2 de setembre de 2015,per part dels regi-
dors es fan constar les següents esmenes:
El Regidor Enric Colom diu que no consta que en 
tractar la qüestió de si els propietaris del PAU-3 ha-
vien de pagar els treballs tècnics de l’urbanització del 
sector a més de debatre la Moció es va demanar de 
sotmetre-la a votació i ningú no s’hi va oposar. 
Amb aquestes esmenes, l’acta s’aprova per unanimitat.

2.- DESPATX OFICIAL.
No n’hi ha.

3.- ACORD PEL QUAL S’APROVA INICIALMENT 
LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L’EXERCICI DE 2016.
En relació a aquest punt de l’ordre del dia l’Alcalde 
diu que per l’any 2016 es proposa rebaixar l’IBI 
atès que econòmicament és possible per l’augment 
d’ingressos per aquest concepte derivat del procès de 
regularització cadastral. A més, diu que el Consell Co-
marcal ha previst per al 2016 un augment de la taxa 
d’escombraries del 7.5% que no es repercutirà en la 
taxa municipal de manera que els contribuents nota-
ran una rebaixa clara la pressió tributària. 
Per part del Grup Units per Sant Feliu-ERC-AM, el 
Regidor Enric Colom felicita l’Equip de Govern per-
què finalment ha fet cas del que ells ja fa temps havien 
demanat i que al seu parer l’Equip de Govern no havia 
fet per manca de voluntat política.
Contesta aquesta afirmació el Regidor Félix Castan-
yer que si la rebaixa es fa aquest any és precisament 
perquè ara es disposarà de més ingressos i per tant hi 
ha marge per fer-ho.
L’acord s’adopta en els següents termes:
El procediment de regularització cadastral realizat per 
la Gerència del Cadastre d’acord amb l’establert a la 
Llei 16/2012, de 27 de desembre, que ha entrat en vi-
gor aquest any 2015, ha suposat un augment de la base 
imposable de l’IBI per la incorporació al padró dels 
nous valors cadastrals de les finques afectades per la 
regularització. Aquesta circumstància ha comportat 
un notable increment de la recaptació municipal per 
aquest concepte que es considera ha de ser minorat 
per part de l’Ajuntament amb un doble objectiu:

- Compensar en part el cost extraordinari que ha su-
posat per als propietaris de les finques objecte de re-
gularització la pràctica de liquidacions corresponents 
als anys 2012, 2013 i 2014 de les quantitats diferen-
cials resultants entre l’IBI anterior i posterior a la re-
gularització.
- Rebaixar l’import dels rebuts de l’IBI de les finques 
que no han estat objecte de regularització beneficiant 
els contribuents que ja tenien actualitzats els valors 
cadastrals i que per tant pagaven comparativament 
més.
Es proposa en conseqüència una rebaixa del 14% de 
l’IBI passant l’actual coeficient del 0,86 al 0,74.
La resta d’ordenances fiscals no es modifiquen mante-
nint-se les mateixes tarifes i preus vigents.       
Amb aquests antecedents i atès el que disposa el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text Refós de la Llei reguladora de les Hi-
sendes Locals, per unanimitat s’adopten els següents 
acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les 
Ordenances fiscals que figuren en l’annex d’aquest 
acord i en els termes i contingut que figuren en el 
mateix.
SEGON.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia 
de Girona l’acord i el text íntegre dels articles modi-
ficats i exposar-los a informació pública pel termini 
d’un mes. Transcorregut el termini sense que s’hagin 
presentat al·legacions l’acord inicial esdevindrà au-
tomàticament definitiu.
Les modificacions de les Ordenances aprovades en-
traran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2016 i regiran 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.            
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 1. Impost Béns immo-
bles Urbana.
Article 7è. Tipus de gravàmen i quota.
S’estableix el tipus de gravàmen en el 0,74% 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 gravàmen.

4.- PROPOSTA D’ACORD PEL QUAL S’APROVA 
EL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
L’EXERCICI DE  2014.
En relació a aquest punt de l’ordre del dia, per part 
del Grup Units per Sant Feliu-ERC-AM la Regidora 
Judit Martra diu que varen tenir ocasió de comentar 
l’expedient en la sessió de la Comissió de Comptes 
però fa constar tres esmenes:
- No es correcte l’informe de l’Interventor de la Li-
quidació del Pressupost 2014 atès que no coincidei-
xen les xifres de l’endeutament (879.000 €) amb les 
que consten a la pàgina web del Ministerio de Hacien-
da (942.000 €).
- El passiu amb adminsitracions públiques a 31.12.2013 
no inclou 437.176,01 €, dels quals 376.315,74 € eren 
IVA repercutit i no ingressat a Hisenda i 60.860,27€ 
interessos de demora.
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- En la documentació de la l’Ordre del dia del Ple no 
s’ha adjuntat el document del Compte General com 
és preceptiu.
Per aquests motius demanen que l’acord es deixi so-
bre la taula per un proper Ple.
Així s’acorda.  

5.- ACORD PEL QUAL ES DONA CONFORMITAT 
A L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE SANTA PAU A 
L’AGRUPACIÓ DE JUTJATS DE LA VALL D’EN BAS.
L’Ajuntament de Santa Pau, mitjançant acord del seu Ple 
del 30 de juny 2015, va acordar sol·licitar l’agrupament 
del Jutjat de Pau de Santa Pau a l’Agrupació de Secre-
taries de Jutjat de Pau de la Vall d’En Bas, de la qual en 
forma part el Jutjat de Pau de Sant Feliu de Pallerols..
D’acord amb la legislació vigent (Decret 75/1997, 
de 18 de març, pel qual es regula el procediment de 
creació i modificació de les agrupacions de secreta-
ries dels jutjats de pau, per unanimitat s’adopten els 
següents acords:
PRIMER.- Donar conformitat a l’adhesió del Jutjat de 
Pau de Santa Pau a l’Agrupació de Secretaries de Ju-
tjats de Pau de La Vall d’En Bas i aprovar la memòria 
redactada per l’Ajuntament de Santa Pau per la qual 
es justifica la conveniència i l’interès de l’esmentada 
adhesió.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de 
Santa Pau.

6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UNITS PER 
SANT FELIU-ERC-AM PER LA MODIFICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM-1 PER A 
L’EXERCICI DE 2016
Per part del Grup Units per Sant Feliu-ERC-AM el Re-
gidor Artur Colomer diu que no cal tractar la moció 
atès que ja s’ha acordat en l’acord de modificació de 
les ordenances fiscals.
Per tant es transcriu el text de la Moció per deixar-ne 
constància a l’acta.
Ja en l’any 2013, el grup d’UNITS per Sant Feliu va 
presentar una moció per abaixar els impostos i les 
taxes per a l’exercici de 2014, per tal d’adequar-los a 
la situació econòmica que es vivia en aquella època. 
Aquesta proposta va ser desestimada en la seva tota-
litat per l’Equip de Govern d’aquell moment.
Des del grup d’UNITS es va creure necessari propo-
sar per segona vegada una rebaixa d’impostos i taxes 
per a l’exercici de 2015. També en aquella ocasió va 
ser desestimada pel mateix Equip de Govern.
Vist que en el moment actual es preveu una recapta-
ció de l’Impost de Béns Immobles major a l’esperada, 
ja que s’ha revisat a l’alça una quantitat important de 
les edificacions del terme municipal de Sant Feliu de 
Pallerols, la qual cosa significa un augment important 
dels ingressos de l’Ajuntament.
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i amb el quòrum 
de la majoria absoluta legal exigeix per aquest tipus 

d’acord l’article 47.3.h) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot l’exposat, proposem que el Ple de l’Ajuntament 
prengui els següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les 
Ordenances fiscals que figuren en l’annex I d’aquest 
acord i ens els termes i continguts que figuren en el 
mateix.
SEGON.- Exposar aquest acord a informació públi-
ca pel termini de trenta dies als efectes de consulta 
i al·legació. Si no se’n presenten l’acord esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’adoptar-se un de nou, i 
en qualsevol cas el text íntegre de les modificacions 
acordades s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corpo-
ració Municipal i es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província.
Les modificacions de les Ordenances aprovades en-
traran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2015 i regiran 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
ANNEX I
ORDENANÇA FISCAL NÚM-1: Impost Béns 
Immobles Urbana.
Article 7è. Tipus de Gravamen i Quota
S’estableix el tipus de gravamen en el 0,76% 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.

7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UNITS PER 
SANT FELIU-ERC-AM PER A FER EL PAGAMENT 
DELS IMPOSTOS MUNICIPALS A L’AGÈNCIA CA-
TALANA DE TRIBUTS I DE SUPORT A LES ELEC-
CIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA AMB 
CARÀCTER PLEBISCITARI DEL 27 DE SETEMBRE
El Grup Units per Sant Feliu-ERC-AM presenta al Ple 
una Moció que transcrita literalment diu:
1. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i 
les catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en 
llibertat, un dret que està reconegut en els principals 
tractats internacionals.
2. El procés que viu Catalunya ha de comportar, per a 
ser creïble i il·lusionant per la ciutadania, el compro-
mís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova 
etapa del país marcada per la defensa i l’ampliació de 
l’estat del benestar, el combat contra l’atur, la pobresa 
i les desigualtats, i la lluita contra la corrupció.
3. El passat 6 de març de 2015, les institucions i asso-
ciacions que constitueixen el Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir varen aprovar un Manifest pel qual es reco-
neix, entre d’altrs punts, que “les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya del 27 de setembre d’enguany 
mantenen el dret a decidir exigit reiteradament i mul-
titudinàriament per una gran part del poble català”, 
així com que, per promoure el dret a decidir, “el Pacte 
fa una crida a la participació ciutadana en el necessari 
debat i en la corresponent votació”.
4. El passat 1 d’abril de 2015, a la ciutat de Girona, 
l’Associació de Municipis per la Independència va 
aprovar un manifest municipalista, anomenat “Decla-
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ració Municipalista de Cervera” en el que, en el seu 
punt 4, afirma que caldrà “iniciar des del mateix mo-
ment de la constitució dels nous ajuntaments, al cos-
tat de l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cul-
tural i altres entitats, un període transitori de màxima 
inclusió i unitat d’acció de totes les organitzacions i 
partits polítics compromesos amb el procés a fi de 
garantir la victòria del conjunt de forces sobiranistes 
a les eleccions del 27 de setembre”.
5. Atès que l’Associació de Municipis per la Indepen-
dència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) han iniciat recentment la campanya “Cons-
truïm estat. Paguem a Catalunya”, per la què els ajun-
taments, consells comarcals, diputacions i altres ens 
locals catalans gestionin els seus impostos mitjançant 
l’Agència Tributària de Catalunya, cosa que té una pro-
jecció en la gestió integral que es materialitzarà amb 
la creació de les estructures d’estat, en aquest cas la 
hisenda catalana.
6. Atès que els dos candidats que es van presentar a 
les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015 
van firmar el “compromís de les candidatures que 
concorren a les eleccions municipals del 24/05/2015.
7. Atès que el nostre municipi es troba adherit a 
l’Associació de Municipis per la Independència, i en 
coherència amb el fet que el consistori sorgit de les 
eleccions del passat 24 de maig té una majoria de 
grups polítics i regidores i regidors sobiranistes i da-
vant l’anunci de la convocatòria d’unes eleccions amb 
caràcter plebiscitari el proper diumenge 27 de setem-
bre, l’Ajuntament ACORDA:
1.- Donar suport a les eleccions al Parlament de Ca-
talunya, amb caràcter plebiscitari, del 27 de setembre.
2.- Adherir-se al Manifest subscrit el passat 6 de març 
de 2015 per les institucions i associacions que consti-
tueixen el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
3.- Col·laborar amb les iniciatives de la societat ci-
vil catalana i, especialment, amb les promogudes 
per l’Associació de Municipis per la Independència, 
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural 
que tinguin per objectiu estimular el debat i la partici-
pació de la ciutadania en aquestes eleccions.
4.- Fer el pagament de l’IVA i IRPF dels treballadors 
municipals a través de l’Agència Tributària de Cata-
lunya.
5.- Col·locar el rètol de municipi adherit a l’AMI, a 
l’entrada i sortida del poble, conjuntament amb el 
rètol del nom del municipi.
En relació a la Moció, per part del Grup Units per Sant 
Feliu-ERC-AM el regidor Artur Colomer diu que vo-
len fer constar les sensacions de desengany i desencís 
amb la posició mantinguda per l’Alcalde en relació al 
procès sobiranista. Agraeix el recolzament de CDC 
de Sant Feliu de Pallerols a la carta de suport a la 
candidatura de Junts pel Sí i destaca la importància de 
la Declaració Municipalista de Cervera que s’esmenta 
en el punt 4 de la part explicativa de la Moció.
Per part de l’Equip de Govern el Regidor Félix Cas-
tanyer diu tots saben que els regidors de CiU i l’Equip 
de Govern han donat total suport a les eleccions ple-
bsicitàries del 27 de setembre.

Per la seva part, l’Alcalde  diu que defensarà el progra-
ma electoral de CiU que varen presentar a les elec-
cions municipals. Manifesta que tal i com va dir en 
pendre possessió del càrrec d’Alcalde serà fidel al que 
digui el poble de Catalunya, altre cosa és el que faci 
privadament. Diu que va posar el càrrec de vicepresi-
dent del Consell Comarcal de la Garrotxa a disposició 
del President de l’organisme comarcal i que abans que 
altre cosa la seva obligació es defensar el poble i la 
comarca i el que acordi l’Equip de Goven.
Quan a l’apartat de la Moció referent al pagament dels 
impostos a l’Agència Tributària de Catalunya diu que 
a nivell comarcal s’està preparant una proposta en 
aquest sentit i que son partidaris d’esperar a que es 
concreti per adoptar qualsevol decisió.
El Regidor Artur Colomer diu que és l’Alcalde de tots 
i que per aquesta raó estaria bé tenir un líder més 
compromès amb el procès. Cosa que no fa UDC.
Contesta l’Alcalde que en la seva tasca al capdavant de 
l’Ajuntament no ha fallat en res.
El Regidor Enric Colom diu que dubten de la paraula 
de l’Alcalde i que no entenen que hi fa a UDC.
Contesta l’Alcalde que com a qualsevol militant de 
partit ell pot estar en desacord amb alguns dels 
posicionaments del partit sense que per això hagi 
d’abandonar la formació.
La Regidora Àngels Armengou diu que la condició de 
càrrec públic fa que com Alcalde la seves actuacions 
siguin criticables i que hi ha gent al poble que diu no 
entendre-les.        
Sotmesa la Moció a votació, s’aproven per unanimitat 
els punts 1 (Donar suport a les eleccions al Parlament 
de Catalunya, amb caràcter plebiscitari, del 27 de se-
tembre), 2 (Adherir-se al Manifest subscrit el passat 
6 de març de 2015 per les institucions i associacions 
que constitueixen el Pacte Nacional pel Dret a De-
cidir), 3 (Col·laborar amb les iniciatives de la socie-
tat civil catalana i, especialment, amb les promogudes 
per l’Associació de Municipis per la Independència, 
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural que 
tinguin per objectiu estimular el debat i la participació 
de la ciutadania en aquestes eleccions) i 5 (Col·locar 
el rètol de municipi adherit a l’AMI, a l’entrada i sorti-
da del poble, conjuntament amb el rètol del nom del 
municipi).
Es rebutja el punt 4 (Fer el pagament de l’IVA i IRPF 
dels treballadors municipals a través de l’Agència Tri-
butària de Catalunya),  per cinc vots en contra (Joan 
Casas, Félix Castanyer, Cristina Solà, Fermín Colomer, 
Eva Briceño) i quatre a favor (Artur Colomer, Judit 
Martra, Enric Colom, Àngels Armengou).

8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UNITS PER 
SANT FELIU-ERC-AM PER LA COL·LOCACIÓ 
D’ELEMENTS DE REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT 
DE TRÀNSIT RODAT TIPUS “VAMS” AL PLA DELS 
BASTONS.
En relació a aquesta Moció, per part del Grup Units 
per Sant Feliu-ERC-AM la Regidora Àngels Armengou 
comenta que en el Ple del passat 23 de juliol ja varen 
demanar la instal·lació de vams reductors de velocitat 
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a la Ctra. de Santa Pau. Se’ls va dir que no però que si 
s’aportaven firmes dels veïns es reconsideraria. En data 
18 de setembre varen entrar firmes dels veïns en nom-
bre prou significatiu com per actuar en un sector molt 
transitat no només pels veïns sinó per molts no residents.
L’Alcalde diu que tal i com es varen comprometre 
si una majoria significativa de veïns ho demana s’ha 
d’actuar i que per tant es prepararà una propos-
ta tècnica, encara que en la seva opinió a la llarga la 
instal·lació dels vams generara crítiques dels conduc-
tors que transitin pel carrer.
El Regidor Fermín Colomer diu que l’Equip de Go-
vern s’ha mostrat favorable a una actuació d’aquesta 
mena quan ha obtingut el suport dels veïns, i conside-
ra que s’hauria d’estudiar si també resultaria conve-
nient d’instal·lar-ne davant l’Escola Rocalba.
Amb aquests antecedents s’acorda aprovar la Moció 
en els següents termes:
Atesa la Moció presentada pel Grup Units per Sant 
Feliu-ERC-AM pel qual es demana la col·locació 
d’elements de reducció de la velocitat del trànsit ro-
dat tipus “vams” al Pla dels Bastons, per unanimitat 
s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Aprovar la col·locació de vams d’elements 
de reducció de la velocitat al sector del Pla dels Bas-
tons.
SEGON.- Encarregar als serveis tècnics municipals la 
redacció d’una proposta tècnica d’emplaçament dels 
esmentats vams.
9.- MOCIÓ DE SUPORT DE L’AJUNTAMENT A 
L’ACOLLIDA DE LA POBLACIÓ REFUGIADA VÍC-
TIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITE-
RRÀNIA. 
En relació a aquesta Moció l’Alcalde diu que ja ha estat 
aprovada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i que 
l’idea es que sigui aprovada per tots els ajuntaments 
de la comarca. Es tracta de fer de la Comarca de la 
Garrotxa una comarca acollidora de refugiats que en 
la pràctica voldrà dir molt poc atès que a Sant Feliu 
de Pallerols podria tocar una família i es rebria una 
subvenció de 10 cèntims per habitant més la possible 
aportació de la Diputació.
La Regidora Àngels Armengou comenta que es desco-
neix quans refugiats poden arribar i pregunta si el temps 
d’acollida és de dos anys, a la qual cosa l’Alcalde li res-
pon afirmativament. L’Alcalde afegeix que ha enviat una 
carta al President  de la Generalitat informant que Sant 
Feliu de Pallerols s’ofereix  com a Municipi d’acollida.
La Moció s’acorda en els següents termes:  
L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, així com les 
principals organitzacions municipalistes,  ACM i FMC, 
i el món local català en general, manifesta la seva pre-
ocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi 
que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la gue-
rra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.   
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 
persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, 
la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen 
de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han 

desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any 
i es preveu que el nombre d’arribades continuï aug-
mentant els propers dos mesos.     
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és 
una organització formada per ens locals que destinen 
una part del seu pressupost a finançar accions de Coo-
peració al Desenvolupament i de Solidaritat amb els 
pobles dels països més desfavorits, i actua com a instru-
ment de coordinació dels esforços dels ajuntaments ca-
talans en els casos d’actuacions en situació d’emergència 
i especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya 
d’emergència per donar suport a la població arran de 
la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant 
des de llavors, amb el suport dels municipis catalans. 
Davant de la situació actual i, 
- Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió 
Europea, en el seu article 1, determina que la dignitat 
humana és inviolable i ha de ser respectada i prote-
gida.
- Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans 
reconeix en l’article 14 que, en cas de persecució, tota 
persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol 
país.
- Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Pro-
tocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos 
signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que 
aquest estatut preveu.
- Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum 
als municipis catalans per la creació d’una Xarxa de 
Municipis Acollidors.
- Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pu-
gui fer-se en una administració propera a la ciutadania 
no cal que es faci en una de rang superior. 
- Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 
484 a 786 peticions d’asil i només 28 places d’acollida.
- Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat 
per respondre solidàriament a l’arribada de perso-
nes refugiades de conflictes com el dels Balcans i que 
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els 
drets humans i el desenvolupament.
- Atesa la demanda de la societat civil catalana als res-
pectius municipis per a que donin resposta a la situa-
ció dels refugiats.
Per tot això, des de l’Ajuntament per unanimitat 
s’adopten els acords següents:
PRIMER. Instar el Govern espanyol a:
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per 
suport jurídic, assistència, acollida i integració social i 
que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin 
a les administracions municipals per a la gestió des-
centralitzada.
• Augmentar el nombre de places d’asil, també com la 
dotació pressupostària per millorar la qualitat en les 
diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu.
• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el 
període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, 
en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
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• Donar suport als països d’asil, normalment empo-
brits, on es concentren el 85% de les persones refu-
giades del món a través de la cooperació al desenvo-
lupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot 
garantint els drets de totes les persones.
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya a:
• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Pro-
tecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 
de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i 
assegurar-ne el desplegament.
• Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones 
demandants d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar 
aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer 
càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.
• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la 
coordinació.
• Donar suport als països d’asil, normalment empo-
brits, on es concentren el 85% de les persones re-
fugiades del món a través de la cooperació al desen-
volupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, 
garantint els drets de totes les persones.
TERCER. Oferir els municipi de Sant Feliu de Pallerols 
com a territori d’acollida. 
QUART. Elaborar, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/
actualitzar els plans d’acollida municipals o comarcals 
per a incorporar-hi l’asil.
CINQUÈ. Donar suport i col·laborar amb les entitats 
catalanes que treballen en l’acollida i el servei a les 
persones sol·licitants d’asil.
SISÈ. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot 
oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants.
SETÈ. Treballar en la sensibilització de la població del 
municipi sobre la realitat de les persones refugiades i 
la dinamització de la xarxa local solidària.
VUITÈ. Les actuacions previstes en els punts: quart, 
cinquè, sisè i setè comptaran  amb el suport tècnic del 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
NOVÈ. Endegar i garantir polítiques municipals de 
cooperació al desenvolupament amb vocació trans-
formadora. 
DESÈ. Sumar-se a les línies de treball identificades i 
consensuades a la reunió en matèria de refugi, cele-
brada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del 
Fons Català amb la participació de més d’una vuitan-
tena d’ajuntaments. Aquestes són: 

• Assistència en les rutes de fugida

• Suport als municipis de la ruta

• Planificació i gestió de l’acollida 

• Acollida a Catalunya 

ONZÈ. Atès que la previsió de la possible arribada de 
població refugiada es preveu que no serà de forma 
immediata al nostre territori, i donat que geogràfica-
ment la Garrotxa es troba fora de les rutes de pas de 
la població a la recerca de refugi, es proposa que els 
ajuntaments que ho considerin acordin una aportació 
al Fons Català de Cooperació consistent en la quanti-

tat de 0’10 euros per habitant, destinats a l’atenció de 
població refugiada en aquests moments d’emergència 
humanitària. Aquests fons es destinaran a fer front a 
la greu emergència humanitària que està tenint lloc 
en aquests moments, ajudant als municipis per on dis-
corren les rutes utilitzades pels refugiats per fugir del 
conflicte armat a prestar una millor assistència a les 
persones afectades. 
DOTZÈ. Coordinar i concentrar els esforços del món 
local davant la situació d’emergència actual, a través 
del Fons Català, en col·laboració amb les entitats mu-
nicipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que in-
terlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern 
de l’Estat espanyol.
TRETZÈ. Fer arribar aquest acord al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa, al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Ca-
talunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Ge-
neralitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.    

10.- DECRETS DE L’ALCALDIA.
- Decret 020/2015, pel qual es delega temporalment 
del funcions de l’Alcaldia en el 1er. Tinent d’Alcalde 
per absència de l’Alcalde.
- Decret 021/2015, pel qual es concedeixen subven-
cions a diferents entitats i associacions.

11.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
No n’hi ha.

12.- PRECS I PREGUNTES
El Regidor Artur Colomer comenta que en l’anterior 
Ple se’ls va dir que que no s’havien retornat els diners 
als propietaris del SUNC del Pla dels Bastons i que 
alguns havien renunciat a la devolució. Demana si s’ha 
notificat la devolució als que no hi han renunciat i si 
el Secretari ha fet informe sobre el retorn del diners.

A ambdues qüestions se li respon que no.

El Regidor Artur Colomer demana quan es contestarà 
el recurs que va presentar contra l’acord del Ple sobre 
l’execució d’una primera fase de la residència per a la 
gent gran i diu que pel temps transcorregut enten que 
està formalment desestimat per silenci administratiu.
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La Regidora Judit Martra fa constar que la venda de 
la finca de propietat municipal que es va acordar en 
l’anterior Ple ordinari incloïa l’IVA, de manera que de 
l’import total s’ha de descomptar un 21% amb el que 
resulta que només es podrà destinar a l’amortització 
parcial anticipada del prèstec ICO la quantitat restant.  
El Regidor Enric Colom demana com es troba la revi-
sió del Catàleg de Masies per esmenar errors. Diu que 
fa quatre anys es varen fer reunions al Consell Co-
marcal i que la conclusió a que es va arribar era que 
algunes masies havien aparagut al Catàleg com bolets.
Contesta el Regidor Félix Castanyer que en realitat hi 
havia una fitxa en la que s’hi havia adjuntat fotos que 
no corresponien a la finca, que per esmenar l’error 
s’ha parlat amb Urbanisme per veure el procediment 
a seguir sense que fins el moment s’hagin pronunciat.
El Regidor Enric Colom diu que en el Parc de Mas 
Rostoll s’haurien de reparar unes caixes elèctriques 
que estan obertes i poden ser perilloses.
Contesta el Regidor Félix Castanyer que es repararan 
però que de tota manera no son perillodes atès que 
no hi passa corrent elèctrica.
El Regidor Enric Colom demana com està l’actuació 
que es fa als Horts de Soler.
Contesta l’Alcalde que s’ha redactat un plànol topogràfic 
i que s’està procedint a identificar els propietaris de totes 
les parcel·les, tasca que està resultant complicada perquè 
d’una part de les parcel·les es desconeix el seu titular.  
El Regidor Enric Colom demana què passa a la Ctra. 
d’Olot amb unes rases que fa dies estant obertes.
Contesta el Regidor Félix Castanyer que ho desco-
neix però se’n ocuparà.
El Regidor Enric Colom diu que al Pla dels Bastons hi 
ha molts panots esmicolats i demana què es pensa fer.
Contesta el Regidor Félix Castanyer que una part dels 
panots malmesos ho son a conseqüència de les obres 
realitzades per particulars en les seves finques i altres 
per glassades i que l’empresa constructora els repararà.
El Regidor Enric Colom diu que aquestes obres de re-
paració haurien d’estar cobertes per la garantia legal 
de l’obra.
S’aixeca la sessió a les 21.55 hores.

ACTA 009/2015 DE LA SESSIÓ EXTRAOR-
DINÀRIA DEL PLE DEL DIA 14 D’OCTUBRE 
DE 2015  
A Sant Feliu de Pallerols, el dia 14 d’octubre de 2015, a les 
20.00 hores, a la Casa Consistorial i prèvia convocatòria 
per a celebrar sessió extraordinària, s’ha reunit el Ple de 
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. Alcalde Joan Ca-
sas i Carreras, i amb l’assistència dels Regidors Srs. Félix 
Castanyé i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Fermín 
Colomer i Valls, Eva Briceño i Muñoz, Artur Colomer i Bu-
chner, Judit Martra i Serrat, Enric Colom i Serrat i Àngels 
Armengou i Roig.  Actua de Secretari el de la Corporació 
Eduard Cuéllar i Vinaixa.

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
En relació a l’acta de la sessió anterior, que correspon 

a la del dia 24 de setembre de 2015, per part dels re-
gidors es formulen les següents esmenes:
El Regidor Artur Colomer diu que en l’apartat de precs 
i preguntes no consta que va preguntar quan hi hauria 
resposta al recurs del geriàtric i tampoc la resposta de 
l’Alcalde que el recurs es contestaria però sense saber 
quan atès que s’espera resposta de l’assessor legal.
No consta que el Regidor Enric Colom va demanar a 
partir de quan el silenci es pot considerar que és ne-
gatiu ni la resposta del Secretari dient que tres mesos 
i que per tant podria considerar-se desestimat, ni la 
nova pregunta d’Enric Colom en el sentit que es po-
dria considerar formalment desestimat i la resposta 
afirmativa del Secretari.
La Regidora Judit Martra diu que no consta en l’apartat 
de precs i preguntes que va demanar que en l’E-tram de 
la web municipal s’ho poguessin adjuntar qualsevol arxiu 
i no només els de llicència d’obres com passa actualment. 
Amb aquestes esmenres la resta de l’acta s’aprova per 
unanimitat.

2.- ACORD PEL QUAL S’APROVA EL COMPTE GE-
NERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI DE  2014.
En relació a aquest punt de l’ordre del dia, per part del 
Grup Units per Sant Feliu-ERC-AM la Regidora Judit 
Martra fa les següents consideracions:
Diu que hi ha un problema formal en el Compte atès 
que la liquidació del pressupost 2014 que s’inclou en 
la documentació no consta com a Decret de l’Alcaldia, 
amb la qual cosa no apareix la modificació de crèdits 
número 2 del Pressupost.
En l’informe de la Liquidació s’inclouen ingressos que 
tot i tenir cobrament bancari no consten en els in-
gressos del període.
En el saldo de les obligacions pendents falten imputar 
39.000,00 € a despeses.
Es diu que les despeses han complert les previsions 
però no s’especifica que s’ha fet una modificació de 
crèdits i per tant les previsions no son les inicials sinó 
que es varen incrementar.
En despeses diverses s’imputa una sanció tributària de 
10.600 € de l’Agència Tributària sobre IVA no ingres-
sat de la venda de dues parcel·les municipals i diu si el 
2015 es pot recuperar en part.
En el romanent figura la quantitat de 201.000 € però 
falta imputar-hi la quantitat de 91.000 € de l’IVA degut 
a Hisenda amb la qual cosa el romanent baixa a 110.000 € 
i incloent altres quantitats quedaria en 77.000 €.
En els comptes extrapressupostaris s’inclou el saldo 
de 14.000 € com de l’ACA quan en realitat correspon 
a retencions d’IRPF.
Amb totes aquestes modificacions el resultat pressu-
postari resulta negatiu en la quantitat de 55.900 €.
La data de l’informe no pot ser la de març 2015 sinó 
posterior al Ple antrior atès que s’ha modificat arran 
del que el Grup va dir en el Ple anterior.
Per tot això diu que tant el romanent de tresoreria 
com el resultat pressupostari no mostren la imatge 
real i fidel de les finances de la Corporació.
Conclou la Regidora que amb el que acaba d’exposar 
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és ella la que ha fet la feina i ha donat la informació 
que corresponia fer al Secretari i a l’equip de Govern 
en la reunió de la Comissió de Comptes i que o no 
varen fer o la varen fer malament.
Per aquestes raons anuncia que el Grup votarà en 
contra de l’aprovació de l’acord.  
El Regidor Enric Colom diu en el tema de l’IVA del 
període 2009-2012 a més del personal de l’Ajuntament 
s’ha utilitzat els serveis de gestories que han suposat 
50.000 € en despeses per la seva feina i que arran 
d’aquesta feina hi ha hagut una inspecció d’Hisenda que 
amb multes i interessos de demora ha suposat 70.000 
€, tot plegat 120.000 €,  la qual cosa es molt trist. 
L’acord s’adopta en els següents termes:
Elaborat el Compte General del Pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici econòmic de 2014 que inclou 
els estats comptables i els seus comprovants, el detall de la 
tresoreria, les liquidacions pressupostàries i la resta de do-
cumentació complementària que fixa la legislació vigent.
Atès que en la seva tramitació s’ha seguit el procedi-
ment legal, essent informat en la Comissió Especial de 
Comptes en sessió del 16 de setembre de 2015, per 
cinc vots a favor (Joan Casas, Félix Castanyer, Cristina 
Solà, Fermín Colomer, Eva Briceño) i quatre en contra 
(Artur Colomer, Judit Martra, Enric Colom, Àngels Ar-
mengou) s’adopten els següents acords: 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost 
de l’Ajuntament de l’exercici econòmic del 2014.
SEGON.- Trametre còpia de l’expedient a la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya.

3.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
L’Alcalde comenta que en el Ple passat un particular 
d’entre el públic de la candidatura d’Units per Sant 
Feliu-ERC-AM va grabar la sessió sense que consti 
a l’Ajuntament cap sol·licitud de permís. Demana al 
Grup poder disposar d’una còpia de la grabació.
El Regidor Enric Colom diu que li sorpren l’afirmació 
de l’Alcalde ja que aquest va manifestar en el seu mo-
ment satisfacció pel fet que es grabessin els plens.
L’Alcalde diu que el que es va acordar no era grabar 
sinó transmetre les sessions per TV Sant Feliu.
El Regidor Artur Colomer diu que en saber que la 
càmara de TV Sant Feliu estava espatllada varen dir als 
responsables de TV Sant Feliu que grabarien la sessió 
amb mitjans propis. Diu que s’informarà sobre si es 
poden grabar sessions sense permís.
S’aixeca la sessió a les 20.15 hores.

ACTA 010/2015 DE LA SESSIÓ EXTRAOR-
DINÀRIA DEL PLE DEL DIA 16 DE NOVEM-
BRE DE 2015  
A Sant Feliu de Pallerols, el dia 16 de novembre de 2015, 
a les 20.30 hores, a la Casa Consistorial i prèvia convoca-
tòria per a celebrar sessió extraordinària, s’ha reunit el Ple de 
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. Alcalde Joan Casas i 
Carreras, i amb l’assistència dels Regidors Srs. Félix Castanyé 
i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Fermín Colomer i Valls, 
Eva Briceño i Muñoz, Artur Colomer i Buchner, Judit Martra i 
Serrat, Enric Colom i Serrat i Àngels Armengou i Roig.  Actua 
de Secretari el de la Corporació Eduard Cuéllar i Vinaixa.

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
En relació a l’acta de la sessió anterior, que correspon 
a la del dia 14 d’octubre de 2015, per part dels regi-
dors es formulen les següents esmenes:
La Regidora Judit Martra fa la següent esmena:
L’acta diu que hi ha un problema formal en el Compte 
atès que la liquidació del pressupost 2014 que s’inclou 
en el document no consta com a decret d’Alcaldia, 
amb la qual cosa no apareix la modificació de crèdits 
número 2 del pressupost. En realitat va dir que hi ha una 
qüestió formal en els Comptes. La liquidació del pressupost 
de la convocatòria de la comissió de comptes constava que 
era un decret d’alcaldia, el número 11 de 2015, i en canvi 
en la documentació adjunta no consta que sigui el decret 
d’alcaldia 11/2015, amb el qual no apareix el punt 2, en el 
qual hi hauria l’aprovació de la modificació de crèdit núme-
ro 2. Que si hi ha una MC 2, hi ha una MC 1 i demana al 
Secretari en quin Ple es va aprovar la primera. Que li consta 
que és molt significativa i li demana que li busqui la MC 1.
L’acta diu que en l’informe de la liquidació s’inclouen 
ingressos que tot i tenir cobrament bancari no cons-
ten en els ingressos del període. Ha de dir que hi ha una 
sèrie d’ingressos, ja esmentats en la comissió de comptes, 
que tot i tenir el cobrament en el document bancari no 
constava l’ingrés en el resultat dels majors.
L’acta diu que en el saldo de les obligacions pendents 
falten imputar 39.000 € a despeses, i s’hi ha d’afegir que 
és fent una comparativa entre els majors i el model 347 
presentat a Hisenda.
L’acta diu que les despeses han complert les previsions 
però no s’especifica que s’ha fet una modificació de 
crèdits i per tant les previsions no són les inicials que 
es varen incrementar. En despeses diverses s’imputa 
una sanció tributària de 10.600€ de l’Agència Tributària 
sobre IVA no ingressat de la venda de dues parcel·les 
municipals i diu si el 2015 es pot recuperar en part.
Ha de dir que, continuant amb l’informe, es llegeix: “en 
despeses la majoria de partides han complert les previ-
sions inicials”, caldria concretar la modificació de crèdit 1, 
quan es va aprovar per Ple, perquè vol dir que el pressu-
post inicial va ser modificat. A aquests efectes, comentar 
que la partida de despeses directes va ser incrementada. 
L’import inicial era de 3.000€, però es modifica, per la mo-
dificació de crèdit 1, per encabir-hi una sanció de 10.036€ 
resultat de la inspecció d’IVA dels anys 2009 a 2012. Diu 
que voldria veure, ja de cares a 2015, si l’ajuntament tin-
dria alguna capacitat per recuperar aquesta sanció, ja que 
en la notificació d’hisenda consta que el Secretari va eme-
tre un certificat, per les vendes de les finques sobre les que 
s’aplica la sanció, en el que reconeix (el Secretari) que es 
cobra IVA i, en canvi, aquest IVA que es va cobrar dels nous 
propietaris no es va ingressar a Hisenda, d’aquí la sanció.
A l’acta es diu que en el romanent figura la quantitat de 
201.000 € però falta imputar-hi la quantitat de 91.000 € 
de l’IVA degut a Hisenda amb la qual cosa el romanent 
baixa a 110.000 € i incloent altres quantitats quedaria 
en 77.000 €. Ha de dir que tenint en compte que, a 31 
de desembre del 2013, teníem un romanent de tancament 
de 201.000 €, però hi faltava aplicar els 91.000 € de la 
inspecció d’IVA de 2009 a 2012, que consten en el final del 
mateix informe del ple, partiríem d’un romanent ajustat de 
2013, i per tant saldo inicial de 2014, de 110.000 €.
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Que, si consideréssim bones totes les dades de 2014 aca-
baríem tenint un romanent final no de 169.000 €, sinó de 
77.000 €, restant-ne aquests 91.000 €.
En l’acta es diu que en els comptes extrapressuposta-
ris s’inclou el saldo de 14.000 € com de l’ACA quan 
en realitat correspon a retencions d’IRPF. Ha de dir 
que comenta que l’informe, en la partida de creditors no 
pressupostaris diu: “l’Ajuntament devia la quantitat de 
14.163 € de creditors no pressupostaris (...) i que afecten 
bàsicament l’agència catalana de l’aigua”. Si ens n’anem 
als mateixos majors que ens ha proporcionat, aquests 
14.000 € són 11.000 € de l’IRPF i no pas de l’ACA. Diu 
que en aquest saldo (Creditors no pressupostaris) no hi 
consten els 31.000 € que al final de l’Informe diu que, a 
31 de desembre del 2014, encara es deuen a Hisenda en 
concepte del resultat de les inspeccions.
L’acta diu que amb totes aquestes modificacions el 
resultat pressupostari resulta negatiu en la quantitat 
de 55.900 €. Ha de dir que continuant amb l’informe, 
a resultat pressupostari, tenint en compte que es parteix 
d’un resultat pressupostari de 76.329 €, si restéssim, ja 
que no ho vas fer a 31 de desembre del 2013, els 60.000 
€ en interessos de demora, els 30.000€ de diferència en-
tre l’IVA repercutit i suportat no ingressat a Hisenda. Els 
1.400 € d’interessos d’ajornament (perquè l’Ajuntament 
va demanar ajornar els pagaments) i els 39.000 € de 
creditors pendents de comptabilitzar arribem a un saldo 
del pressupost ajustat en negatiu de 55.900 €.
Que aplicant aquestes modificacions ja, sigui la part que 
correspongui a 2013, ja sigui la que correspon al 2014, el 
romanent ajustat de 2014, en comptes del 169.000 € de 
l’informe, arribarien a 37.200 €.
Continuant amb l’informe, el punt 4. Situació financera. 
Va comentar que l’endeutament viu a curt termini són 
els 72.000 € de la pòlissa més 98.000 € dels préstecs 
a pagar a 2015, (per tant, 170.000) i quedaria a llarg 
termini 776.000 € (que sumarien els 947.000 € que diu 
que el teu informe). Confiem que, tal com diu l’informe, es 
pugui canviar la situació de l’endeutament viu del poble i 
es millori durant el 2015.
L’acta diu que la data de l’informe no pot ser la de març 
2015 sinó posterior al Ple anterior atès que s’ha modifi-
cat arran del que el Grup va dir en el Ple anterior. Ha de 
dir que l’acta del Ple Ordinari de 24/09 havia estat aprovada 
a l’inici de la sessió del Ple Extraordinari que estàvem fent.
L’acta diu que per tot això diu que tant el romanent de 
tresoreria com el resultat pressupostari no mostren la 
imatge fidel de les finances de la Corporació. Ha de dir 
que una vegada exposat tot l’anterior considerem que el 
romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2013 (saldo 
inicial) i a 31 de desembre del 2014 (saldo final) i el resul-
tat pressupostari del 2014 que consta a la documentació 
adjunta a la convocatòria no mostren la imatge fidel de la 
situació financera no econòmica de l’ajuntament.
L’acta diu que conclou la regidora que amb el que acaba 
d’exposar és ella la que ha fet la feina i ha donat la in-
formació que corresponia fer al secretari i a l’equip de 
Govern en la reunió de la Comissió de Comptes i que 
no la varen fer o la varen fer malament. Ha de dir que 
la Regidora, adreçant-se al secretari, va dir que la funció de 
la comissió de comptes és fiscalitzar-los, però m’ha donat 
la sensació que el que he fet és fer part de la vostra feina 
i que en cap moment no varen responsabilitzar l’Equip de 
Govern atès que consideren que no els correspon.

El Regidor Enric Colom diu que en assumptes de trà-
mit no consta que l’Alcalde va dir que era necessari 
disposar de permís per gravar el Ple i que no va dir 
que en volia una còpia de la grabació tal com consta 
a l’acta. No consta que es va referir a la persona en 
concret que feia la grabació. 

2.- PROPOSTA D’ACORD PEL QUAL ES DEIXEN 
SENSE EFECTE ELS ACORDS DEL PLE DEL 20 DE 
NOVEMBRE 2013 I 18 DESEMBRE 2014 EN RELACIÓ 
A L’ADJUDICACIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE PER 
A LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ D’UNA RESIDÈN-
CIA – CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN. 
En relació a aquest punt de l’ordre del dia, per part del 
Grup Units per Sant Feliu-ERC-AM el Regidor Artur 
Colomer diu que l’any 2013 es varen aprovar unes 
bases pel concurs per la residència molt ben fetes i 
es va adjudicar aquest a Gaavoc SL. Posteriorment 
a sol·licitud de l’empresa adjudicatària l’Ajuntament 
va aprovar autoritzar una primera fase, acord que el 
grup municipal Units per Sant Feliu va votar en contra 
presentant un recurs de reposició que ara s’estima. 
En aquestes circumstàncies no entenen que l’Equip de 
Govern vulgui anul·lar el plec de condicions aprovat el 
2013 el qual consideren plenament vàlid.
Per part de l’Equip de Govern el Regidor Félix Cas-
tanyer diu que l’empresa adjudicataria va presentar a 
l’Ajuntament unes propostes amb unes noves condi-
cions en constatar-se que l’atribució de places públi-
ques per part de la Generalitat no es materialitzava i 
que l’Equip de Govern va acceptar fer una primera fase 
per començar a executar el projecte. La presentació del 
recurs va paralitzar l’actuació, va generar desconfiança 
a l’Equip de Govern i va determinar a pendre la decisió 
d’anul·lar el plec de clàusules de 2013 i redactar-ne un 
de nou que permeti executar el projecte per fases.
Diu que en aquest tema hi ha responsabilitats pel que 
es fa però també pel que no es fa. I en aquest sentit 
poden passar tres coses: que en el nou concurs es 
presentin varies empreses la qual cosa seria un èxit 
que caldria reconèixer a l’oposició; que només es pre-
senti Gaavoc SL amb la qual cosa s’hauran perdut dos 
anys; o que no se’n presenti cap.
El Regidor Enric Colom diu que s’ha de fer cas a 
l’informe de Roca Junyent Advocats i demanar a Ga-
avoc SL que es pronuncïi sobre si vol continuar o re-
nunciar i que per tant no cal anul·lar l’acord de 2013. 
Diu que l’informe de Roca Junyent es del juliol per la 
qual cosa ja s’han pedut quatre mesos.
Contesta el Regidor Félix Castanyer que Gaavoc SL ja ha 
manifestat que sense el compromís de disposar de places 
concertades no pot executar de cop la totalitat del pro-
jecte ja que no pot assegurar la seva viabilitat financera.
Intervé l’Alcalde i diu que per ell aquest d’avui és el Ple 
més trist en molts anys perquè un projecte iniciat per 
la societat civil i amb el treball i col·laboració de moltes 
persones, que va obtenir un recolzament unànim, ara 
s’està esvaint per causa d’una revenja política. El projec-
te va passar tots els filtres: es creaven 65 places de resi-
dència i serveis complementaris. Quan la Generalitat va 
paralitzar la concessió de noves places públiques es va 
acordar en el Consell Comarcal de la Garrotxa que les 
primeres noves places que es tornessin a crear serien 
per Sant Feliu de Pallerols. Quan l’empresa adjudica-
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tària en no disposar-se de les esmentades places dema-
na executar el projecte per etapes es posen entrebancs 
i el projecte s’atura. En altres llocs fan el mateix, es a dir 
per etapes, però aquí no es possible.
Per aquestes raons, continua l’Alcalde, si per part de 
Units per Sant Feliu es va a totes jurídicament per part 
de l’Equip de Govern també i per això s’ha decidit co-
mençar de nou. Diu que li sap greu que es jugui amb els 
sentiments de la gent i amb el treball de moltes persones 
del poble, i tot plegat per cercar un benefici polític, i que 
això passi amb el Grup Units que pertany a un partit que 
és modèlic en tots els temes socials. Ara es pot perdre 
el tren quan en altres circumstàncies el proper mes de 
gener ja hi podria haver places en funcionament.         
Intervé la Regidora Judit Martra que és l’empresa adjudica-
tària la que ha paralitzat el projecte i no pas el grup Units.
El Regidor Enric Colom diu que no posen pals a les 
rodes, que si el Consell Comarcal té lligat el tema de 
l’atribució de places públiques s’està perdent el temps 
perquè en cas de haver fet una primera fase es podria 
donar el cas que no es poguessin aprofitar per no estar 
disponibles la resta de places previstes en el projecte.
L’acord s’adopta en els següents termes:
El 20 de novembre de 2013 el Ple de l´Ajuntament de 
Sant Feliu de Pallerols va aprovar l´adjudicació a GA-
AVOC, SL d´un dret de superfície sobre una finca de 
titularitat municipal per a la construcció i gestió d´una 
residència-centre de serveis per a la gent gran.
L´11 de febrer de 2014, GAAVOC, SL va presentar a 
l´Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols escrit acreditant 
haver sol·licitat vint places públiques concertades a 
l´Institut Català d´Assistència i Serveis Socials (ICASS).
El 12 de novembre de 2014, GAAVOC, SL va presen-
tar a l´Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols nou escrit 
informant que es trobava pendent sense resoldre per 
part de la Generalitat la sol·licitud de les vint places pú-
bliques, i proposava l’execució de la inversió per fases.
Per les raons que antecedeixen el contracte amb GA-
AVOC SL derivat de l’adjudicació per part del Ple no 
s’ha arribat a formalitzar.
El 18 de desembre de 2014, per acord del Ple, l´Ajuntament 
de Sant Feliu va acordar autoritzar l´empresa adjudica-
tària l’execució d’una primera fase del contracte.
El 13 de febrer de 2015 el Grup municipal Units per 
Sant Feliu va interposar recurs de reposició contra 
l´acord de 18 de desembre de 2014 oposant-se a la 
modificació pretesa.
La Junta de Govern Local del 5 de març 2015 va enca-
rregar al Despatx Roca Junyent SLP l’estudi i redacció 
d’un informe en relació al recurs de reposició presen-
tat contra l’acord del Ple del 18 desembre 2014.
L’esmentat informe considera que no havent-se forma-
litzat el contracte, l’acord d’adjudicació del Ple de 20 de 
novembre 2013 no era suficient per considerar-lo per-
feccionat, i que, en qualsevol cas, la modificació acordada 
el 18 de desembre 2014, suposava una modificació de 
les condicions de la licitació sense prou fonament ni a 
les pròpies bases ni a la llei. Per tot això, l’esmentat in-
forme conclou que s’hauria d’estimar el recurs de repo-
sició i anul·lar l’acord del Ple del 18 de desembre 2014. 
Amb aquests antecedents, i específicament en base 
al contingut de l’informe esmentat, s’ha redactat in-
forme per part de Secretaria en el qual es considera 

més convenient pels interessos municipals no només 
deixar sense efecte l’acord del 18.12.2014 sinó també 
el del 20.11.2013, i disposar la tramitació d’un nou 
expedient de contractació amb un plec de clàusules 
ajustat i adaptat a les circumstàcies que han determi-
nat la impossibilitat d’executar el primer aprovat. 
En aquest sentit,
Considerant que l’interès públic d’executar el projec-
te de construcció i gestió d’una residència-centre de 
serveis per a la gent gran es mantè intacte.
Considerant la impossibilitat legal de modificar els 
termes de l’adjudicació aprovada en el Ple del 20 de 
novembre 2013.
Considerant el fet que a dia d’avui continua la persis-
tència de manca de recursos de la Generalitat sotmesa 
a més a la incertesa en el temps sobre quan es resoldrà.
Vist el que disposa la legislació vigent, articles 224 i se-
güents de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), 109 del 
Reglament de la mateixa Llei (Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre) es posa a votació la proposa d’acord 
amb el següent resultat: el punt Primer és aprovat per 
unanimitat; els punts Segon, Tercer i Quart són aprovats 
per cinc vots a favor (Joan Casas, Félix Castanyer, Cristi-
na Solà, Fermín Colomer, Eva Briceño) i quatre absten-
cions (Artur Colomer, Judit Martra, Enric Colom, Àngels 
Armengou) aprovant-se per tant els següents acords:
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat perl 
Grup municipal Units per Sant Feliu en data 13 de febrer 
2015 contra l’acord del Ple del 18 de desembre 2014 
pel qual s’autoritza a GAAVOC SL la realització d’una 
primera fase del contracte per a la construcció i gestió 
d’una residència –centre de serveis per a la gent gran.
SEGON.- Aprovar l’informe de Secretaria que s’adjunta 
amb aquest acord i en forma part i, en conseqüència, 
deixar sense efecte els acords del Ple de l’Ajuntament 
del 20 de novembre 2013 pel qual es va adjudicar un 
dret de superfície sobre una finca de propietat municipal 
per a la construcció i la gestió d’una residència-centres 
de serveis a la gent gran, i del 18 de desembre 2014 pel 
qual es va autoritzar l’empresa adjudicatària GAAVOC 
SL la realització d’una primera fase del contracte. 
TERCER.- Concedir a GAAVOV SL, en la seva condició 
d’adjudicatària del contracte aprovat pels acords dels 
plens del 20 de novembre 2013 i del 18 de desembre 
2014, un tràmit d’audiència pel termini de deu dies hàbils 
per tal que en exercici dels seus drets si escau s’oposi a 
aquest acord o que, alternativament, mostri la seva total 
conformitat. En el cas que GAAVOC SL manifesti la total 
conformitat l’acord adoptat quedarà com a definitiu.   
QUART.- Encarregar la redacció d’un nou plec de 
clàusules per a l’adjudicació de les mateixes finques 
de titularitat municipal d’un dret de superfície per a 
la construcció i la gestió d’una residència-centre de 
serveis pera la gent gran. 
Un cop redactat el plec, proposar-ne la seva aprovació 
per part del Ple de l’Ajuntament i, simultàniament, la 
convocatòria d’un concurs per a la seva adjudicació 
per procediment obert. 

3.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
No n’hi ha.
S’aixeca la sessió a les 21.03 hores.
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 PROJECTE DE SENYALITZACIÓ NUCLI ANTIC I D’ALTRES ELEMENTS 
RELLEVANTS DE SANT FELIU DE PALLEROLS

 URBANITZACIÓ DEL CARRER 
DE L’ESTACIÓ
L’ajuntament ha portat a terme la pavimentació i l’enllumenat 
del tram del carrer de l’estació que faltava. Era una obra 
molt necessària pel moviment de gent i de cotxes que 
hi ha en aquesta zona, finalment s’ha pogut executar. Ha 
suposat una inversió de 80.000,00 €. S’ha finançat amb 
l’aportació de Foment de Turisme de la Generalitat de Ca-
talunya, aportacions dels veïns i de l’ajuntament.  

 COL•LOCACIÓ DE TEULADA 
PER PROTECCIÓ DE LES BÚSTIES 
DELS VEÏNATS DE SANT MIQUEL 
DE PINEDA I DE PALLEROLS
Aprofitant que s’han fet obres en aquest sector, s’ha 
reordenat aquesta zona i s’ha col·locat una teulada 
per tal de protegir les bústies de correus dels Veïnat 
de Pallerols i de Sant Miquel de Pineda.  

També s’ha col·locat una cartellera informativa a 
dues cares col·locada a l’estació. A una cara hi ha in-
formació genèrica de la Garrotxa (15 propostes) i en 
l’altre,  informació d’aquestes mateixes propostes espe-
cífica del nostre municipi. 
I,  encara una altre, que és un cartell de benvinguda a 
la població on s’informa que estem en territori remença. 

L’ajuntament ha acabat el projecte de senyalització del 
nucli antic i d’ altres elements representatius del nos-
tre municipi que tenen la funció de guia i d’informació 
al visitant. De forma resumida el situa en l’indret del 
qual parla i l’informa del seu paper en la història de 
Sant Feliu de Pallerols. Se n’ha col·locat 14 en el nucli 
i 5 més en els veïnats. 
Estan distribuïts seguin un ordre, de manera que si 
els segueixes pots fer tu mateix una visita guiada pels 
llocs més interessants de la  Vila: 
1.- Casa de Francesc de Verntallat
2.- Can Cases
3.- Muralla i Valls
4.- Església Parroquial
5.- Cases de la Sagrera
6.- Molí de la Conqueta
7.- El Firal
8.- Capella del Roser
9.- Embarcador 
10.- La Rectoria
11.- Carrer del Puig
12.- Cases de Sant Sebastià
13.- Capella de Sant Sebastià
14.- Antic camí ral
15.- Sant Miquel de Pineda
16.- Castell de Colltort
17.- Església de Sant Iscle de Colltort
18.- Castell d’Hostoles
19.- Santuari de la Salut
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 SUBVENCIÓ DE 12.436,49 € 
D’INVERSIONS SOSTENIBLES DE 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

- Pavimentació del tram que faltava del torrent del 
Clot Fondo.
- Assentament del marge de la Ctra. de l’antiga carre-
tera de Santa Pau.
- Enllumenat del tram de la vora el riu Brugent -zona 
Can Foixell-.
- Desbrossar i canalitzar el rec del Clot Fondo.  

 CAMI DE SANT MIQUEL DE PINEDA

S’ha fet una nova carretera,  l’últim tram del camí que 
et porta a  Sant Miquel de Pineda. Així, pots  accedir-
hi amb vehicle sense haver de passar per la via verda. 
També s’ha habilitat una zona per estacionament de 
cotxes. Ha suposat una inversió de 25.652,00 € fi-
nançada pel PUOS específic de la Diputació de Girona. 

 MILLORES EN ELS PARCS INFANTILS

S’han col·locat gronxadors en el Pla dels Bastons i una 
cistella de bàsquet en el parc de les Cases Noves. 

NOU EQUIPAMENT A L’ESCOLA 
ROCALBA

S’ha acabat de proveir amb mobiliari la nova escola 
Rocalba. L’hem dotat amb nou mobiliari pel menjador 
i per la biblioteca escolar. 

 ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE 
DE CENTRE DE SERVEIS PER A 
LA GENT GRAN DE SANT FELIU 
DE PALLEROLS

El novembre de 2013 l’Ajuntament va aprovar un con-
curs per contractar l’execució de les obres i la gestió 
del servei d’una residència-centre de serveis a la gent 
gran, amb capacitat per a 65 places de les quals 20 
havien de ser concertades.
Per raons pressupostàries la Generalitat va suspendre 
temporalment la concessió de noves places concerta-
des. Per aquest motiu l’empresa adjudicatària del con-
curs va informar a l’Ajuntament que sense disposar 
d’aquestes places no podia executar la totalitat de l’obra 
atès que no estava garantida la viabilitat econòmica i va 
demanar que s’autoritzés de fer una primera fase.
L’Ajuntament va autoritzar aquesta primera fase el 
desembre 2014 però contra aquest acord el grup mu-
nicipal Units per Sant Feliu hi va presentar recurs de 
reposició al·legant que suposava una modificació del 
plec de clàusules que regeix la concessió.
En vista del recurs, i atès que efectivament podia in-
terpretar-se la realització d’una primera fase com una 
modificació del plec de clàusules, i tenint en compte 
d’altre banda que en les actuals circumstàncies resulta 
del tot necessari que si es vol fer el projecte aquest 
es pugui realitzar per fases, l’Equip de Govern va de-
cidir aprovar en el Ple del passat dia 25 de novembre 
l’anul·lació dels acords de l’Ajuntament de 2013 i de 
2014 i començar de nou la tramitació. Així en un pro-
per Ple s’aprovarà un nou Plec de clàusules que pre-
veurà l’execució per fases que regirà la convocatòria 
d’un nou concurs.      

 CONCESSIÓ DEL SERVEI DEL 
BAR DE L’ESTACIÓ

A finals d’aquest estiu passat  la persona que regen-
tava el bar de l’Estació va deixar el servei. Aquestes 
instal·lacions són de propietat municipal i per tant, per 
cedir-les a alguna altre persona o empresa s’ha fet un 
concurs per adjudicar el dret d’utilització i explotació 
del bar i també de l’oficina de turisme. 
S’han presentat tres propostes. Actualment ja està 
feta la concessió i,  per tant,  properament ja podrem 
gaudir de nou d’aquestes instal·lacions recuperades 
ja fa uns anys i que paga la pena que estiguin en fun-
cionament i al servei del públic de Sant Feliu així com 
també i de manera especial, per donar informació als 
que són de fora i venen a visitar el nostre municipi i/o 
la comarca. 

 IMPOSTOS MUNICIPALS ANY 2016

Per l’any vinent tots els impostos i taxes municipals es 
mantindran en els mateixos imports que l’any 2015, 
excepte en l’impost sobre els béns immobles 
(IBI) que per l’any 2016 l’ajuntament l’ha rebaixat 
en  un 15%. 
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 RESULTATS ELECCIONS MUNI-
CIPALS DEL DIA 24 DE MAIG DE 
2015

Nombre d’electors: 986
Nombre de votants: 799 (81,03%)
Nombre de vots a candidats: 762
Nombre de vots vàlids: 785 
Nombre de vots nuls: 14 
Nombre de vots en blanc: 23

NOMBRE DE VOTS OBTINGUTS PER CADA 
CANDIDATURA:

- CONVERGÈNCIA I UNIÓ: 403 (51,34 %)
- UNITS PER SANT FELIU-ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL: 359  (45,73%) 

 DENOMINACIÓ D’ORIGEN PRO-
TEGIDA FESOLS DE SANTA PAU

La zona geogràfica de producció dels fesols emparats 
per la DOP Fesols de Santa Pau correspon als sòls de 
naturalesa volcànica dels municipis de Santa Pau, Olot, 
Castellfollit de la Roca, Les Preses, Sant Feliu de Pa-
llerols, Les Planes d’Hostoles i Sant Joan Les Fonts. 

 EL VOLUNTARIAT CREA VINCLES 
ENTRE EL VEINATGE A SANT FELIU 
DE PALLEROLS 

A Sant Feliu de Pallerols, es va organitzar la cloenda del 
Programa de voluntariat lingüístic del Servei de Ca-
talà i del Projecte de lectroescriptura del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa. Aquests dos programes te-
nen com a objectius crear vincles entre veïnatge i fomentar 
la cohesió social a través del català com a llengua vehicular.
Des del febrer i fins el mes de maig d’aquest any hi han 
participat un total de 14 persones entre aprenents i 
voluntariat. 
Al llarg d’aquest temps s’han recollit tant necessitats 
com oportunitats del propi municipi. A partir del curs 
vinent sorgiran, doncs, noves propostes de treball.
Per a més informació sobre el treball a comarca: 
http://www.casg.cat/els-valors-com-a-motor-de-canvi-als-
municipis-de-la-comarca/

 NOU CARTIPÀS MUNICIPAL

Disposats a complir amb els objectius proposats i pre-
sentats en aquesta nova legislatura, us relaciono els 
membres del nou equip de govern i les seves àrees 
de gestió: 

JOAN CASAS CARRERAS, alcaldia, hisenda i benestar 
social
FÈLIX CASTANYER SANTANACH, urbanisme, obres 
i ensenyament
CRISTINA SOLÀ HERNANDEZ, turisme, agricultura 
i medi ambient
FERMIN COLOMER VALLS, cultura i festes
EVA BRICEÑO MUÑOZ, esports i joventut

Podeu parlar amb cadascun de nosaltres quan ho 
necessiteu trucant abans a les oficines municipals 
(972444011) per tal de concertar l’hora. En el cas que 
vulgueu parlar amb mi em trobareu tots els dies de 
2/4 d’1 a 2/4 de 2 i, si no us va bé, podem quedar a una 
altre hora. Qualsevol suggeriment o bé inquietud que 
tingueu no dubteu mai en trucar-me a mi o a qualse-
vol regidor o regidora. Estem a la Casa de la Vila per 
atendre-us. 
Aquest número de l’Hostolenc és el primer d’aquest 
any 2015 i també el primer d’aquesta nova legislatura. 
Disculpeu el retard de la sortida d’aquest exemplar 
però les eleccions, la composició de l’ajuntament, les 
vacances, etc. ha comportat que s’hagi endarrerit. Ca-
res els propers anys, procurarem ser puntuals i que 
pugueu tenir-la a les mans almenys tres vegades a l’any. 
Aquest us arribarà amb les festes de Nadal. Dins 
l’Hostolenc hi trobareu, com ja fa una colla d’anys, el 
calendari de l’any 2016 que conté la felicitació de Na-
dal del nostre Centre de Dia i la meva pròpia. 
Per tal que aquestes Festes siguin del tot lluïdes i viscu-
des, l’ajuntament ha engalanat els carrers del nucli 
de la població amb motius nadalencs i col·locant 
una bonica il·luminació típica del Nadal. També se 
n’han posat a les faroles de la carretera. 
Vull  agrair a les entitats i associacions de la Vila  la seva 
implicació en algunes de les activitats que s’organitzen 
per aquestes festes fet que contribueix a que siguin 
més participades i sentides per la gent de la població. 
I, com si no hagués passat res, tinc el gran goig de 
poder tornar a felicitar-vos el Nadal. Malgrat els 
molts esdeveniments que hem viscut aquest any 2015, 
el temps no deixa de fer el seu camí i, novament ens 
trobem a les acaballes d’aquest any,  tan intens, tant 
pel què fa a la política municipal, la del nostre país,...  
com pels fets terribles ocorreguts en altres indrets 
que ens afecten del tot. Malgrat tot, doncs,  us desitjo 
unes bones festes de Nadal i un millor any 2016 
per a tots i cadascun de vosaltres santfeliuencs 
i santfeliuenques. 

                               JOAN CASAS CARRERAS
                            ALCALDE
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El Castell d’Hostoles, al municipi de Sant Feliu de Pallerols, 
està declarat BCIN, en la categoria de monument històric, 
pel Decret de 22/04/49, publicat al BOE de 05/05/49, 
núm. inv. 1246-MH. 
En aquest any 2015 l’ajuntament de Sant Feliu de Pa-
llerols ha promogut una 4ª fase de les obres de 
consolidació i reforma del Castell d’Hostoles 
que suposen una inversió de 27.000 € finançada amb 
una subvenció de la Diputació de Girona. 
Perquè en tingueu coneixement, us informem de les 
obres realitzades en les anteriors fases i de les que es 
faran en aquesta última: 
1ª- Consolidació de les restes que encara es conservaven 
de la cisterna i de la torre de l’homenatge, amb consoli-
dació de la volta i parets d’aquesta cisterna, i la volta i 
coronaments de la torre de l’homenatge.
2ª- Continuació de la consolidació de les restes que encara 
es conserven de la cisterna i de la torre de l’homenatge 
del castell, amb intervenció en aquells punts on calia asse-
gurar l’estabilitat i conservació del conjunt, en concret, la 
consolidació de la coberta i la finalització de les parets de 
la cisterna. 
3ª- Continuació de la consolidació de les restes que es con-
serven del recinte sobirà, en concret les parets de la part 
més alta d’aquest recinte  que ja han estat excavades, i les 
parets del nivell més baix que formen l’entrada al recinte. 
També l’excavació d’aquest segon nivell i la finalització del 
nivell superior al costat de la torre de l’homenatge. 

La fase actual,  preveu la continuació de la consolidació de 
les restes que es conserven del recinte sobirà, en concret 
les parets de la part sobirana, en les quals no es pogué 
intervenir en els anys anteriors i que ja estan excavades, i 
els del nivell més mitjà, que tenen deficiències importants 
d’estabilitat i que formen l’entrada al recinte sobirà. També 
es preveu l’excavació d’aquest segon nivell. 

En l’anterior intervenció van aparèixer les restes d’una es-
cala. El projecte planteja una hipòtesis de com devia  ser 
aquesta escala i es proposa refer-la amb ferro. També es 
proposa protegir el perímetre del recinte sobirà amb bara-
nes metàl·liques de reduïda presència i fer una segona es-
cala, també metàl·lica, per pujar a la torre de l’homenatge. 

El projecte, redactat pel Sr. Lluís Bayona Prats, cap del 
servei de monuments de la Diputació de Girona,  preveu 
una intervenció arqueològica amb el control del rebaix dels 
nivells que s’afectaran. 

Veureu que es tracta d’unes obres molt necessàries 
de fer, almenys per consolidar els elements que en 
queden, degut a l’estat ruïnós i perillós en què es tro-
bava el castell. També resulten molt apassionants per 
tot el que es va trobant i per afermar una fortalesa 
que forma part del nostre patrimoni històric i cultu-
ral. Per l’ajuntament, és d’una gran importància que es 
portin a terme perquè posen en valor un monument 
que ha estat clau en la història de Sant Feliu de Palle-
rols, de la Vall d’Hostoles i de Catalunya. 

 EL CASTELL D’HOSTOLES
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L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols una ve-
gada més ha organitzat per l’estiu del 2015 el casal 
d’estiu a l’escola Rocalba i les Brigades Joves 
d’estiu, gestionats des de l’Àrea de Joventut del 
Consell Comarcal amb l’objectiu d’optimitzar re-
cursos, facilitar la feina a l’ajuntament i mantenir les 
característiques pròpies de cada municipi.
Pel que fa al casal d’estiu estava adreçat a mainada 
de 3 a 12 anys. S’ha fet a l’escola Rocalba i s’ha dut a 
terme a través de l’empresa Corriol Serveis Edu-
catius. Va començar el dia 29 de juny i es va finalit-
zar el dia 4 de setembre amb una oferta horària de 
matins, menjadors i tardes, excepte el mes d’agost 
que només hi va haver casal de matins i de menjadors. 
Un total de 64 nens i nenes han passat pel casal al 
llarg de l’estiu gaudint d’activitats de lleure, jocs, pisci-
na, gimcanes... i durant el juliol és quan hi ha hagut més 
inscripcions. L’objectiu principal en tot moment era 
que els infants gaudissin de les vacances d’estiu, esti-
mulant la seva imaginació, la creativitat i el creixement 
a nivell afectiu, social i físic. 
Cada setmana els nens i nenes aprenien a través del món 
dels contes i s’endinsaven en la màgia d’aquests, desen-
volupant activitats adequades als diferents grups d’edat i 
intentant que fossin el màxim d’engrescadores. 
Com a activitats a destacar, setmanalment s’anava a la 
piscina, a fer excursions pel poble i també es va realitzar 
una acampada a la mateixa escola a finals de mes com a 
acomiadament del juliol. El mes d’agost es va fer una sor-
tida al festival de música i dansa de Les Preses, l’ÉsDansa 
per conèixer diferents cultures i danses del món. 

Quan a les brigades, aquest ha estat el vuitè any de les 
Brigades Joves d’Estiu, que s’han dut a terme els mesos de 
juliol i agost a Sant Feliu de Pallerols. És un projecte que 
es porta a terme a diferents municipis de la comarca 
que també tenen tècnic de joventut i l’objectiu del pro-
jecte és ajudar els joves a desenvolupar valors com el 
voluntariat, el treball en equip, el compromís, la respon-
sabilitat... Al mateix temps, també es fomenta l’estima i 
participació activa dins el municipi a partir de la implica-
ció dels joves en els serveis municipals que es presten.
Els serveis on els 19 joves brigadistes han desenvo-
lupat les seves tasques són: el casal d’estiu on s’han 
pogut iniciar en el món del lleure donant suport als 
monitors/es del casal d’estiu; la brigada municipal 
aprenent tasques pròpies de la brigada i inclús iniciant-
se en el món d’algun ofici i la llar d’infants donant 
suport a les educadores. Les valoracions de la majoria 
dels participants han estat bones i, a banda de la satis-
facció per la feina feta, la majoria d’ells han gaudit de 
la compensació final del projecte, que ha consistit en 
passar el cap de setmana del 17 i 18 d’octubre a Por-
tAventura amb la resta de brigadistes de la comarca.
Cal dir que sense la dedicació i suport dels res-
ponsables de cada servei, no seria possible re-
alitzar any rere any aquest projecte, per això els 
agraïm la seva disposició i els animem a continuar 
col·laborant per millorar-lo, així com també animem 
a tots els joves de 3r i 4t d’ESO amb ganes d’implicar-
se i treballar pel poble, passar-ho bé amb els amics i ganes 
de passar un estiu diferent a participar a les brigades joves 
2016, que de ben segur que l’experiència no us decebrà!
Fins l’any que ve i us desitgem que passeu un bon curs escolar!

 CASAL D’ESTIU I BRIGADES JOVES D’ESTIU 2015
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 NAIXEMENTS ANY 2015

Benvinguts a la vida petits pescallunes!!

 DEFUNCIONS ANY 2015

“Morir és traslladar-se a una casa més bella” 
                 Elisabeth Kübler-Ross

De tots vosaltres en guardarem un bell record!

JOSEP SALA MASEGUR
JOAQUIM POUS SOLÀ
RAMON SERAROLS COMPTE
FRANCESC ESPUÑA VILAMITJANA
ANNA COSTA SIDERA
MIQUEL PIÑANA SERRA
MARIA COLLELL LLONGARRIU
MARIA VALLS GRAU
CARME COMA MOISET
DOLORS COLOMER ARBAT
MARIA SIDERA JUANOLA
CARME PUJOLRÀS VERDAGUER
MARIA ELENA COLOMER BOSCH
JOAN FEIXAS BAGÓ
SALVADOR RABAT BERGA
TRINI COLOMER PLANA

ISONA VERDAGUER PLANAGRAU VERDAGUER PLANA21 de novembre

ÀLEX
DURAN

ALFONSO

18 d’octubre

INF
OR

MA
CIÓ

 MU
NIC

IPA
L

INF
OR

MA
CIÓ

 MU
NIC

IPA
L

INF
OR

MA
CIÓ

 MU
NIC

IPA
L

ÀLEX
DURAN

ALFONSO

18 d’octubre

MAGÍ ARNAU

SERRA

15 d’octubre

ÈRIC DÍAZ JORDANA
11 d’octubre 

ÀLEX MAS BOFILL16 de setembre

ÀLEX MAS BOFILL16 de setembre

ARNAU
MASACHS

BURCH

5 d’agost

OTTO ZUZUNAGA RUIZ

19 de juny

MARC SIDERA
CAPDEVILA

27 de maig
JANA MARTIN MASDEU

9 de maig

SARA SERRANO GÜELL

7 de maig

MARC SIDERA

SARA SERRANO GÜELL

JANA MARTIN MASDEU

7 de maig
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 FESTA MAJOR 2015
Del 23 al 25 de maig
El pregó de la Festa Major va anar a càrrec del Sr. 
JOAN PUJOLRÀS DURAN qui va parlar del “Ball dels 
cavallets, gegants i Mulassa i la Festa Major, declarada pel 
govern de la Generalitat de Catalunya, festa patrimonial 
d’interès nacional”.
Durant la segona nit de ball, va estar escollida pubilla 
de la població Júlia Ventura i Port i hereu, Tomàs Sans i 
Sala, acompanyats per les pubilles i hereus de Catalunya.
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  CORPUS CHRISTI
Diumenge 7 de juny
Magnífiques catifes, processó de Corpus acompanyada 
dels cavallets, gegants i mulassa i per la tarda, sardanes 
i els balls de la nostra faràndula!!

- Es va iniciar l’estiu 2015, amb la presentació del Programa 
VIU L’ESTIU A SANT FELIU. Una extensa i variada 
programació pels caps de setmana d’estiu que ha donat 
ritme i dinamisme a la nostra població.   

 FESTA DELS ANYS 60
4 de juliol
Aquest any amb les actuacions de los Míticos 60: 
LORENZO SANTAMARIA, MIKI i JEANETTE, 
acompanyats dels JERRYS i ELS VOLCÀNICS, i com 
sempre el DJ JOAN SOLER. 
Massiva afluència de públic. Bon ambient i bona música.
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 XVII APLEC DE LA SARDANA
26 de juliol
Als arbres d’en Casals, magnífiques sardanes interpretades 
per les Cobles: La Principal d’Olot, Marinada i Vila de 
la Jonquera. 

 DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
11 de setembre 
Diada especial.  Aquest any la Diada va ser més viscuda 
que mai, per una gran majoria de santfeliuencs,  amb un 
sentiment crescut més encara de catalanitat convençuts 
que aquesta data podia marcar un abans i un després 
per al nostre país. 
De bon matí es va pujar al Castell d’Hostoles per fer 
l’enlairament de la senyera i l’esmorzar de germanor 
a la Font de Cal Music. Va esdevenir una diada que 
quedarà sempre més en el record de moltíssima gent 
il·lusionada i convençuda d’aconseguir un país lliure. 

 FESTA PETITA  i 77è HOMENATGE 
A LA GENT GRAN
La forta calor d’aquest any no va impedir que aquesta 
entranyable festa fos lluïda del tot. El dinar va estar 
presidit per la Directora Territorial de Benestar Social 
i Família, Montserrat Roura Massaneda i foren escollits 
Pubilla i Hereu JOAN PUJOLRÀS DURAN i MARIA 
BOIX VILLANUEVA. 
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ACTIVITATS EN ELS LOCALS MUNICIPALS:
IOGA, PILATES, BOLLYWOOD, CLASSES D’ANGLÈS, COUNTRY, ZUMBA.

Si us interessa participar-hi, demaneu informació a l’ajuntament.

 APLEC DE SANTA CECÍLIA
22 de novembre

 CASTANYADA POPULAR 

31 d’octubre
Les premiades en el concurs de panellets: AINA i 
JANA BUSSÉ. 

 FESTA MAJOR I APLEC DE SANT 
MIQUEL DE PINEDA
4 d’octubre

 FESTA MAJOR  DE SANT ISCLE 
DE COLLTORT
28 de setembre

 APLEC SANTUARI MARE DE DÉU 
DE LA SALUT
20 de setembre
Des de fa uns anys que es celebra l’aplec amb l’imatge de 
la Verge antiga. Felicitem a tota la gent que amb fe puja a 
peu cap a la Salut al costat de la Mare de Déu de la Salut. 

ACT
IVI
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LES BONES LECTURES: 
- ens commouen, ens deixen empremta, ens canvien d’alguna manera. 
- desperten aficions i interessos nous perquè ens posen en contacte amb
  gent, llocs, i costums que desconeixem.
- nodreixen els continguts del nostre pensament i de les nostres converses
  i ens ajuden a comunicar-nos amb els altres.
- potencien la formació estètica i eduquen la sensibilitat
- faciliten el desenvolupament de la fantasia i de la creativitat. I en la societat actual, poques
  virtuts es valoren més que la creativitat.
- ens proporcionen saber, i això ens fa menys dependents i, per tant, més lliures.      

   “Llegir per a crèixer”. JC GIRBÉS

 BIBLIOTECA JOSEP M. DE GARGANTA

(1)Traduït i adaptat  d’un 
anunci de l’ALA (American 
Library Association) pel 
Servei de Biblioteques de 
la Diputació de Girona.

INTERESSANTS TROBALLES!!: 

Pels més petits, quatre llibres  
molt especials: 
I ET DESPERTES MENTRE LES 
PAPALLONES 
FILEN. Nina De
Lua i Joanna San-
tamans. Un àlbum 
il·lustrat que és 
pura màgia i ima-
ginació.
EL LLIBRE 
VALENT. Moni 
Port. Un exhaustiu repàs pel món de 
les pors. Convida a reflexionar sobre 
el tema de les pors per a situar-les 
en el seu lloc just dins de l’imaginari 
infantil.
ETS POLS D’ESTRELLES. Elin 
Kelsey. Amb un text senzill i poètic i 

unes il·lustracions exquisides explica que els nens estan 
connectats amb el mon natural d’una manera sorprenen.
FORMIGUES A LA CUINA. Joan Camises i Marta 
Contreras. El llibre comença únicament amb imatges que 
ens expliquen de manera visual el pas del temps,  la tardor, 
l’hivern, la primavera, i l’estiu, que amb l’arribada de la 
calor… apareixien les formigues!. Llibre seleccionat com 
a un dels millors llibres 2013 pel Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil de Catalunya).

Pels que camineu, feu esport, correu, .... per ex-
cursionistes: 
EL COR DE LES MUNTANYES. 
Ton Barnils. Travessa a peu de nou-cents 
quilòmetres des de l’Oceà Atlàntic fins a 
la Mar Mediterrània (Hondarribia fins 
Banyuls). Dietari de les cinc setmanes 
de l’excursió, a partir de les notes de 
l’autor, amb la posterior  reescriptura 
farcida de referències culturals, mitolò-
giques, personals i sensitives sense arribar 
a embafar mai. 
CÒRRER SENSE POR. Giuseppe Catozzella. Basada 
en fets reals. Narra amb una sensibilitat brillant la lluita 
de l’atleta olímpica Samia Yusuf Omar, una jove somali 
per obrir-se camí entre la violència, la pobresa i la falta 
d’oportunitats per a les dones.

A PEU PER LA TARDOR I L’HIVERN. Ernest 
Costa Savoia. 26 passejades i excursions pels Països Ca-
talans que responen a la pregunta domèstica Que fem 
aquest cap de setmana? Itineraris fora de les grans rutes 
turistiques.
CÓRRER PER PENSAR I SENTIR. Francesc To-
rralba. Córrer de forma regular és un dels exercicis més 
complerts que es poden fer: permet eliminar emocions 
tòxiques, t’ajuda a prendre grans decisions, et connecta 
amb tu mateix i és una excel·lent metàfora de la pròpia 
vida.
Pels Joves: 
PÉL PANOTXA. Jules Renard. És 
el simpàtic retrat d’un personatge de 
literatura infantil. El símbol d’una vida 
que podria ser la nostra o la de qual-
sevol nen que viu en el perill constant 
d’autoconformar-se dins d’un àmbit 
dominat per la grolleria.
ATRAPATS A LA XARXA. Michelle 
Gagnon. Té una prosa que enganxa de seguida i, des de la 
primera pàgina fins a l’última acaba amb tota l’adrenalina 
del teu cos. És una lectura addictiva i amb una acció tre-
pidant. 
NO-RES. Janne Teller. Aquest llibre es va prohibir als 
col·legis de Dinamarca i Noruega a causa del seu con-
tingut explosiu i provocador, però finalment s’ha acabat 
imposant i avui dia és recomanat per molts professors i 
educadors. L’autora s’enfonsa en el costat fosc de la vida 
i ho fa dirigint la seva mirada sobre els adolescents. Ella 
creu que les noves generacions no li troben sentit a la 
vida i, per això va escriure aquest pertorbador llibre, per 
tractar de reconduir aquestes situacions. La força del llibre 
resideix no en el seu argument, sinó en el punt que ens 
fa qüestionar el nostre propi comportament a la vida. En 
definitiva,  tracta d’un grup de nens adolescents en busca 
del significat de la vida… Es tracta d’un llibre fantàstic 
que realment et fa pensar, reflexionar i posar en dubte 
qüestions que  eren inamovibles per a tu.

Pels que llegir ja és un hàbit: 
AQUEST COR QUE ET PERTANY. Fans Fallada. 
Una història d’amor elegant, tendra i inusual entre dues 
persones del tot diferents.
CRIATURES D’UN DIA. Irvin D. Yalom. Els relats 
estan basats en casos reals i exploren de manera minu-
ciosa dos dels problemes eterns a què s’enfronta qualsevol 

PAPALLONES 

EL COR DE LES MUNTANYES. 
Travessa a peu de nou-cents 

quilòmetres des de l’Oceà Atlàntic fins a 
la Mar Mediterrània (Hondarribia fins 

És 

. Michelle 
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ésser humà: trobar el sentit de la vida i assumir la pròpia 
mort.
IRÈNE. Pierre Lemaitre. Un llibre que només pot escriu-
re un amant de la ficció criminal. És una obra que no deixa 
indiferent, que diverteix i fa sofrir. Una història de violència, 
de policies i de pèrdues.
TAMBÉ AIXÒ PASSARÀ. Milena Busquets. El dolor 
per la mort d’una mare és l’origen d’una història d’amor, 
sexe i pèrdua.
LA NOIA DEL TREN. Paula Hawkins. Conté in-
gredients com el ritme, les sorpreses, els girs narratius, 
l’atmosfera misteriosa, etc. que fan la seva lectura ràpida, 
entretinguda i plaent fins el final. 
ISLÀNDIA. Somnis de Riolita. Jordi Morell. Ens par-
la de tres històries independents però ben creuades i que 
passen en un país de somni. 
LA CASA DE LES MINIATURES. Jessie Burton. 
Una meravellosa i documentada novel·la històrica am-
bientada a Amsterdam al segle XVII. La història comença 
l’any 1686, un dia de tardor, Nella Oortman truca a la 
porta d’una casa imponent del barri més ric d’Amsterdam, 
la fastuosa capital cultural i econòmica de l’època.
LILA. Marylinne Robinson. Va guan-
yar el prestigiós National Book Critics 
Circle Award. Segons The New York Ti-
mes, el jurat va definir la novel·la, que 
se centra en una noia sense llar que es 
casa amb un reverend, com “un altre 
retrat de la societat americana mera-
vellós i transcendental”, i va elogiar la 
senyora Robinson pel “seu gloriós llen-
guatge imbuït de llum i elegància”. 

Pels que busqueu millorar la salut amb els 
aliments: 
SUCS VERDS. Carla Zaplanals. Els 
sucs verds aporten a la nostra salut 
clars beneficis, tant a nivell físic, com 
mental i emocional. Aquest manual et 
proposa receptes fàcils elaborades 
amb verdures i fruites per cuidar per 
dins i per fora.

Ah! UNA MENCIÓ ESPECIAL PELS 
SANTFELIUENCS QUE AQUEST ANY 
HAN EDITAT UN NOU LLIBRE: 
CARLES BASTONS i MONTSERRAT 
BASTONS,  per GENT QUE HA FET HISTÒRIA.
Un recull de personatges relle-
vants de les nostres contrades 
que han destacat al llarg del 
temps i configurat la nostra 
història. Destaquem per proxi-
mitat: Josep Colomer Comas, 
Guillem Galceran de Cartellà, 
Josep M. de Garganta i Vila-
manyà, Francesc de Vernta-
llat, ... i així fins a 115. És “un 
sentit homenatge a uns homes i 
a unes dones que ....han pregonat i han ajudat a fer 
país des de les seves aportacions, des de les seves 
anècdotes i curiositats (que també són en el llibre) 
elevades a categoria. Ells i elles han bastit i configurat 
una part del riquíssim patrimoni polièdric que atre-
sora Catalunya.”

GLÒRIA COLOMER RODÀ, per JULIETA, 
LA VIDA EN BICICLETA. 
És el segon llibre de la 
Glòria que ens parla 
de la JULIETA. Llibre 
il·lustrat que bessa en 
sentiments, emocions 
i sensibilitat. 
“La vida és com un 
viatge amb bicicleta. 
Hi ha fortes baixades 
on podem gaudir de 
l’emoció. On ens podem sentir 
lliures mentre el vent ens acarona la cara.... També hi 
ha fortes pujades. Són dures i ens fan suar. ....”

ENHORABONA!! Bona feina als dos. 
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 2on DINAR DE GERMANOR
El passat dia 16 de setembre, es celebrà la segona tro-
bada dels “incondicionals” del Casal de la Gent Gran 
Sant Marc al pati de Ca Les Hermanes. 
Un cop més, els reis de la graella i demés col·laboradors, 
contribuïren a que els 55 comensals gaudissin d’un 
magnífic dinar de germanor en el que tampoc hi faltà 
el sol amb la seva càlida presència. 

                                             Sergi Aldabó Rosell
                      Casal de la Gent Gran Sant Marc

 EL BARÇA I LA POLÍTICA
Ja fa vuit anys que es va fundar la nostra penya, i 
m’agradaria fer esment d’alguns esdeveniments que 
hem viscut: posar la placa de la penya al Camp Nou, 
les visites dels pares d’en Pep Guardiola, així com 
l’Amador Bernabéu, i records entranyables, com 
l’inoblidable gol de l’Iniesta i la seva foto dedicada a la 
penya, la samarreta signada per tots els membres de 
la primera plantilla, la foto dedicada a la penya per en 
Pep Guardiola.... Però sobretot hi va haver un esdeve-
niment del qual n’estem especialment contents i alho-
ra agraïts: la Junta itinerant del FC Barcelona que es va 
fer al poble amb el “nostre” Joan Boix com a directiu. 
Sentir el nostre accent garrotxí d’un directiu del Bar-
ça que s’enorgulleix de ser un pescallunes més va ser 
un moment màgic que vam poder disfrutar i que mai 
no oblidarem. I si afegim que aquella directiva (que 
cada dia que passa enyorem més) va portar el barça a 
ser l’equip més admirat del món sense renunciar a la 
seva catalanitat, ja se’ns acaben els qualificatius....
Nosaltres creiem que la força d’aquell Barça provenia 
en gran part de la seva total identificació amb el nos-
tre país i el nostre tarannà. Un Barça que tenia una 
majoria de jugadors provinents del planter que ren 
conscients del club i del país on jugaven.... Un Barça 
que tenia un president i una junta que no tenia cap por 
a enfrontar-se a qui fos per defensar el Barça i a Cata-
lunya... Per això ens sap greu constatar la tebior de la 
junta directiva actual amb els atacs que està rebent el 
barça i Catalunya.  A vegades l’actual president sembla 
més aviat un gris gestor d’una empresa mediocre que 
el president del barça. Diuen que qui s’oblida dels orí-
gens perd la identitat. Per això és molt recomanable la 
lectura del llibre de Jordi Finestres i Xavier G. Luque 
“El Barça segrestat”, on se’ns explica l’afusellament del 
president del Barça Josep Suñol, així com tot els seguit 
de venjances, repressions, menyspreus, humiliacions, 
xantatges, ... que va haver de suportar el Barça du-
rant molts anys. Però els culés seguim drets defensant 
la llibertat d’expressió i xiulant el que no ens agrada, 
igual que als anys vint xiulàvem algun himne que no 
ens agradava i en Primo de Rivera ens tancava el camp. 
Per cert, veient algunes reaccions histèriques a la lli-
bertat d’expressió sembla que tornem als temps de 
l’esmentat general.....

EMILI MARTIN JANER
PRESIDENT PENYA BLAUGRANA DE SANT FELIU

 2 PROJECTES ENGRESCADORS 
ES POSEN EN MARXA DURANT 
EL CURS 2015-2016 A LA NOSTRA 
ESCOLA
L’aventura de la vida 
L’Aventura de la vida for-
ma part del programa 
“SIGUES TU: EINES 
I ACTIUS PER A LA 
SALUT”.
Aquest programa, pretén  
facilitar l’aprenentatge de 
les 10 habilitats bàsiques 
per a la vida i promoure estils de vida saludables, de 
forma coordinada amb altres agents del territori, donant 
eines als mestres, als docents i a les famílies per avançar 
en aquesta direcció.
És una intervenció educativa que s’emmarca dins de 
l’educació per la salut, com a eix transversal del currículum 
escolar, i s’inspira en un concepte de salut com a manera 
de viure autònoma, joiosa i solidària. 
Es treballa de forma específica amb els nens des de 3r 
fins a 6è, tot i que es fa un treball introductori amb els 
nens que fan 1r i 2n.
Des d’aquí, aprofitem l’oportunitat per 
fer-vos arribar un petit resum dels 10 
passos per Educar les teves filles i 
fills en estil de vida saludables, explicats 
en la xerrada inicial feta a l’escola: 
• Pas1: Aprendre a escoltar: els nostres 
fills poden parlar millor, quan compten amb pares i 
mares que els saben escoltar. 
• Pas 2: Dialogar sobre tots els temes, inclosos 
l’alcohol i la resta de drogues: dialogant, podeu enfortir 
la capacitat crítica dels vostres fills i filles i ajudar a 
canviar les idees que puguin tenir sobre els “beneficis” 
i sobre la “normalitat” de fumar o de consumir alcohol, 
entre d’altres. 
• Pas 3: Saber estimar-se a un mateix: quan els 
infants creixen veient imatges íntegres d’ells mateixos 
i alhora desenvolupen sentiments d’acceptació pel 
que són, la seva autoestima s’enforteix.
• Pas 4: Donar un bon exemple: oferir un bon 
exemple és fer millor el que diem i dir millor el que fem. 
No es tracta de ser famílies perfectes, sinó coherents. 
• Pas 5: Adquirir valors ferms i adequats: si els 
vostres fills i filles han adquirit valors ferms, tindran 
la suficient força per resoldre de manera positiva les 
situacions de risc, en lloc de deixar-se portar pel que 
diguin les seves amistats. 
• Pas 6: Gestionar la pressió de grup: els fills i filles 
que han après a ser persones assertives, respectuoses, 
afectuoses i segures d’elles mateixes, tindran més pro-
babilitats de gestionar la pressió de grup, mantenint 
actituds i comportaments ferms i positius.
• Pas 7: Establir normes familiars: és convenient 
establir límits entre els hàbits que són saludables i els 
que no ho són, així com fixar regles específiques sobre 
el consum d’alcohol, tabac i la resta de drogues. 
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• Pas 8: Fomentar un ús segur i saludable del lleu-
re: utilitzar el temps de lleure amb activitats divertides 
i educatives, també organitzades en grup d’amistats, 
ens ajudarà a combatre l’avorriment i a prevenir l’abús 
d’Internet, dels mòbils, els videojocs...
• Pas 9: Educar per a la presa de decisions: entrenar-
se per a la presa de decisions és un dels aprenentatges 
més útils per a tothom. Les decisions que es prenguin 
durant la vida els ajudaran a ser ells mateixos, a madurar, a 
valorar-se i apreciar el seu entorn. Seran més forts en 
el moment de fer front a situacions de risc.
• Pas 10: Actuar amb responsabilitat ciutadana: 
un refrany africà diu sàviament que “per educar una 
persona fa falta la tribu sencera”.
Informeu-vos del projecte a: 
http://fundesplai.org/arxius/PDFs/Fullets/Flyer_Av_de_la_vida_2015_2.pdf
http://www.dipsalut.cat/pm08

Campanya de detecció de proble-
mes d’eficàcia i/o percepció visual 
pels alumnes a partir de 6-7 anys.
RELACIÓ DELS TRANSTORNS VISUALS 
AMB L’ APRENENTATGE
Quan un nen aprèn un concepte 
nou li és més fàcil recordar-lo si 
està lligat a una imatge, per això el 
sistema educatiu que avui coneixem
és un 75% audiovisual. Per tant, 
la visió és un dels sentits 
més lligats en el procés 
d’aprenentatge.
Des de l’AMPA, ens hem posat en 
contacte amb professionals de 
l’òptica per tal de que ens poguessin 
oferir aquest programa.
Són els professionals de l’Òptica 
Fluvià d’Olot, amb més de 20 anys 
d’experiència en l’optometria i 
amb personal especialitzat en 
optometria pediàtrica, qui ens 
ofereix aquesta campanya de detecció visual pels 
alumnes a partir de 6-7 anys.
Com a pares i mares que som ens agradaria que tots els 
nens poguessin gaudir d’un procés d’aprenentatge fàcil, 
per això  ens han proposat un test de detecció visual.
L’objectiu ha estat fer unes proves bàsiques i ràpides per 
tal de detectar possibles defectes no corregits, els quals 
podrien ser una dificultat d’aprenentatge a partir de 5-6 
anys, quan el nen comença a iniciar-se a la lectura.
Una vegada realitzat el test visual a l’escola, se’ns ha  
entregat un informe, on es detalla el resultat de cada 
prova indicant si el nen passa o falla la prova. En el cas 
que s’hagi detectat alguna alteració se’ns recomana 
fer una revisió visual completa.
Si vols llegir més et recomanem:
http://www.victor3d.cat/escoles/ 
L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS HA DE SER 
UNA TASCA COMPARTIDA!
Gràcies per la vostra col·laboració!

                                    AMPA ESCOLA ROCALBA

 LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

El Consell Parroquial (que recordem és obert a tothom) 
té, per entendre’ns, una doble feina: ocupar-se de la for-
mació permanent en la vida espiritual creixent, i també 
tenir cura de les coses materials en la vida quotidia-
na de la parròquia. En aquests comunicats a través de 
l’Hostolenc, prioritzem informar sobre les qüestions que 
tenen a veure amb la vida quotidiana, en relació amb el 
dia a dia del poble al qual intentem servir.
I un dels temes principals relacionats més directament 
amb el poble, és el projecte de reforma de la Rectoria, 
que ha estat tractat en profunditat des del Consell Pa-
rroquial i d’això volem informar i seguir informant, per 
la seva importància a nivell municipal. Després d’haver 
debatut llargament i fer-hi tothom la seva aportació, 
el Bisbat ens va fer a mans el contracte de cessió del 
dret d’ús de la Rectoria a la Fràter, que com a subjectes 
de dret afecta el propi Bisbat, el nostre Administrador 
Parroquial que és mossèn Jesús Calm, i l’actual presi-
dent de la Fratrer Joan Vicenç Cordonet. Al Consell 
Parroquial vam llegir el contracte amb especial atenció 
i parada en l’apartat dels Pactes que han de regir la 
cessió de l’edifici i les obres que s’hi faran. Tret d’un 
parell de reflexions molt concretes i la possibilitat de 
canviar alguna frase per a major claredat, vam donar el 
contracte per bo i aprovat. El document de cessió de la 
Rectoria, per part de la parròquia, el van signar mossèn 
Jesús i dos membres del Consell Parroquial. Ha estat 
portat al Bisbat, i aquest pas previ a les obres de remo-
delació de la Rectoria ha quedat enllestit.
Passats alguns mesos, arribà la festa de l’Aplec de la Salut, 
del que se’n va fer revisió en una reunió del Consell. La 
impressió general és que, de Sant Feliu, hi havia molt poca 
gent. És una llàstima però és clar que cadascú se sap les 
seves coses i compromisos particulars. De tota manera, 
seria desitjable una major assistència i participació, ja que 
és, per dir-ho així, la Festa Major del nostre Santuari.
Pel que fa el projecte de crear un Grup d’Amics de la 
Salut, ja s’hi han apuntat algunes persones. Esperarem un 
temps més per veure com va tot, i després es formarà una 
junta que coordini les accions i feines per fer al santuari.
Està en marxa la catequesi, tot i que hem de dir que no 
hi ha hagut pas una inscripció notable quant a quanti-
tat de nens i nenes, però els que hi assisteixen n’estan 
contents, són els que són i no es pot negar que tenen 
un mèrit molt considerable, tenint en compte tal com 
funciona tot plegat avui dia.
 

EL CONSELL PARROQUIAL
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 El CASAL SANT MARC informa
L’acte últim del que vam donar compte en el número 
anterior de l’Hostolench va ser la celebració, el diumen-
ge 16 de novembre del 2014, de la Festa d’Aniversari 
del Casal (18 anys), amb l’actuació del cantautor de 
Cabestany (Catalunya Nord) Albert Bueno. 
El divendres 28 de novembre 2014, a mitja tarda, a la 
Junta del Casal ens assabentem que el nostre President, 
en Manel Serra, ha de marxar urgentment a Barcelona, 
per a la operació de trasplantament de cor que té pre-
vista des de fa un temps.  Al cap de dos dies, el diumenge 
30, arriben bones notícies de l’operació. Encara és molt 
aviat per assegurar res, però diuen que tot va tal com 
havia d’anar, cosa que ens alegra molt a tots plegats. 
El dimecres, 31 de desembre el Casal organitza i celebra 
la Nit de Cap d’Any.  Som, en total, vint-i-una persones. 
El sopar va anar molt bé i tothom en va quedar content. 
Resultà una celebració diguem-ne altament familiar de 
caire íntim, i havent sopat nosaltres mateixos ens vam 
muntar la festa a base de cançons, piano i guitarra. 
Entrats en l’any nou 2015, la primera feina és preparar 
la festa del Dijous Llarder, que va ser el 12 de febrer.  
Seguint el que vam fer l’any passat (ho teníem tot 
apuntat), decidim que farem amanides individuals i un 
plat principal composat de botifarra negra, botifarra 
vermella, carn de perol i una cullerada de fesols amb 
oli. De postres, coca de llardons i moscatell.
El dimarts 27 de gener ens tornàvem a reunir, ara per 
tractar l’Assemblea General, que seria el 15 de març.  A 
la reunió parlem de les últimes notícies del nostre Pre-
sident. Si tot ha anat bé, es veu que n’hi ha per algun 
temps encara perquè es pugui assegurar l’èxit total del 
transplantament. Però de moment va força bé. Per a 
l’Assemblea, que és quan s’ofereix el dinar gratuït a les 
sòcies i socis del Casal, presentarem una fideuà, pollastre 
amb verduretes i postre. Hi actuarà en Manelic de Pera i 
el tresorer Joan Capdevila, com és costum, exposarà els 
números finals del balanç de resultats, que ja haurà estat 
enviat abans a tots els socis del Casal. A la reunió prepa-
ratòria hi vingué la Carme Comas i ens feia saber que en 
Manel va millor però a poc a poc, cosa que ens alegra i 
tots hi expressem els nostres millors desitjos.
A l’Assemblea General Ordinària som cent quaranta 
comensals, s’hi presenten els números comptables, hi 
ha un informe general de petites qüestions de la Junta 
i no hi ha més observacions per part de ningú. Tot se-
guit, l’endemà passat mateix, ja comencem a preparar 
la festa de Sant Jordi, tant pel que fa les escoles com 
per la festa social. El dimecres primer d’abril el nostre 
president ja va assistir a la reunió, cosa que ens alegrà 
molt a tots, i li vam fer saber la nostra alegria i els nos-
tres millors desitjos. Es va preparant la revetlla de Sant 
Joan i comencem a embastar els temes per a la Sisena 
Setmana de la Gent Gran (19-25 d’octubre).
Dimarts 23 de juny, revetlla de Sant Joan. Cinquanta-
dues persones. Ens ho fem tot nosaltres, patim una 
mica més del compte, però tothom (o quasi tothom) 
n’ha sortit content i satisfet. Bon meló amb pernil, 
bona carn a la brasa, bon ambient, el ball ha costat una 
mica d’arrencar, però al final tot ha funcionat bé. Hem 
felicitat públicament els Joans i Joanes.
A finals de juliol, i en vistes a la Sisena Setmana de la 
Gent Gran, la Junta aprova la idea de fer un documen-
tal o reportatge sobre Sant Feliu, i ja s’hi comença a 
treballar: guió, escaleta, tria de música, gravacions.
I va arribar la Setmana de la Gent Gran, edició número 
sis, que creiem va tenir prou èxit i acceptació. Vam fer 
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vam presentar algunes novetats, entre les quals destaca-
ríem la vinguda conjunta dels dos cracs de l’ecologisme 
del país: Martí Boada i Jordi Sargatal, que van oferir unes 
xerrades interessants i alhora divertides.  Vam fer una 
sortida a Lloret, vam tenir la magnífica orquestra clàssica 
Calidae, en Manelic de Pera el dijous, vam presentar la 
pel·lícula “Sant Feliu, història, gent i territori”, l’esmorzar 
de la Fontana resultà lluït i concorregut (setanta perso-
nes) i el diumenge, com a final de festa i per primera 
vegada al poble, vam tenir un concert de Gospel de pri-
mera qualitat, amb el Cor Gospel Girona.
La Festa del 19è. Aniversari (29 de novembre) cau 
després del termini que l’Hostolenc dóna per enviar 
aquest escrit, de manera que la tractarem en el pròxim 
comunicat. Gràcies i per molts anys a tothom.

LA JUNTA DEL CASAL SANT MARC

 LA CASTANYADA

Avui és el dia de la castanyada. Ja ho tenim tot a punt: la 
llenya, la torradora, les castanyes. El dia també ens acom-
panya: el sol llueix... sembla que l’estiu no ens vol abandonar. 
Comencen a arribar les primeres famílies i ens posem 
ja a treballar. Primer cal tallar un xic les castanyes.
Altres famílies preparen les paperines amb molts ajudants.
Ja tenim el caliu fet. Només falta anar torrant les cas-
tanyes: una feina que necessita el seu temps i una bona 
dosis de paciència.
Les castanyes ja estan a punt per menjar.  Acabades de 
fer, ben calentones! 
També ve de gust menjar tota la teca que ens han 
preparat les famílies: han estat uns veritables cuiners! 
Coques, panellets moniatos...
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 VOLS FER DE VOLUNTARI?

L’Associació de Voluntariat Social “Verge la Salut”, es va 
constituir l’any 2004 per tal de promoure, entre altres, el 
voluntariat dins el terme municipal de la nostra població. Al 
llarg d’aquests anys, ha estat bastant actiu i ha col·laborat i 
col·labora bàsicament en l’atenció a la gent gran. 
Actualment, i per tal d’afrontar nous reptes de futur, 
seria necessari que entrés a formar part de l’associació 
més gent. Gent que tingués interès en fer-se voluntari 
i també nous socis, per tal que hi hagués renovació i 
entrada d’aire nou. 
Els projectes que cal afrontar són bàsicament: 
- El futur Centre de Serveis a la Gent Gran  
- Voluntaris per la llengua
Per tant, ens cal més gent, solidària i disposada a aju-
dar i a participar. Ens agradaria molt que algú de la 
població entrés a formar part d’aquesta associació 
que únicament té per objectiu donar suport i ajuda 
a aquella gent de Sant Feliu de Pallerols que més ho 
necessita, a la gent usuària del Centre de Dia, ... 
Fer-se soci implica pagar una quota anual de 15,00 € 
que van destinats a emergències socials i a col·laborar 
en activitats que es realitzen des del Centre de Dia. 
Si us fa falta més informació podeu adreçar-vos als 
membres de la Junta de l’associació (Ramona Colo-
mer, Marina Oliva,  Anna Serrat, Carme Comas,...) o 
bé al president Sr. Joan Casas.  
                                                          L’ASSOCIACIÓ

 EL CENTRE DE DIA PASSA UN 
DIA FANTÀSTIC A LA PLATJA 

El passat 25 de setembre el Centre de Dia de Sant 
Feliu de Pallerols i el Centre de Serveis El Llierca de 
Tortellà vam organitzar una excursió conjunta a Santa 
Margarida de Roses. Era la primera sortida que fèiem 
a la platja i tothom se l’esperava amb il·lusió. Van 
participar-hi més de 50 persones sumant els usuaris 
d’ambdós centres, els respectius voluntaris i personal 
acompanyant. L’aventura va començar a mig matí quan 
vam pujar als autocars adaptats ja que portàvem mol-
tes persones amb mobilitat reduïda. 

Arribats a Santa Margarida, vam poder constatar que 
havíem encertat un molt bon dia: feia un sol resplen-
dent i el mar d’un blau intens onejava sota un vent 
suau. Després de saludar-nos les persones dels dos 
centres, vam aprofitar aquestes bones condicions me-
teorològiques per fer un volt pel passeig marítim gau-
dint d’unes vistes magnífiques de la platja, el mar, les 
barques i la ciutat de Roses.

Cap a la una ens vam dirigir al restaurant d’un hotel en 
primera línia de mar on cadascú va poder triar el seu 
menú entre els plats gustosos d’un bufet lliure abun-
dant i variat. Per arrodonir el bon dinar, el personal del 
restaurant ens va convidar a una copa de cava.

A continuació vam tornar al passeig marítim dirigint-
nos en una llarga processó en direcció Roses fins que 
vam trobar un lloc on seure-hi tots plegats i ben arran 
de la platja. Tot contemplant el mar, algunes persones, 
entre elles usuàries de més de 90 anys!, no van poder 
resistir i es van voler mullar els peus a l’aigua salada. 
Després d’una sessió fotogràfica per retenir els bons 
moments viscuts, ens vam posar a cantar havaneres 
i altres cançons conegudes sota la direcció d’un dels 
voluntaris. El temps va passar volant i quan ens vam 
adonar ja era l’hora de berenar. 

Finalment, ben contents i alegres vam agafar de nou 
l’autocar per tornar cap als respectius centres. El 
viatge de tornada alguns el van passar dormint, altres 
cantant i comentant allò viscut. Tots però vam coinci-
dir que havíem compartit una excursió fantàstica que 
recordaríem durant molt de temps. 

No han quedat ni les engrunes!
La tardor ens regala la primera festa del curs: la cas-
tanyada que hem celebrat amb il·lusió!
GRÀCIES A TOTHOM.

AMPA I EQUIP EDUCATIU DE L’ ESCOLA BRESSOL
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Al llarg d’aquest any 2015, s’ha premiat 
a moltes persones i entitats de la nostra 
Vila. Des d’aquest mitjà les volem significar:

 PENYA CARNESTOLTES PESCALLUNES

VA GUANYAR EL TERCER PREMI DE COMPARSES al 
carnaval d’Olot, amb la comparsa “Cançó de gel i de foc”.

 IRENE TARRÉS CANIMAS
GUARDONADA AMB EL PREMI 
DE TEATRE JOSEP ATMETLLER. 
Es tracta de la seva primera peça 
teatral “Chureca”. “Chureca era un 
abocador d’escombraries de l’Amèrica 
Llatina que ja no existeix i que per mi 
es va convertir en el lloc d’un record 
que necessitava reconstruir a través 
de la ficció” va explicar Tarrés sobre 
la seva creació, que parla sobretot 
de donar forma a l’absència, el crit 
de les pèrdues i “de donar nom als 
qui el perden entre les escombraries”.

 MONTSE BASTONS 
GARCIA
QUE VA OBTENIR EL PRIMER 
PREMI DEL JURAT POPULAR  EN 
EL XV CERTÀMEN DE POESIA 
BREU, organitzat per l’Esplai d’Olot 
Obra Social de la Caixa pel seu 
poema intitulat “AUTOPSIA”. 

 JOAN MARTIN SANCHEZ
QUE VA OBTENIR EL PRIMER 
PREMI EN LA CATEGORIA 
CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA 
EN EL XLI CONCURS LITE-
RARI INFANTIL I JUVENIL DE 
LA GARROTXA QUE ORGA-
NITZA OMNIUM CULTURAL, 
per la narració “EL PETARD 
SORPRESA”.

 NÚRIA MIQUEL COLOMER
que formant part del grup de Xou del CPA d’Olot i 
amb la interpretació de “Malson” varen aconseguir el 
bronze a la Copa de les Nacions 2015. 

 ESCOLA ROCALBA
QUE VA OBTENIR UN PREMI BALDIRI REIXACH.  
L’escola Rocalba de la nostra Vila va estar distingida 
amb un premi Baldiri Reixach en la categoria d’Escoles 
de reconeixement i estímul a l’escola catalana. 
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 FRANCESC ROURA ADSERIAS
QUE VA OBTENIR EL PREMI “Recerca Jove” que 
la Generalitat atorga als millors treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat. 

 PAU FONT MASDEU
QUE HA OBTINGUT 
UN DELS PRIMERS 
PREMIS DELS SALVA-
DOR REIXACH 2015, 
pel treball de recerca 
“Els afusellats per la re-
pressió franquista a Sant 
Feliu de Pallerols”.

 AINA CASA-
DEMONT ALE-
MANY
QUE VA ESTAR FI-
NALISTA DELS XV 
PREMIS SALVADOR 
REIXACH 2015, PEL 
TREBALL DE RECER-
CA “El riure”. 

 FONDA FINET
PELS SEUS 150 ANYS D’OBERTURA. 
També per l’homenatge que se li va retre en el transcurs 
de la 31a Mostra Gastronòmica de la Garrotxa. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 S A M A R R E T A  G O L

2 U R T I C A R I A  A S L

3 P R E N  C I V  P S O E

4 E I   I  D I V A  P I

5 R A I S O N  S O C A  G

6 S  I N F I M A  A S T

7 T P M  O N A  T  S E C

8 I R E  C A  B R A U  A

9 C E R A   A N O B R A N

10 I M P R O B A B L E  N I

11 O I  U R O   A L L E B

12 S O M E T E N T   O L A

13 A S U H  S A B A D E L L

SOLUCIONS A L’ENCREUAT DE LA CONTRAPORTADA
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 EL JARDÍ DE L’ESCOLA BRESSOL

Al jardí de l’escola bressol disposem d’uns espais pensats 
per satisfer les necessitats de tots els infants. Espais 
creats per provocar situacions molt diverses, mai 
veiem dos jocs iguals; sabem que l’entorn natural que 
tenim es converteix en un món de sorpreses, sempre 
té un punt de secret...
Els espais i materials que hi troben afavoreixen la curiositat 
per tot allò natural que els envolta: una catifa de fulles 
seques que han caigut dels arbres, el cirerer florit, un 
cargol que treu les banyes entre les heures, un cuc 
sota un tronc o els codonys tan grossos que pesen 
molt dins un cistell. 
Al mateix temps, els infants exploren amb el seu cos 
cada raconet: un tronc o una muntanyeta on enfilar-se, 
aprendre a pujar i baixar escalons, amagar-se dins una 
cabanya, escalar ben amunt... 
Segurament no veurem dues propostes igual, serà difícil 
copsar avorriment entre els infants al jardí…
Cada infant segons la seva edat, moment evolutiu i in-
teressos propis farà un o altre aprenentatge.. però tots 
ells tenen en comú que gaudiran al màxim d’aquests 
espais exteriors...
És en el dia a dia que podem observar com els infants, 
sols o en petits grups, imaginen, inventen, juguen i es 

relacionen. Els infants projecten, decideixen, acorden i 
realitzen, seguint una lògica pròpia; una lògica, a vegades 
secreta, que per a l’adult pot semblar il·lògica.
I nosaltres sovint quedem ben embadalides observant 
els seus jocs, escoltant les seves converses, gaudint amb 
les seves mirades, veient com s’estenen, es complementen, 
pacten i arriben a acords. 
I ells saben que som allà per quan ens necessitin. Asse-
gudes, atentes i disponibles. 
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 ESCOLA ROCALBA
Aquest curs, la nostra escola el dedica al circ. I quina 
millor manera de començar que anant a veure un 
espectacle de circ?

Doncs això és el que vam fer: el passat divendres 6 
de novembre TOTA l’escola vam anar a Girona, al circ. 
Ens ho vam passar d’allò més bé: des dels més petits fins 
als més grans… fins i tot tres dels nostres companys 
van sortir a la pista!

Però, no us penseu que acaben aquí les activitats 
dedicades al circ… si heu entrat a l’escola haureu vist 
la decoració: al vestíbul ens saluda un gran pallasso i 
en Roc i l’Alba ens conviden a una carpa de circ. A les 
parets i penjats dels sostre uns quants pallassos ens 

donen la benvinguda cada matí, a la paret de davant del 
menjador uns acròbates no ens treuen l’ull de sobre, 
als passadissos hi ha les fotografies de tots els nens i nenes 
de l’escola treballades per a què semblin personatges del 
circ…

I encara hi ha més sorpreses: la setmana cultural 
d’enguany la dediquem a aquest espectable i totes les 
activitats que farem parlaran del circ o d’algun dels 
seus aspectes. Per cert, si algú té alguna idea o proposta 
que es pugui fer, ens ho pot comunicar.
I parlant de propostes i de col·laboracions, aquest 
any també hem engegat el que anomenen “projecte 
pati” amb el qual volem fer-nos més nostre un espai 
tan essencial com és el pati. Per això hem demanat la 
col·laboració de totes les famílies i de tota la comunitat 
educativa: hem posat una urna on tothom que ho ha 
desitjat ha pogut fer-nos arribar les seves idees i propostes 
per a la millora del pati. En el moment de fer aquest 
escrit encara està en fase de proposta, però quan sigui 
una realitat, ja us ho farem saber.
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També, l’escola La Bòbila de Les Preses, l’escola Ro-
calba de Sant Feliu de Pallerols, l’escola Salvador Vi-
larrasa de Besalú, l’escola Castanyer de Sant Joan Les 
Fonts, l’escola Verntallat de la Vall d’en Bas i l’escola 
Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles. 
Volem ressaltar la implicació de l’escola Rocalba en 
aquest acte. Els nens i nenes de sisè curs, a l’entremig, 
varen fer la representació de l’obra “Salvats per les lle-
tres” de Mireia Masó, i es tancà l’acte amb una cançò-
ball del Rogle, que va dirigir el mestre de música Toni 
Mateu de la mateixa escola. 
Per tot plegat, cal felicitar a tots els implicats, és a dir, 
des d’Òmnium com a organitzador d’aquests premis, 
passant per totes les escoles que hi participen, als alum-
nes que hi col·laboren posant-hi la seva creativitat i es-
forç, al jurat, i finalment felicitar també a l’ajuntament 
que els ha acollit enguany fent gaudir d’aquest acte a 
tots els santfeliuencs que hi varen voler assistir.  

 ACTE DE LLIURAMENT DE 
PREMIS LITERARIS DEL XLI 
CONCURS LITERARI INFANTIL I 
JUVENIL DE LA GARROTXA QUE 
ORGANITZA ÒMNIUM

Gràcies a les gestions del nostre alcalde, enguany 
aquest bonic acte es va realitzar a la nostra població 
el propassat dissabte 14 de març. 
Es va celebrar a La Sala de Ca Les Hermanes que va 
quedar plena de gent de tota la comarca i de nens 
i nenes de les escoles de primària i de joves de les 
escoles de secundària de La Garrotxa que vingueren 
amb la inquietud i impaciència de recollir un premi pel 
seu treball de narrativa i de poesia. 
L’àmbit d’aquests premis és el de les escoles de pri-
mària i instituts de La Garrotxa: 
- Es premia els alumnes de primària: cicle inicial, cicle 
mitjà i cicle superior.
- Es premia els alumnes de Secundària: primer cicle 
d’ESO, 2on cicle d’ESO i Batxillerat i cicles formatius. 
Narrativa i poesia. 
Aquest any també, el jurat va escollir entre els pre-
miats un alumne de cicle mitjà de primària de la nos-
tra escola, l’Escola Rocalba: 
El guanyador d’aquesta categoria fou JOAN MARTIN 
SÁNCHEZ per “El petard sorpresa”. Moltes fe-
licitats!!!
Els centres guardonats foren: 
L’Escola Llar, l’Escola Pia, IES La Garrotxa, IES Montsaco-
pa, IES Bosc de la Coma i Cor de Maria - Maria Reina, 
totes elles d’Olot. 

ALS 70 ANYS

Ara us vull explicar 
als 70 anys el que ens pot passar.
Ens aixequem al matí
i ja tenim el mal aquí.
Comencem pels peus, 
a la nit rampa hem tingut
i a l’hora de caminar 
ja els hem d’arrossegar. 
Ens hem de medicar, 
les pastilles per començar.
ve el dinar, verdura hem de fer
per tenir la pressió bé.
Ja no dinem tranquils
la pressió ja ens ha pujat 
només de menjar el primer plat.
Després tot ens fa mal i
la becaina hem de fer 
per passar la tarda bé. 

Ve l’hora de sopar 
i amb les pastilles hem de tornar. 
Unes són pel fetge, 
altres pel mal de cap, 
per l’artrosi i els genolls gastats. 
No veieu quins dies passem?
però encara n’hi ha de pitjors
doncs al fetge hi tenen una pedra que fa por. 
Tenen els budells malalts i 
els hi cauen els queixals. 
Com ens hem tornat....
Tan bonics i riallers com érem
I ara som arrugades 
com les faldilles prisades.
Però ja podem anar lluitant
que l’”hechura” no ens la canviaran.
La vida volem fer durar
que encara se’ns pot aprofitar. 

                                   MARIA VALLS

L’última poesia entregada per la Maria Valls per la seva publicació en aquesta revista.

Maria, un record especial per a tu.
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LA CASA VELLA
Cada nit de pluja la somiava, 
com un rostre desfigurat i estrany, 
sense saber perquè recordava, 
aquella casa buida i envellida
pel temps, que prou la maltractava, 
com si no fós part de la vida. 
El teulat caigut ha sepultat el riure, 
de tots els que amb afany estigueren
treballant amb sa suor per poder viure, 
arraulits a prop del foc a terra, 
mentre l’àvia relata amb amarg somriure, 
la sagnant victòria d’una guerra.
La casa, la casa vella ja no era, 
la majestàtica reina del paisatge. 
Un dia, sense que ningú li diguera
ni una paraula de tendresa, 
la fatal solitud la desespera, 
al quedar-se sense amo ni mestressa. 
Qui cercarà de nou la casa vella?
Qui se’n recorda d’aquella serralada?
La pluja no sap que la donzella
havia envellit i que ara s’ enlairava
fins al cel com una estrella, 
i per això la somiava. 

Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles

NOSTÀLGIA
Les Joguines
L àvia tria
les joguines
dels seus néts
que s’han fet grans.
En fa un munt
i es posa trista,
“ja mai més 
hi jugaràn”.
Dos pallassos
sense braços;
una nina 
-no camina-
i té un peu
pengim-penjam.
El vell tractor
que trontolla,
la roda torta
al davant.
La pilota que no bota;
el pare llop
de cartró,
que al petit
li feia por.
L’àvia estiba
les joguines
dels seus néts
que ja són grans.
Desplega ales
la recança
i els records
omplen l’estança.

La casa tancada
Les fulles del bedolls
ja són caigudes.
A les estances,
fins ara il·luminades
i plenes de tebior
es palpen les absències;
comença la foscor.
Damunt la calaixera
que tal com és, ja era,
hi resten oblidades
cinc roses desmaiades
en un antic pitxer.
A fora, novembre senyoreja,
a cap hora fosqueja,
i ja és ben nu el roser.

Últim recés
Em diuen que tinc sort i ho he de creure;
no passo fred i em cuiden força bé.
La meva cambra té finestra, si m’hi acosto
puc veure el jardí d’on era casa meva.
Potser a l’estiu, si encara visc,
m’arribi el perfum de les magnòlies,
i un rastre d’olors i de records
em retorni a l’enyorat pretèrit.

Setembre enllà
Un pols de nostàlgia
em queda a la mà,
quan cullo de terra 
una ploma negra
d’aquella oreneta
que passa i se’n va.

                                     Rosa Mª Montañà

    
París, 13-XI-2015
Travessant els carrers,
com si de sobte hagués
esclatat una guerra,
escopint sang pel terra,
els crits de gent ferida
retronen de seguida
per tota la ciutat,
que es pregunta aterrida:
què passa?, què ha passat?

Buits de veus els carrers,
com si París plorés
la nit negra soferta,
un sol rogenc desperta
d’un atac suïcida,
d’un malson ben real,
Europa, emmudida,
que es pregunta aterrida:
d’on sorgeix tant de mal?

MONTSE BASTONS
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 EN LLORENÇ DE CAN GAVATX

Durant el temps que vaig ser de la junta del Casal de 
Gent Gran Sant Marc, cada any, com avui encara es fa, 
tots els socis que volien podien participar en un Concurs 
Literari. El primer que vam celebrar va ser el 23 d’abril 
de 1997, i jo hi vaig participar amb un escrit que es titula-
va Reflexió, i anava dedicat a una persona a la qual apre-
ciava molt. En aquell escrit deia que, quan ens fem grans, 
ens recomanen caminar i que, tot passejant, ens venen a 
la memòria fets i persones que el temps s’ha emportat.
Fa molts anys, vaig tenir amistat amb en Llorenç Falsi-
na, de can Gavatx (al carrer de Sant Sebastià número 
7). La seva mare va quedar vídua amb cinc fillets i es va 
haver d’espavilar per pujar-los i per salvar la casa. Feia 
de llevadora i sobretot netejava cases, i quan de bro-
ma li deien que sempre era a casa dels rics, responia 
«Què em donaran a la dels pobres?».
Quan en Llorenç era petit, va patir un accident molt 
dolorós. Un dia, ja sigui per les preocupacions, la feina 
o per un moment de distracció de la mare, va caure al 
foc i va quedar amb la cara completament desfigurada. 
La mare, amb els anys, va anar superant aquest fet tan 
terrible i, com és molt natural, sempre va procurar 
estar pendent d’ell. Quan es va sentir prop de la mort, 
va demanar a una de les filles, la Clara, que mai deixés 
el seu germà, i ella va complir aquest desig: va tornar a 
Sant Feliu i el va cuidar tota la vida. 
Després de l’accident, el patiment físic d’en Llorenç 
es va anar calmant i es va transformar en un patiment 
moral. S’avergonyia del seu rostre i en creuar-se amb 
una persona, es tapava la cara amb les mans. Mica en 
mica aquesta vergonya li va anar passant, però en el seu 
interior va créixer un mur que el distanciava del món. 
No tenia per costum queixar-se. Les seves converses 
eren concretes, tranquil·les i de sentit profund. Els ulls, 
gairebé destrossats, miraven i parlaven del seu interior.
Amb en Llorenç Falsina vam tenir molt bona relació, 
degut a que cada setmana havíem de ser unes hores a 
la Cooperativa La Familiar per despatxar queviures, per-
què els dos érem de la Junta. Com que hi havia poca 
feina, teníem molt de temps per parlar. Era l’any 1945, 
jo tenia 18 anys i en Llorenç en deuria tenir 45 o 50. 
Recordo que el president era en Lluís Rius Rocarols, 
de can Botets, i els vocals en Josep Sala Espech, de can 
Virgol, en Josep Port Llach, de can Sait i en Llorenç 
Falsina, entre altres, i que em van nomenar secretari. 
La Cooperativa La Familiar va ser fundada abans de la Gue-
rra Civil Espanyola, i els socis es van comprometre a vo-

tar, a les eleccions municipals, en Joan Banti Santanach 
com a alcalde. D’aquesta forma, els amos del Bastons els 
van cedir l’immoble del carrer del Puig de Grúfol mentre 
la Cooperativa funcionés. La primera junta estava for-
mada, entre altres, per en Simón Solà Prat, peó caminer, 
l’Armenegild Viu Colomer, picapedrer, i en Josep Maria 
Arbat Tabarner, metge. Recordo que durant la Guerra 
Civil anàvem a la Cooperativa a buscar el racionament i 
que el secretari era en Pere Ribas, de can Tambó.
Hi ha una anècdota divertida d’en Llorenç que no em 
puc estar d’explicar. Quan anava a Girona per les se-
ves necessitats d’home adult, la mare, amb tota la seva 
estimació, l’avisava dient: «Llorens, no vagis a cases 
dolentes!» I ell, simpàtic, li contestava: «Mare, no són 
cases velles com la nostra. Estan molt ben arreglades. 
Fins i tot hi ha mosaic!».
En Llorenç no tenia un jornal fixe. Es dedicava a tre-
ballar els camps que tenia llogats i a ajudar a segar i 
batre. A l’hivern, estellava llenya per una petita fàbrica 
de mitges que hi havia a la carretera d’Olot número 
80, propietat de Francesc Llobet, un industrial que ha-
via vingut de Calella de la costa. Quan a en Llorenç 
la suor li regalimava cara avall, no es podia fregar per 
no irritar-se la pell, que tenia molt delicada, però ell 
seguia sense queixar-se. 
Un dia, parlant amb en Llorenç, li vaig manifestar el 
meu descontent, queixes i fins i tot exigències sobre 
alguna qüestió que ara ja no recordo. Jo esperava la 
resposta d’aquell amic, per a mi una persona madura 
i sensata. Però ell només em va respondre amb un 
silenci que avui encara se’m fa etern. Els seus ulls cre-
mats em miraven fixament, i a poc a poc es van omplir 
de llàgrimes. No calien paraules. Em vaig adonar del 
vici de no estar mai contents, de no valorar el que 
tenim, de no pensar ni tenir en compte a aquells que 
no tenen res o molt poc.
En Llorenç de can Gavatx va portar la càrrega del seu 
rostre desfigurat fins que ens va deixar. Vaig sentir la 
seva mort. I avui, quan de vegades enfilo el camí que va 
al Botets, penso en ell. I sento que és un exemple per 
ser agraïts amb el que la vida, tan fràgil i breu, ens dóna. 
                                                                                                         

SALVI CANIMAS TORRENT

PD: El meu darrer escrit a l’Hostolenc (juliol-desembre de 2014), titu-
lat «Dos santfeliuencs a la Guerra de Cuba», s’hauria d’haver titulat 
«Set santfeliuencs a la Guerra de Cuba». Familiars i coneguts de les 
persones que falten m’han advertit, molt amablement, d’aquest error, 
i els ho agraeixo moltíssim. Mica en mica ho vaig escrivint. Amb els 
anys, ja se sap, cada vegada costa més enfilar les paraules.
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 LES ACTES “HISTÒRIQUES” DE L’AJUNTAMENT

(Recull a cura d’en F. Xavier Banti i Casas)

LIBRO DE ACUERDOS DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE SAN FELIU DE PALLEROLS.
En el año 1842.

Auto de Sesión para la construcción de una pared en la calle del Puig de la Rectoria que solicita Buenaventura 
Rovira Carpintero de esta.

En la Villa de San Feliu de Pallerols Provincia de Gerona a los veinte y cinco Diciembre mil ochocientos cuarenta 
y dos reunido el Ayuntamiento en sesion ecsaminó la solicitud presentada por Buenaventura Rovira Carpintero 
de la presente de fecha 22 del actual sobre la construcción de una pared en la posesion tiene el recurrente sita 
en la calle del Puig de la Rectoria, y habiendo pesado con mucha atención las esposiciones que ostenta, ha acor-
dado este Cuerpo Municipal se pase a la inspeccion de dicha calle con todas las formalidades que se requieren, 
llamando al efecto dos Albañiles paraque den suparecer encargandoles en gran manera que la calle quede en 
linea recta, y conserve la latitud que corresponde, y que no quede en nada perjudicada para el transito, antes bien 
que observen las mejoras que pueda producir la obra que espone el recurrente paraque la calle quede con mas 
esplendor i lucimiento. Levantandose el presente auto en el referido dia mes y año de que certifico.

   El Alcalde Estevan Pujadas
   Jose Puigfarre Regidor 1º
   Salvio Gravalosa Regidor 2º
   Sindico Faliu Boser

   Por su mandado, Jayme Novellas Secº

Parecer de los Albañiles.

En la Villa de San Feliu de Pallerols Provincia de Gerona a los veinte y siete Diciembre mil ochocientos cua-
renta y dos a la una de la tarde se presentaron previo el oportuno aviso dando cumplimiento a la orden del 
Ayuntamiento los Albañiles bajo firmantes que lo son Miguel Roura y Juan Vila de la presente, y practicaron 
escrupulosa i exsactamente la inspeccion de la calle del Puid de la Rectoria y resolvieron formar una linea 
recta de arriba abajo del huerto que posee Buenaventura Rovira en dicha calle dejando advertido que esta 
debe conservar la linea recta, y la latitud de veinte y tres palmos y de este modo dijeron quedaria muy her-
mosa y lucida.
Es segun nuestro parecer,
Miguel Roura Alballil
Albañil Juan Vila

P.A.d.A.C.
Doy fé

Jayme Novellas Secº
Auto de Sesion.

 IMATGE D’UN TEMPS PASSAT
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 MAG NANI
El pasat 22 de juliol, el gran director PÉTER CSABA, la 
pedagoga musical/violinista MARIA LARUMBE i el MAG 
NANI, vàren fer gaudir, somiar i il·lusionar al públic que va 
assistir al PALACIO DE FESTIVALES DE SANTANDER.
Acompanyats per la CAMERATA EL VIESGO DEL EN-
CUENTRO DE SANTANDER, formada per 20 dels mi-
llors virtuosos del tot el món (entre els 20 i 30 anys), 
i amb dues sinfonies fantàstiques com son LA SINFO-
NIA DELS JUGUETS (Leopold Mozart) i la SERENATA 
K-239 (Wolfgang Amadeus Mozart) que es fonien amb 
la màgia i el guió interpretats pel MAG NANI i la MA-
RIA LARUMBE.
L’altre notícia és que la CIA. MAG NANI ha estat una de 
les 3 companyies internacionals convidades, al 4T FESTI-
VAL INTERNACIONAL TEATRO PARALELO a la RE-
PÚBLICA DOMINICANA, que es celebrarà del dia 25 
de novembre a l’1 de desembre.
El MAG NANI compartirà aquest festival internacional, 
amb 2 companyies de Cuba i Colombia, així com també 
8 companyies dominicanes.
Actuarà amb el seu espectacle ALEHOP HOP i impar-
tirà algunes Master Class específiques d’aquest món 
artístic, ensenyant algunes  tècniques d’aquest art, psi-
cologia que s’utilitza durant els efectes màgics, així com 
història de la màgia i màgia solidària.

 
NATURA & MÀGIA

 “BUF... QUINA MANDRA TORNAR 
AL POBLE!” O “AL FAR WEST, PER 
QUÈ?”
Sóc un santfeliuenc de tota vida que per motius de fei-
na m’he vist obligat a anar a viure en una altra localitat 
i gairebé cada cap de setmana torno a Sant Feliu per 
veure la família i els amics que hi tinc. Aprofito aquestes 
estades per passejar pels camins, anar a les fonts, fer 
petites excursions... amb el gos (que per cert, sempre li 
recullo les deposicions i les llenço al lloc corresponent).
Acostumo a arribar al poble a quarts de cinc de la tarda 
dels divendres i davant l’escola, a la zona de la placeta, 
hi trobo un caos circulatori: cotxes mal aparcats, co-
txes que entorpeixen la circulació, cotxes que intenten 
passar com sigui envaint el carril contrari, fent impru-
dències, passant per passos massa estrets... No sé si és 
necessari que els pares i mares vagin a recollir els seus 
fills a col·legi amb cotxe ja que les distàncies al poble es 
poden fer tranquil·lament a peu, tal i com s’ha fet tota la 
vida: anant caminant de l’escola a casa, tot aprofitant per 
demanar als fills i filles com els ha anat la jornada... Algun 
dia, alguna persona travessarà el carrer sense prestar 
massa atenció, o algú tindrà algun descuit i en sortirà 
perjudicada. Déu no vulgui! Cal posar ordre, s’ha de ser 
conscient que no és possible anar a buscar cada alumne 
amb cotxe, és ridícul! 
Més d’una vegada, passejant pel bici carril m’he trobat 
amb cavalls. No cal ser massa observador (hi ha senyals 
que prohibeixen clarament circular-hi) per saber que no 
hi poden passar. Jo en alguna ocasió he recordat als ca-
vallistes que no poden anar pel bici carril i la resposta en 
una ocasió va ser: “Oita n’hi ha de gent que fa coses que 
no es poden fer!”. En d’altres, la conversa no ha estat tan 
agradable i, per por que no em passessin per sobre amb 
el cavall, no he insistit més.
Sovint, caminant pels corriols (Puig Sa Creu, del Vallac 
a Riubrugent passant per la Rovirola, de Coll d’Uria a 
Sobremont, de la passera d’en Nyeua a Can Manyà...) he 
trobat motoristes i gairebé sempre en grup. Jo tinc en-
tès, potser m’equivoco, que les motos no poden circular 
pels camins i només poden circular per pistes forestals 
de més de 4 metres d’amplada. Doncs m’ha tocat arra-
conar-me del camí i deixar passar als motoristes. També 
en alguna ocasió els he cridat l’atenció i la resposta: “No 
ens toquis els pebrots!”. A vegades, per l’excessiva velo-
citat he estat a punt de ser atropellat o el meu gos s’ha 
trobat en perill.
També he trobat moltes vegades bicicletes passant per 
camins i caminois (ja em sembla bé) però amb certa 
arrogància i enfadant-se amb tu, perquè “per culpa teva 
i del teu gos, he hagut de posar el peu a terra!”, m’he 
sentit dir. No deuen pas tenir més drets que jo d’anar 
per les muntanyes, no?
Els problemes de trànsit, o el “tantsemenfotisme” dels 
conductors és una altra mostra de l’incivisme massa 
freqüent a Sant Feliu: cotxes aparcats en llocs prohibits 
(sota el mateix senyal de prohibició la gent aparca!, su-
poso que per demostrar el fet que per ell no hi ha ni 
lleis ni normes), deixar els cotxes sobre línies grogues, 
circular per direccions contràries, velocitats excessives 
en certs carrers i avingudes...
Passejant pel poble sovint també em ve el record d’aquell 
poblet petit, curiós i bonic. Ara hi ha zones urbanitzades 

abandonades a cada punt cardinal: a les Cases Noves, al Pla 
del Bastons, a l’Estació, a la carretera de la Fàbrega... això 
significa desenvolupament pel poble? Això vol dir que el 
poble va bé? A mi em sembla que precisament al contrari. 
Els graffitis, les escombraries escampades en certes 
zones, l’extracció d’aigua del riu sense permís per part 
d’algun “agricultor”, els cartells prohibint entrar els gos-
sos a certes zones enjardinades en comptes de cartells 
recordant que s’han de recollir els excrements... són si-
tuacions massa impròpies d’una vila d’un país europeu 
del segle XXI i recorda països molt més endarrerits que 
el nostre, o el nostre fa una colla d’anys. 
Però si això fos una cosa generalitzada a tots els pobles, 
em conformaria. El que passa és que ja ha deixat de ser 
habitual aquestes situacions en d’altres municipis, i en 
canvi al nostre, encara n’és el pa de cada dia.
Realment quan marxo de Ribes de Freser i torno al meu 
poble, tinc la sensació que vaig al Far West on tothom 
“carda lo que vol” i no tinc perquè resignar-me: és el 
meu poble i me l’estimo. Entenc que no és la meva feina 
vigilar i fer complir la normativa, no sóc cap xèrif, però 
sí que és feina de qualsevol ciutadà denunciar aquestes 
males pràctiques i jo, de moment, aprofito l’Hostolenc 
per fer aquesta denúncia. 
No se a qui li correspon posar una mica d’ordre, suposo 
a l’Ajuntament, però espero i desitjo pel bé de tothom, 
pel bé del poble i per evitar algun ensurt, que algú se’n 
preocupi i intenti posar-hi alguna solució.
Atentament, 

Marc Valls i Gurt
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- Del 6 de desembre de 2015 al 2 de Febrer 
de 2016. A l’església del Roser, MOSTRA DE 
PESSEBRES dels artistes Joan Pujolràs, Albert 
Marés, Nil Port, Aleix Arnau, Antoni Domínguez, 
Dolors Roig, Josep Basart i Joan Minguillon.
Horari per poder visitar-los: dissabtes, diumenges i festius 
de les 10 del matí a les 6 de la tarda. Per poder visitar-
los algun dia feiner podeu trucar al telf. mòbil 687 453 
148 o bé a les oficines de l’Ajuntament telf. 972 44 40 11.

- Dissabte 19 de desembre 2015. A les 4 de 
la tarda, al camp de futbol municipal, Partit de 
futbol entre els equips U.E Hostoles – Les Preses. 
(Organitza: UE Hostoles)
A 2/4 de 7 del vespre, a l’església parroquial, Missa.

- Del 21 al 22 de desembre 2015. Filmacions 
dels diferents pessebres apuntats al Concurs
de pessebres. (Interessats apuntar-vos a l’Ajuntament, 
Tel. 972 44 40 11, abans del divendres dia 18 de desembre)
(Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i TV Sant Feliu)

- Dijous 24 de desembre 2015. A 2/4 d’11 de la 
nit, a l’església parroquial, Missa del Gall cantada 
pel Cor parroquial.

- Divendres 25 de desembre 2015 (NADAL). 
A 2/4 d’1 del migdia, a l’església parroquial, Missa 
cantada pel Cor parroquial.
A partir de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre, a 
la Sala Ca Les Hermanes, Quina de Nadal amb 
servei de bar i entrepans. (Organitza: U.E. Hostoles)

- Dissabte 26 de desembre 2015 (SANT ES-
TEVE). A ¾ d’1, al Local d’Entitats, Entrega de 
premis del concurs de pessebres.
(Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i TV Sant Feliu)
A 2/4 de 7 del vespre, a la Sala Ca Les Hermanes, 
Representació dels Pastorets a càrrec del Grup 
de Teatre Petits Pescallunes.
(Organitza: Agrupació Miralluna)

- Diumenge 27 de desembre 2015. A les 5 de 
la tarda, a la Sala Ca Les Hermanes, Representa-
ció dels Pastorets a càrrec del Grup de Teatre 
Petits Pescallunes. (Organitza: Agrupació Miralluna)
A 2/4 de 7 del vespre, a l’església parroquial, Missa.

- Dijous 31 de desembre 2015. A les 9 del vespre, 
a la Sala Ca Les Hermanes, Revetlla de Fi d’Any. 
(Organitza: Casal Gent Gran “Sant Marc”)

- Divendres 1 de gener 2016 (CAP D’ANY). 
A 2/4 d’1 del migdia, a l’església parroquial, Missa 
cantada pel Cor parroquial.
A les 6 de la tarda, a la Sala de Ca les Hermanes, 
Concert de Nadal a càrrec de la Coral Cam-
prodon i la Coral de la Llar de Jubilats El 
Recer de Torroella de Montgrí.
(Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols)

- Dissabte 2 de gener 2016. A partir de les 6 
de la tarda fins les 9 del vespre, a la Sala Ca Les 
Hermanes, Quina de Nadal amb servei de bar 
i entrepans (Organitza: U.E. Hostoles)

- Diumenge 3 de gener 2016. A 2/4 d’1 del migdia, 
a l’església parroquial, Missa.
A les 6 de la tarda, a la Sala Ca Les Hermanes, Ac-
tuació de Nadal a càrrec de la Coral Casal 
de la Gent Gran d’Olot.
(Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols)

- Dilluns 4 de gener 2016. A les 11 del matí, 
a la Sala del costat de la Biblioteca “Josep M. de 
Garganta”, Taller: Fes-te el Fanalet de Reis a 
càrrec de la Companyia La Sal.
(Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i Biblioteca 
Josep M. de Garganta)
De 5 a 9 del vespre, a la Sala Ca Les Hermanes, 
Donació de sang.

- Dimarts 5 de gener 2016. A les 7 del vespre, 
Cavalcada dels Treis Reis d’Orient.
(Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, Agrupació 
Miralluna i Comissió Festa Major – Col·labora: TV Sant Feliu)

- Dimecres 6 de gener 2016 (REIS). A 2/4 d’1 
del migdia, a l’església parroquial, Missa cantada 
pel Cor parroquial.

- Divendres 8 de gener 2016.  A les 8 del vespre, al 
Local d’entitats, Sorteig premis de la Campanya 
de Nadal “Comprar a Sant Feliu té premi”.
(Organitza: ATIC Sant Feliu de Pallerols - Col·labora: TV Sant Feliu)
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ELS MOTS ENCREUATS    “CATÓ PESCALLUNES”
Núm. 6 (2ª època)

Horizontals:
1. - Peça de vestir. - Mot molt usat en el llenguatge esportiu. 
2. - Malaltia. - Una Autoritat Superior Lliure veu un Astre, el 
Sol i la Lluna.
3. - Forma del verb prendre. -104 romans desembarquen a 
Empúries.-Partit polític. 
4. - Interjecció. - Còpula. - Actriu  divinitzada - Arbre matemàtic.
5. - En francès, raó. - Arrel. - Capçalera del riu Garona.
6. - Camí de borratxo. - Molt petita, de molt poc valor. - Aparell 
odiat pels pollastres.
7. - Transport Parisenc Metropolità. - Nom de dona. - El martell 
de l’abecedari. - Antònim d’humit.
8. - Forma antiga del verb anar. - Negació. - Protagonista de 
les corrides. - Vocal.
9. - Producte de les abelles. - Ciutat de França vista des 
d’orient.
10. - Mancat de probabilitat. - Nexe copulatiu en versió negativa.
11. - Pregunta molt catalana. - Precedent del brau. - Bonica 
vista pel darrera.
12. - Milícia. - La salutació hola! ha perdut el cap.
13. - Xarxa hotelera reconeguda des d’orient. - Ciutat catalana.

Verticals:
1. - Dona que creu en el número 13.
2. - Forma del verb arriar. - Curós, primmirat.
3. - Madrid Toledo Espanya. - Forma del verb premiar, però en 
sentit contrari. - Múrcia.
4. - Algèria, Itàlia, Nigèria. - Sintagma Nominal. - Nom de dona 
i de planta vist des del sud.
5. - Reial Club. - Content des del sud. - Soroll celestial que puja.
6. - Reial Automòbil Club. - Joguina infantívola femenina. - Serps 
grosses i  llargues.
7. - Forma del verb dir des de sota. - Part del cos humà. - Dues 
escales de pintor obertes. - Sodi.
8. - Població tarragonina. - Banca Nacional Basca. - Tub que 
deixa escapar la vocal.
9. - De nou, dues escales  de pintor obertes. - Versió Original. 
- Mentida. - Vocal.
10. - En castellà i en família, Francisca. - Ara, nom d’home en 
català i en castellà. - 500.
11. - Sense ell no es pot cuinar. - Gentilici femení de Rússia des 
de sota. - 50 romans van a Tarraco. - Llei Educativa, una de tantes.
12. - Forma del verb posar des del sud. - Beguda. - Joia digital.
13. - Antònim de bonic. - Antropòfag.


