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2 / serveis i dades d’INTERÈS

TELÈFONS
Bombers
Centre d’Emergències
de Catalunya

112
112

Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil

112
972 20 86 50

Ambulàncies

972 26 76 52

Hospital
St. Jaume Olot

972 26 18 00

Hospital
Dr. Trueta Girona

972 94 02 00

Avaries elèctriques

800 500 500

Taxi Pilar

686 59 02 79

Consell Comarcal
de la Garrotxa

972 27 49 00

Mn. Enric Costa

629 22 00 29

REPARTIMENT DE GAS BUTÀ
Els dimarts 9 i 23 de setembre, 7 i 21 d’octubre de 2014
RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Recordeu que la zona habilitada per a aquest servei està situada al costat de la depuradora de Codilma i que està prohibit deixar trastos vells al
costat dels contenidors. Feu-ne un bon ús d’aquesta zona, no hi deixeu
qualsevol deixalla.
HORARI D’AUTOBUSOS
Girona: De dilluns a divendres feiners,
sortides a les 7.00, 14.30 i 18.30 h.
Dissabtes feiners, sortides a les 7.00 h. i les 14.30 h.
Sant Esteve de Llémena
De dilluns a divendres feiners, sortides a les 7.45, 15.30 i 19.30 h.
Dissabtes feiners, sortides a les 7.45 i a les 15.30 h.
Sant Aniol de Finestres
Per recollides, cal avisar 24 hores abans al tel. 972 245 012
OFICINA MUNICIPAL
De dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
Divendres de 9 a 14 h
Tel. 972 44 30 04 - Fax 972 44 31 45 - santaniol@santaniol.cat
ALCALDIA: (Hores convingudes)
REGIDORIES: (Hores convingudes)
DISPENSARI MÈDIC
Dilluns de 15 a 16 h - Dijous de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí
Tel. per reservar hora 972 42 99 28 - Tel. dispensari 972 44 31 31
INFERMERIA
Dilluns de 15 a 16 h

SUMARI:
DADES D’INTERÈS
Horaris i telèfons, 2
INFORMACIÓ MUNICIPAL
Plens de l’Ajuntament, 3-9
INFORMACIÓ A L’ABAST
Revisors de gas butà, 10
LES MASCOTES
Agressivitat. Un comportament
natural de gossos i gats, 11
AGENDA
Exposicions, ﬁres, 12-14
LLEGENDES
El Salpàs, 15
CUINA
Pollastre amb mel i llimona, 15

TREBALLADORA SOCIAL
Tel. 972 266 644 - Hores convingudes
FARMÀCIA
Dilluns de 2/4 de 3 a 4 de la tarda
Dijous de les 8 a 2/4 de 10 del matí
Tel. 972 44 80 15
HORARI DE MISSES
SANT ANIOL DE FINESTRES:
Diumenge a les 10 h
SANT ESTEVE DE LLÉMENA (a l’església)
Dissabte a les 16 h

Dipòsit Legal: GI-238/2001

Amb el suport de:
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Núm. 30
Data: 28 de maig de 2014
Horari: 2/4 de 5 de la tarda
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

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

Ordre del dia
-Aprovació acta sessió anterior
-Despatx oﬁcial
-Decrets d’alcaldia
-Sol·licitud formalització préstec per a inversions:
adjudicació
-Llicències d’obres
-Llicències d’obertura
-Factures i pagaments
-Precs i preguntes
1.- Aprovació acta sessió anterior
Es dóna compte de l’acta elaborada referida a la sessió
núm. 29 de la Junta de Govern Local celebrada el dia
28 d’abril de 2014, que és aprovada per unanimitat.
2.- Despatx oﬁcial
El Director general de Protecció Civil fa arribar dues
informacions d’importància respecte a la protecció
civil i que són el recordatori sobre la criticitat de les
evacuacions en cas d’incendi forestal i el recordatori
de les eines d’informació a la ciutadania per afavorir
la seva autoprotecció davant els incendis forestals.
Els Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi

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

Natural comunica l’autorització per a una rompuda
d’alzines a la ﬁnca forestal del Serrat de les Medes.
Els Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural comunica l’autorització per a una rompuda
d’alzines a la ﬁnca forestal de Can Burch.
L’oﬁcina del Cens Electoral comunica que a data
1 d’abril de 2014 hi ha 264 electors a Sant Aniol de
Finestres.
El SIGMA comunica la publicació de la memòria
corresponent a les activitats de l’any 2013 del Consorci
i que es pot consultar a la web pròpia.
El Departament de Medi Ambient de la Diputació
de Girona comunica que l’empresa ARICO FOREST,
SL executarà els treballs de neteja de franges de
seguretat en els camins del nostre municipi que s’han
inclòs dins del pla de treball del servei d’assistència
als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals
en camins municipals.
La Sra. Concepció Carrascal, veïna de les Carreres,
ha presentat una queixa-denúncia sobre uns gossos
que corren lliberts per la carretera i que borden als
seus que porta lligats i demana que es prenguin
les mesures pertinents per tal d’evitar possibles
agressions a vianants i altres gossos.
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En el Diari de Girona ha sortit publicat l’endeutament
dels ajuntaments de les comarques gironines del 2013,
i en la qual el nostre ajuntament en té 117.000,00e
a repartir entre 355 habitants i que pertoca un
endeutament per ciutadà de 329,58e.
La Direcció General de Polítiques Ambientals
comunica l’inici del període d’audiència als ens locals
del projecte d’Acord de Govern pel qual es declaren
les Zones Especials de Conservació de la regió
biogeogràﬁca mediterrània, integrants de la Xarxa
Natura 2000, i se n’aprova l’instrument de gestió.
El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica
l’aprovació de l’acord referent a la proposta de derogar
amb caràcter deﬁnitiu la vigent ordenança reguladora
de la gestió i aplicació agrícola de fertilitzants que fou
publicada al BOP de data 30 de novembre de 2004.
La Subdirecció General dels Agents Rurals de la
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
ha elaborat una acta de denúncia de mesures de
prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana
referida a les Carreres i que han detectat que no s’han
realitzat les mesures de prevenció referides a: la sega
de la vegetació herbàcia, estassada de la vegetació
arbustiva, aclarida la vegetació arbòria i no s’ha podat
per evitar el contacte entre estrats de vegetació.
3.- Decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia dictats, dels
quals els membres de la Junta de Govern se’n donen
per assabentats:
38/2014
39/2014
40/2014
41/2014
42/2014
43/2014
44/2014
45/2014
46/2014

Petició ús zona la Planta - Josep M. Triadú
Petició empadronament - Cristina Pérez i Maria Navarra
Petició ús zona la Planta - Pere Parejo
Petició ús zona la Planta - Carles Vila
Petició pròrroga llic obres 08/13 - Jonathan Dykes
Petició empadronament - Roser Deulofeu i Carla Vila
Petició ús zona la Planta - Anna Roura Igartua
Petició empadronament - Jorge Leonardo Arregui
Petició ús zona la Planta - Isidre Cos

El Sr. Alcalde exposa la necessitat de tenir una
ampolla d’oxIgen medicinal per al dispensari, així
com dur-ne a terme el seu manteniment anual, per
la qual cosa s’ha demanat un pressupost a la societat
Carburos Metálicos, SA. El qual l’ha presentat amb les
següents condicions:
-lloguer de l’ampolla per
12 mesos = 180e /ampolla/any
-oxigen medicinal = 24e /ampolla
-ports = 12e /ampolla

S’aprova dur-ne a terme la contractació.
4.- Sol·licitud formalització préstec per
a inversions: adjudicació
Atès que en data 17 de març de 2014, es va iniciar
procediment per concertar una operació de préstec
per al ﬁnançament de les obres incloses en el projecte
“VIURE AL POBLE MÉS, LA BARROCA CULTURA I
NATURA”, ﬁnançat per la Unió Europea, mitjançant els
fons europeus FEDER Eix 4, previst en el Pressupost
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014.
Atès que en data 1 i 3 d’abril de 2014, es van sol·licitar
ofertes a les Entitats més properes a la localitat o amb
les quals es treballa atorgant el termini de 15 dies per
a la presentació d’aquestes, el qual s’ha allargat ﬁns a
data 26 de maig de 2014.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord
amb aquesta i de conformitat amb allò que estableix
l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova del Text Refós de la Llei de
les Hisendes Locals,
ES PROPOSA l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar la concertació de l’operació de
préstec per al ﬁnançament de les obres incloses en
el projecte “VIURE AL POBLE MÉS, LA BARROCA
CULTURA I NATURA”, ﬁnançat per la Unió Europea,
mitjançant els fons europeus FEDER Eix 4, per import
de 103.294,75e a l’entitat ﬁnancera LA CAIXA amb
les condicions següents:
—
—
—
—
—
—
—
—

Tipus d’interès: Euríbor 3 mesos + 3%
Comissió d’obertura: 1,5%
Comissió de disposició: 0,5%
Comissió d’amortització anticipada: 0
Disposició: immediata
Periodicitat de la revisió: trimestral
Liquidació d’interessos: trimestral
Formalització: davant secretari de l’ajuntament

Segon.- Sol·licitar la presa de coneixement de l’operació de crèdit a l’Autoritat competent en matèria
econòmica i ﬁnancera en la Comunitat Autònoma.
Tercer.- Notiﬁcar aquest Acord a les Entitats ﬁnanceres
que van presentar ofertes.
Quart.- Comunicar aquesta resolució al Ple Municipal
en la propera sessió.
S’aprova per unanimitat.
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propi industrial que realitzarà l’obra efectuï
l’avaluació de riscos i adopti les mesures que
calgui.

5.- Llicències d’obres
Expt. núm. 21/13, Agrocós Cereals i Pinsos
AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ PORCINA A LA FINCA LA
CASANOVA DE SANT ESTEVE DE LLÉMENA
Atesa la sol·licitud presentada, i havent-se instruït
l’expedient d’acord amb l‘article 171 del POUM,
aquestes actuacions se subjectaran al procediment
establert a l’article 49 de la LUC i 57 del RLU (actualment
l’article 50), i considerant-lo favorablement, es proposa a la Junta de Govern Local de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
“Atorgar l’aprovació prèvia del projecte que es
dirà, d’acord amb l’article 57 del Decret 305/2006
de 18 de juliol pel que s’aprova el reglament de la
llei d’urbanisme i article 49 de la llei (actualment
article 50), sol·licitant-ne a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona la seva autorització:
Projecte: projecte d’Ampliació d’explotació porcina
Situació: La Casanova de Sant Esteve de Llémena
Promotor: AGROCÓS, SA
S’aprova per unanimitat.
Expt. núm. 1/14, Xènia Estatuet Buixeda
La Sra. Xènia Estatuet Buixeda sol·licita llicència
d’obres municipal per a l’ampliació d’un habitatge a
les Carreres, parcel·les 146-149-150, segons projecte
redactat per l’arquitecte Sra. Helena Massaneda
Clarés.
Vista la petició, la Junta de Govern Local aprova per
unanimitat, els següents acords:
Primer.- Concedir a la Sra. Xènia Estatuet Buixeda
llicència d’obres municipal per a l’ampliació d’un
habitatge a les Carreres, parcel·les 146-149-150,
segons projecte redactat per l’arquitecte Sra. Helena
Massaneda Clarés, condicionada a:
- Han de realitzar-se amb estricte subjecció
al projecte i sota les condicions generals i
particulars que ﬁguren annexes a la present
llicència.
- El possible material d’enderroc i els residus
de la construcció s’hauran de transportar a un
abocador autoritzat.
- Per tal de donar compliment al que regeix en
matèria de Seguretat i Salut, caldrà que el

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la
llicència de referència.
Tercer.- Notiﬁcar els presents acords a la part
interessada.
S’aprova per unanimitat.
Expt. núm. 8/14, Narcís Antelo Ortiz
El Sr. Narcís Antelo Ortiz sol·licita llicència d’obres
municipal per a la substitució d’una tanca al carrer
del Mig, 29, segons documentació presentada.
Vista la petició, la Junta de Govern Local aprova per
unanimitat, els següents acords:
Primer.- Concedir al Sr. Narcís Antelo Ortiz llicència
d’obres municipal per a la substitució d’una tanca al
carrer del Mig, 29, segons documentació presentada,
condicionada a:
- Han de realitzar-se amb estricte subjecció al
projecte i sota les condicions generals i particulars que ﬁguren annexes a la present llicència.
- El possible material d’enderroc i els residus
de la construcció s’hauran de transportar a un
abocador autoritzat.
- Per tal de donar compliment al que regeix en
matèria de Seguretat i Salut, caldrà que el propi
industrial que realitzarà l’obra efectuï l’avaluació
de riscos i adopti les mesures que calgui.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la
llicència de referència.
Tercer.- Notiﬁcar els presents acords a la part
interessada.
S’aprova per unanimitat.
6.- Llicències d’obertura
Llicència núm. 02/2014
ES CONCEDEIX al Sr. GUILLEM PRATS CIFUENTES,
llicència municipal per poder realitzar l’activitat de
“Explotació ramadera apícola no professional”, en la
ﬁnca situada a Can Font d’aquest terme municipal,
la qual ha estat qualiﬁcada com a activitat innòcua i
subjecta a les condicions i mesures que a continuació
es consignen.
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CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS
1. L’activitat es legalitza per a poder realitzar
l’activitat de “Explotació ramadera apícola no
professional”.
2. Caldrà que s’inscrigui al Registre d’explotacions ramaderes secció apícola del Departament
d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i
medi natural.
3. La concessió d’aquesta llicència cal entendrela atorgada únicament en consideració dels aspectes ambientals, sense perjudici del compliment d’altres normatives sectorials que li puguin
ésser d’aplicació i és vàlida mentre no es canviïn
de manera substancial les condicions de l’activitat.
4. Les autoritats municipals o governatives
podran ordenar, en qualsevol moment, que un
funcionari tècnic hi faci una visita d’inspecció
de l’activitat que s’hi desenvolupi i de les instal·
lacions que funcionin, per tal de comprovar
el compliment de les condicions exigides a
la llicència, imposant si cal, les sancions que
corresponguin, sense perjudici que l’Autoritat
competent passi el tant de culpa als Tribunals

de Justícia, si aprecia l’existència de matèria
delictiva en l’actuació del propietari.
Tanmateix, S’ACORDA aprovar la liquidació de l’autorització.
S’aprova per unanimitat.
7.- Factures i pagaments
Es dóna compte de la relació de factures i pagaments
següents per imports totals de 38.642,61e i
9.710,16e, respectivament.
S’aprova per unanimitat.
8.- Precs i preguntes
No n’hi ha.

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

Animem als habitants del municipi
a arreglar i posar a punt les seves bústies,
ja que amb el temps, els noms
i les adreces es van esborrant.
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Núm. 32
Data: 2 de juliol de 2014
Horari: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

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

Ordre del dia
-Aprovació acta sessió anterior
-Despatx oﬁcial
-Decrets d’alcaldia
-Concessió subvencions
-Sol·licitud Diputació de Girona del Servei
Local d’Orientació Familiar
-Factures i pagaments
-Precs i preguntes
1.- Aprovació acta sessió anterior
Es dóna compte de les actes elaborades referides a
les sessions núm. 30 i 31 de la Junta de Govern Local
celebrades els dies 28 de maig i 11 de juny de 2014,
respectivament, que són aprovades per unanimitat.
2.- Despatx oﬁcial
L’oﬁcina del Cens Electoral comunica que a data 1
de maig de 2014 hi ha 266 electors a Sant Aniol de
Finestres.
Ha sortit publicat en el diari el Punt Avui la notícia del
robatori de cable telefònic a Sant Aniol de Finestres.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa

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

comunica la concessió d’una subvenció per part de
la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya per un import de 389.167,93e destinat
al projecte “la Garrotxa terra de volcans, cultura i
identitat.
La Diputació de Girona comunica l’acceptació de la
sol·licitud formulada per l’Ajuntament d’assistència
tècnica per a l’elaboració d’un plànol/esquema sobre
la línia d’abastament d’aigua potable del municipi.
El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica
l’acceptació de l’encàrrec de l’Ajuntament per a la
redacció del projecte elèctric d’ampliació de potència
del bombament del Clascar.
La Mancomunitat de la Vall de Llémena comunica
l’adjudicació del servei de menjador i monitoratge de
l’Escola Agustí Gifre a l’empresa SERUNION.
El Servei Català de Trànsit presenta el Pla estratègic
de seguretat viària 2014-2020 i que busca una reducció
del 50% de les víctimes mortals de trànsit l’any 2020
respecte de l’any 2010.
El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica
l’aprovació de la convocatòria d’ajuts als ajuntaments
de la Comarca per al ﬁnançament dels menjadors

8 / informació MUNICIPAL

escolars dels centres públics d’educació infantil i
primària.

Sant Gregori per tal de col·laborar en la socialització
de llibres.

L’Agència Catalana de l’Aigua comunica la resolució
d’autorització per a l’execució dels treballs de tala
selectiva de l’arbrat d’un tram del torrent de ca
l’Esteve a la Sra. Marianela Ruíz i Sáez de Parayuelo.

Tercer.- Comunicar aquests acords a l’AMPA del
CEIP Agustí Gifre així com als serveis econòmics de
l’Ajuntament per tal que es puguin fer efectius.
S’aprova per unanimitat.

La Diputació de Girona comunica que deixa pendent
per a una propera resolució la concessió d’un ajut per
a la redacció del Pla Simple de Gestió de les parcel·les
de titularitat pública a la urbanització de les Carreres.
3.- Decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia dictats, dels
quals els membres de la Junta de Govern se’n donen
per assabentats:
47/2014: Petició ús zona la Planta - Associació Salvem
Sant Antiol.
48/2014: Petició ús zona la Planta - Maria Triadú
Espona
49/2014: Encàrrec al Consell Comarcal de la Garrotxa
de l’actuació del camí de la Barroca
50/2014: Petició ús la Planta - Mònica Masergas
51/2014: Petició empadronament Xavier Giménez i
Julià Jordi
52/2014: Petició ús local social - ISAF
53/2014: Petició ús local social - Emilio Bolea
54/2014: Adjudicació deﬁnitiva obra de pavimentació
del camí de la Barroca.

4.- Sol·licitud Diputació de Girona del Servei Local
d’Orientació Familiar
Es dóna compte del reglament per a la gestió i
el desenvolupament del Servei local d’Orientació
Familiar per part de la Diputació de Girona, i atès els
bons resultats obtinguts en edicions anteriors, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió al reglament per a la gestió
i el desenvolupament del Servei Local d’Orientació
Familiar de la Diputació de Girona per a la realització
de les activitats inherents al servei.
Segon.- Dur a terme les actuacions necessàries, així
com la signatura de la documentació que escaigui, de
dret públic o dret privat, per tal de fer efectius aquests
acords, en cas de ser-ne concessionari.
S’aprova per unanimitat.
5.- Factures i pagaments

4.- Concessió subvencions

Es dóna compte de la relació de factures i pagaments
següents per imports totals de 6.508,47e i 8.722,14e,
respectivament.

L’AMPA del CEIP Agustí Gifre sol·licita la concessió de
la subvenció anual per a les diverses activitats que
organitza al llarg del curs escolar.

S’aprova per unanimitat.
6.- Precs i preguntes

Vista la petició, es proposa a la Junta de Govern Local
de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.-Concedir un ajut per import de DOS CENTS
TRENTA EUROS (230,00e) a l’AMPA del CEIP Agustí
Gifre de Sant Gregori per tal de col·laborar en la tasca
educativa i de servei que realitza.
Segon.-Concedir un ajut per import de CENT SETANTA
EUROS (170,00e) a l’AMPA del CEIP Agustí Gifre de

A proposta de la regidora Sra. Sílvia Palahí i Castaño
s’acorda presentar a aprovació una ordenança sobre
tinença d’animals.

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

CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL 2014
13 i 14 d’octubre - 15 i 16 de desembre
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Núm. 31
Data: 11 de juny de 2014
Horari: 1/4 de 6 de la tarda
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

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

Ordre del dia
-Modiﬁcat del Projecte refós de pavimentació del camí
de la Barroca: adjudicació provisional
1.- Modiﬁcat del Projecte refós de pavimentació del
camí de la Barroca: adjudicació provisional
Atès que la Junta de Govern Local d’aquesta corporació
en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2014, aprovà
l’expedient i els plecs de clàusules administratives per
a l’adjudicació de les obres consistents en PROJECTE
MODIFICAT REFÓS DE PAVIMENTACIÓ CAMÍ DE LA
BARROCA – FASES 2, 4 I 5”, per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació i, així mateix, es procedí a autoritzar la
despesa que suposa la seva adjudicació.
Atès que es publicà anunci de licitació per termini de
vint-i-sis dies hàbils en el Butlletí Oﬁcial de la Província
de Girona núm. 69, de 9 d’abril de 2014 i en el DOGC núm.
6597, de 4 d’abril de 2014 i en el perﬁl de contractant de
l’òrgan de contractació des del dia 7 de març de 2014
i en el Diari de Girona de data 9 d’abril de 2014, amb
la ﬁnalitat que els interessats presentessin les seves
proposicions.
Atès que durant la licitació es presentaren les
proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data d’avui, 11 de juny de 2014 es
constituí la mesa de contractació, i aquesta, tot seguit
a la valoració dels criteris aplicables al sobre B, de les
puntuacions sobre el preu i les puntuacions sobre les
millores, realitzà una proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa Agustí y Masoliver, SA (AMSA), examinada la
documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i
de conformitat amb allò establert en l’article 135.3 i la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic,

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

LA BARROCA – FASES 2, 4 I 5” a l’empresa AGUSTÍ Y
MASOLIVER SA, pel preu de QUATRE CENTS SEIXANTA-CINC MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS (465.024,37e) i NORANTA-SET MIL SISCENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (97.655,12e) corresponents a l’Impost sobre el
Valor Afegit, resultant un total de CINC-CENTS SEIXANTA-DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (562.679,49e), al ser la que
ha obtingut la millor puntuació. Així com unes millores
per import de CENT TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS
CINQUANTA EUROS (133.350,00e), i VINT-I-VUIT MIL
TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (28.003,50e)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
Segon.- Notiﬁcar l’adjudicació provisional a tots els
licitadors que no han resultat adjudicataris.
Tercer.- Notiﬁcar i requerir a l’empresa AGUSTÍ Y
MASOLIVER, SA (AMSA), adjudicatari provisional del
contracte, perquè presenti, dins dels tres dies hàbils
següents al de la data de publicació de l’adjudicació
provisional en el Butlletí Oﬁcial de la Província de Girona
i en el perﬁl de contractant, la documentació justiﬁcativa
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
qualssevol altres documents acreditatius de la seva
aptitud per a contractar, així com perquè constitueixi la
garantia deﬁnitiva i acrediti haver efectuat el pagament
dels anuncis de licitació corresponent.
Quart.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte
mitjançant anunci en el Butlletí Oﬁcial de la Província de
Girona i en el perﬁl de contractant.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde per tal que pugui procedir
a l’adjudicació deﬁnitiva del contracte d’obres tot seguint
la tramitació corresponent, així com formalitzar el
document de contracte amb l’empresa adjudicatària.
S’aprova per unanimitat.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords,
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obres consistents en PROJECTE MODIFICAT REFÓS DE PAVIMENTACIÓ CAMÍ DE

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió essent dos quarts de sis de la tarda, de la qual
s’estén la present acta que signen amb mi tots els
presents.
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AGRESSIVITAT.
Un comportament natural de gossos i gats
L’agressió és un comportament natural de gossos i
gats. L’agressió a casa i l’agressió descontrolada no
haurien de ser tolerades en les mascotes ja que són
potencialment perilloses per si mateixes i per als altres.
Els propietaris de mascotes agressives són èticament
i legalment responsables de l’agressió de les seves
mascotes.
Existeixen diversos tipus d’agressivitat en gossos.
Les més freqüents són:
- L’agressivitat per dominància pot ser un problema
dins de la casa o en interactuar amb nous individus
(agressivitat entre gossos, cap a gent nova, cap a
estranys, etc.). De manera similar, la protecció de la
propietat (la casa, la joguina, el propietari, etc.) pot portar a un estat agressiu.
- L’agressivitat per por pot ser difícil de preveure. Els
gossos que reaccionen per por amb freqüència no
demostren comportaments d’advertència, no solen bordar abans de mossegar.
En els gats, els comportaments agressius impliquen
típicament agressió entre gats. La introducció de gats
nous o estranys a casa, al jardí, o al seu terreny pot provocar agressió.
Les mossegades als propietaris és l’agressió mal dirigida més comuna. Els propietaris poden ser mossegats
intencionadament quan intenten intervenir o prevenir
l’agressió entre gats.
Alguns gats reaccionen amb agressivitat davant l’excés
de carícies. Aquest fenomen no està ben entès, i el fet
d’evitar acariciar-lo en excés és l’únic tractament.
L’agressivitat durant el joc pot ser comú en gats joves i
cadells que han estat separats d’altres gats a una edat
relativament jove. S’ha d’ensenyar els gats que juguen
amb els seus propietaris a no mossegar i esgarrapar
durant aquest joc.

aquests professionals no volen jutjar, però en canvi, estan
disponibles per ajudar-vos a vosaltres i al vostre gos o gat.
Arnesos pel cap (collars tipo “Halti”), guies suaus i altres,
amb freqüència serveixen d’ajuda en l’entrenament.
Els medicaments d’alteració del comportament poques
vegades són beneﬁciosos i l’última alternativa com a
recurs hauria de ser l’eutanàsia.
Els gats que comencen a mostrar agressió de joc
haurien de ser ignorats (pareu de jugar immediatament i
aparteu-vos-en) amb el primer comportament agressiu.
Doneu-li una mica de temps. No torneu al comportament
de joc ﬁns més tard. Ells aprendran que és inapropiat
mossegar i esgarrapar.
COSES A EVITAR
- Mai intenteu establir domini o tractar l’agressivitat amb
força. Corretges d’afogament i estímuls adversos no són
diferents de pegar a un gos, això també és agressió i
el que aconseguirem és augmentar el comportament
agressiu.
- El càstig de qualsevol tipus està contraindicat.
- Si escolliu viure amb una mascota agressiva,
VOSALTRES SOU RESPONSABLES DE LES ACCIONS
D’AQUESTA MASCOTA.
QUAN CAL TRUCAR AL SEU VETERINARI?
- Si el vostre veterinari tracta problemes de comportament, hauríeu de mantenir el contacte amb ell o
ella perquè us guiï amb les pautes a seguir.
- Si la vostra mascota es veu afectada físicament
(mossegades, ferides, etc.).
- Si l’entrenament no està funcionant i els medicaments
són necessaris.

Si teniu un gos o gat agressiu, hauríeu d’investigar
aquests serveis en la vostra zona. Parleu amb amics i
trobeu algú a qui agradi i en qui conﬁeu.

ESTIGUEU ATENTS ALS SEGÜENTS INDICIS:
Recurrència
de
comportaments
problemàtics/
agressivitat: amb freqüència l’entrenament es torna
més relaxat una vegada que veieu que la mascota està
millor. Aquest és un problema comú en qüestions de
comportament. Entrenaments parcials i incomplets
amb freqüència desencadenen altres comportaments
agressius (per exemple, el vostre gos ja no mossega,
però ara s’abalança).

És important adonar-se que, tot i que les vostres
intencions són bones, sense voler podeu haver ensenyat
a la vostra mascota a ser agressiva. És aleshores
essencial buscar ajuda de fora, perquè rebeu una
perspectiva objectiva. No estigueu a la defensiva, ja que

SEGUIMENT RUTINARI
El que està establert pel vostre entrenador o veterinari.
Si s’administren medicaments, el vostre veterinari
us donarà pautes per al seguiment basat en els
medicaments escollits.

TRACTAMENT
El tractament principal per a l’agressió és l’entrenament.
Hi ha molts especialistes del comportament (etòlegs) i
entrenadors professionals bons.
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GARROTXA
FIRA DEL BASTÓ I LA FUSTA
Població: les Planes d'Hostoles
Dates: 27 Setembre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Objectes i materials fets amb fusta: bastons, talla
de fusta, mobles, elements decoratius, etc.
Primera edició: 2002
Entitat organitzadora: Ajuntament
de les Planes d'Hostoles
Adreça: C. Reverend Ramon Costa, 1
17172 les Planes d'Hostoles
Telèfon: 972 44 80 06
Fax: 972 44 85 93
C/e: ajuntament@lesplanes.cat
Web: www.lesplanes.cat
President: Eduard Llorà Cullet
FIRA DE SANT LLUC
Població: Olot
Dates: 18 - 19 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Ramaderia, dibuix
(18 octubre), artesania i entitats
(19, 20 octubre).
Expositors darrera edició: 360
Sup. neta d'exposició: 8260,00 m2
Primera edició: 1314
Entitat organitzadora: Institut
Municipal de Promoció de la Ciutat
Adreça: C. Bisbe Lorenzana, 15
17800 Olot
Telèfon: 972 27 22 68
Fax: 972 27 00 56
C/e: comerc@olot.cat
Web: www.areadepromocio.olot.cat
Director: Ariadna Villegas Torras
President: Estanislau Vayreda

FIRA DEL VEHICLE D'OCASIÓ
Població: Olot
Dates: 18 - 19 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Vehicles d'ocasió,
gerència i km. 0.
Expositors darrera edició: 10
Sup.neta d'exposició: 60,00 m2
Primera edició: 2010
Entitat organitzadora: Institut
Municipal de Promoció de la Ciutat
Adreça: C. Bisbe Lorenzana, 15
17800 Olot
Telèfon: 972 27 22 68
Fax: 972 27 00 56
C/e: comerc@olot.cat
Web: www.areadepromocio.olot.cat
Director: Ariadna Villegas Torras
President: Estanislau Vayreda
ALT EMPORDÀ
FIRA DEL FORMATGE DE LLADÓ
Població: Lladó
Dates: 21 Setembre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Formatge artesà.
Expositors darrera edició: 65
Sup. neta d'exposició: 10000,00 m2
Primera edició: 1996
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Lladó
Adreça: Plaça del Claustre, 2
17745 Lladó
Telèfon: 972 56 51 01
Fax: 972 56 51 01
C/e: llado@ddgi.es
Web: www.webgipal.net/llado
Director: Hortensia Jou Quintana
President: Carles Ramonet Costa
FIRA DE L'HORTA
I LA POMA DE FARCIR
Població: Vilabertran
Dates: 21 Setembre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Pomes. Productes
de l'horta. Productes artesanals.
Expositors darrera edició: 98
Sup. neta d'exposició: 1000,00 m2
Primera edició: 2002
Entitat organitzadora: Associació
Cultural Els Xiprers
Adreça: C. Pep Ventura, 5

17760 Vilabertran
Telèfon: 660 61 88 32
Fax: 972 50 81 96
C/e: elviraduch@hotmail.com
Director: Roser Boris
President: Elvira Duch Giró
FIRA DE L'OLI
Població: Ventalló
Dates: 28 Setembre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Oli verge d'oliva,
artesania.
Expositors darrera edició: 90
Sup. neta d'exposició: 540,00 m2
Primera edició: 1990
Entitat organitzadora: Associació
Fira de l'Oli de Ventalló
Adreça: Plaça Major, 1
17473 Ventalló
Telèfon: 972 79 31 56
Fax: 972 79 31 17
C/e: ajuntament@ventallo.cat
President: Laura Torres Duran

FIRA DEL VEHICLE D'OCASIÓ
FIRAVO
Població: Figueres
Dates: 3 - 5 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Vehicles d'ocasió
de segona mà.
Primera edició: 2007
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Figueres - Fira de Figueres
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 12
17600 Figueres
Telèfon: 972 67 42 61
promocioeconomica@ﬁgueres.org
Web: www.visitﬁgueres.cat
Director: Ramon Serra Anton
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FIRA DE LA POMA
Població: l'Armentera
Dates: 12 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Pomes, productes
artesans, demostració d'oﬁcis i tast
de plats cuinats amb pomes.
Superfície neta d'exposició: 0,00 m2
Primera edició: 1996
Entitat organitzadora: Aj. de L'Armentera. Regidoria de Cultura
Adreça: C. Pau Casals, 2
17472 l'Armentera
Telèfon: 972 52 01 21
Fax: 972 52 05 54
C/e: ajuntament@armentera.cat
Web: www.ddgi.cat/armentera
FIRA DEL BOLET
Població: Albanyà
Dates: 19 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Bolets i productes
artesans de la zona.
Expositors darrera edició: 35
Sup. neta d'exposició: 1800,00 m2
Primera edició: 2011
Entitat organitzadora: Ajuntament
d'Albanyà
Adreça: Carretera de Figueres, s/n
17733 Albanyà
Telèfon: 972 56 91 90
Fax: 972 56 91 90
C/e: ajuntament@albanya.cat
webspobles.ddgi.cat/sites/albanya

BAIX EMPORDÀ
AUTOCASIÓ. FIRA DE L'AUTOMÒBIL
D'OCASIÓ
Població: Sant Feliu de Guíxols
Dates: 20 - 21 Setembre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Vehicles d'ocasió.
Primera edició: 1998
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols (Àrea de
Promoció, Comerç i Turisme)
Adreça: Plaça del Mercat, 6 - 9 17220
Sant Feliu de Guíxols
Telèfon: 972 82 06 46
C/e: turisme@guixols.cat
Web: www.guixols.cat

FIRA DE PASTISSERIA CREATIVA
Població: Sant Feliu de Guíxols
Dates: 4 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Demostracions i
tallers de rebosteria creativa.
Primera edició: 2013
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols (Àrea de
Promoció, Comerç i Turisme)
Adreça: Plaça del Mercat, 6 - 9
17220 Sant Feliu de Guíxols
Telèfon: 972 82 06 46
C/e: turisme@guixols.cat
Web: www.guixols.cat

GIRONÈS
FIRA DE LA TARDOR
Població: Vilablareix
Dates: 28 Setembre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Artesania i
alimentació. Exposició de productes
agrícoles i mostra d'eines antigues
del camp. Demostració d'oﬁcis
antics.
Primera edició: 2008
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Vilablareix
Adreça: C. Perelló, 120
17180 Vilablareix
Telèfon: 972 40 50 01
Fax: 972 23 87 64
C/e: cultura@vilablareix.cat
Web: www.vilablareix.cat

FIRA DEL PAPER
Població: Sarrià de Ter
Dates: 5 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Productes i
serveis relacionats amb el paper.
Expositors darrera edició: 45
Sup. neta d'exposició: 1620,00 m2
Primera edició: 1999
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Sarrià de Ter
Adreça: C. Major, 71-73
17840 Sarrià de Ter
Telèfon: 972 17 02 11
Fax: 972 17 14 90
C/e: adl@sarriadeter.cat
Web: www.sarriadeter.cat
FIRATAST
Població: Girona
Dates: 9 - 12 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Alimentació.
Expositors darrera edició: 80
Sup. neta d'exposició: 2300,00 m2
Primera edició: 1995
Entitat organitzadora: Incatis, S.L.
Adreça: Pg. General Mendoza, 1, C-2
17002 Girona
Telèfon: 972 21 32 34
Fax: 972 21 26 19
C/e: info@incatis.cat
Web: www.incatis.cat
Director: Josep Ma Matamala
President: Dolors Mas
FIRA DEL BOLET
Població: Llagostera
Dates: 12 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Fira dedicada al
món del bolet i la seva gastronomia.
Demostracions d'oﬁcis antics.
Expositors darrera edició: 103
Sup. neta d'exposició: 620,00 m2
Primera edició: 2002
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Llagostera
Adreça: Plaça del Castell, 1
17240 Llagostera
Telèfon: 972 83 03 75
Fax: 972 80 54 68
C/e: promocio@llagostera.cat
Web: www.ﬁrabolet.com
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FIRA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA I
COMERCIAL. FIRA DE MOSTRES
Població: Girona
Dates: 29 Octubre - 2 Novembre
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Agricultura,
ramaderia i comerç.
Expositors darrera edició: 301
Sup. neta d'exposició: 10950,00 m2
Primera edició: 1932
Ent. organitzadora: Fira de Girona
Adreça: Pg. de la Devesa, 34 - 36
17001 Girona
Telèfon: 972 41 91 00
Fax: 972 20 89 74
C/e: info@ﬁragirona.com
Web: www.ﬁragirona.com

LA SELVA
FIRA DE SANT MIQUEL
Població: Hostalric
Dates: 27 - 29 Setembre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Productes
artesanals (alimentació, artesania).
Primera edició: 1990
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Hostalric
Adreça: C. Raval, 45
17450 Hostalric
Telèfon: 972 86 40 11
Fax: 972 86 52 76
C/e: turisme@hostalric.cat
Web: www.hostalric.cat

PLA DE L’ESTANY
FIRA DE L'ALL. FIRA-MOSTRA DE
PRODUCTES ARTESANALS
Població: Cornellà del Terri
Dates: 4 - 5 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Alls i els seus
derivats. Artesania.
Primera edició: 1996
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Cornellà del Terri
Adreça: C. Mn. Jacint Verdaguer, 4
17844 Cornellà del Terri
Telèfon: 972 59 40 01
Fax: 972 59 41 48
C/e: ajuntament@valldelterri.cat
Web: www.ﬁradelall.com
FIRA MEDIEVAL FANTÀSTICA
ALOJA DE BANYOLES
Població: Banyoles
Dates: 11 - 12 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Artesania.
Expositors darrera edició: 70
Primera edició: 2009
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Banyoles
Adreça: Passeig Indústria, 25
17820 Banyoles
Telèfon: 972 58 34 70
Fax: 972 57 49 17
C/e: promocio@ajbanyoles.org
Web: www.banyoles.cat

GASTROART, DE L'HORTA A LA
CUINA I A LA TAULA
Població: Hostalric
Dates: 27 - 29 Setembre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Productes
gastronòmics.
Primera edició: 2009
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Hostalric
Adreça: C. Raval, 45
17450 Hostalric
Telèfon: 972 86 40 11
Fax: 972 86 52 76
C/e: promociolocal@hostalric.cat
Web: www.gastroart.cat

FIRA DE L'AVELLANA DE LA SELVA
Població: Brunyola
Dates: 4 - 5 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Avellanes i productes artesanals.
Expositors darrera edició: 15
Sup. neta d'exposició: 500,00 m2
Primera edició: 1994
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Brunyola
Adreça: Plaça de Brunyola, 5
17441 Brunyola
Telèfon: 972 42 32 14
Fax: 972 42 32 14
C/e: ajuntament@brunyola.cat
Web: www.brunyola.cat
FIRA DE L'OLLA
Població: Breda
Dates: 11 - 12 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Terrissa.
Expositors darrera edició: 50
Sup. neta d'exposició: 2000,00 m2
Primera edició: 2012
Entitat organitzadora: Aj. de Breda
Adreça: Plaça de la Vila, 9
17400 Breda
Telèfon: 972 87 00 12
Fax: 972 16 03 33
C/e: ajuntament@breda.cat
Web: www.breda.cat
FIRA DE LA MICOLOGIA I EL BOLET
Població: Sant Hilari Sacalm
Dates: 18 - 19 Octubre 2014
Periodicitat: anual
Oferta a exposar: Productes relacionats amb el bolet: bolets, cistells,
bastons, conserves, artesania. Mostra gastronòmica.
Expositors darrera edició: 42
Sup. neta d'exposició: 252,00 m2
Primera edició: 2002
Entitat organitzadora: Ajuntament
de Sant Hilari Sacalm
Adreça: C. Rectoria, 17
17403 Sant Hilari Sacalm
Telèfon: 972 86 96 96
Fax: 972 86 96 77
C/e: museuguilleries@santhilari.cat
Web: www.santhilari.cat
Director: Anna Agulló
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El Salpàs
El salpàs, era una cerimònia religiosa
que se celebrava anualment durant la
pasqua. El rector passava a cada casa
de la parròquia per beneir les llars i
preservar la família, els animals, els
camps i la casa de qualsevol malastrugança (malalties, males collites,
esperits). Per a la cerimònia es beneïa
sal i aigua, amb les que es feia una
pasta que el rector espargia per les
portes, ﬁnestres i quadres de la casa.
Era costum de donar la sal sobrant
al bestiar i l’aigua a la mainada per a
protegir-los contra malalties.
Sal i aigua dels bons ous
que demà serem dijous;
els diners pels capellans
i els ous pels escolans

Secció
de CUINA

A Sant Martí de Llémena, era també
tradició regar amb l’aigua sobrant i
cantar:
Cuques, cuques, sortiu del niu
que nostre senyor és viu,
cuques, cuques, sortiu del forat
que nostre senyor ha ressuscitat.
Pel Diumenge de Rams era també costum en algunes cases, confeccionar
creus amb les fulles de palmera beneïdes que es clavaven a les portes i
ﬁnestres per a protegir-se del mal, i el
llorer i el romaní beneïts es cremaven
quan hi havia pluja per prevenir la calamarsa.

POLLASTRE AMB MEL i LLIMONA
Recordeu aquella súper recepta que tant va agradar del pollastre
amb Cola?, doncs la recepta d’aquest butlletí és de la mateixa família:
ràpida, senzillíssima, barata i bona.
INGREDIENTS:
- 5 cuixes de pollastre sense os
- El suc d’una llimona
- 3 cullerades soperes de mel
- Sal
- Romaní
- 20 g de mantega
- 1 taronja
ELABORACIÓ:
Posem els trossos de pollastre dins la safata per anar al forn, els
reguem amb el suc de llimona i a sobre hi posem les cullerades de
mel i repartim la sal i la mantega.
Ho posem al forn a 180 graus durant 20-25 minuts, passada aquesta
estona els reguem amb el suc que han tret i hi posem el romaní per
sobre, ho tornem a posar al forn uns 10 minuts més. Ho servim a sobre
una rodella fina de taronja i ho reguem amb el suc que ha tret.
Es pot acompanyar d’arròs de tres colors o de tallarines d’espinacs
No cal que la carn siguin cuixes de pollastre, també poden ser pits
sense os o alguna part de gall d’indi. Bon Profit!

