ACTA 012/2015 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 19 DE
DESEMBRE DE 2015.
A Sant Feliu de Pallerols, el dia 19 de desembre de 2015, a les 12.00 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 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 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.
Abans de començar el Ple el Sr. Alcalde fa constar en acta el seu condol personal i el de tota la
Corporació per la mort recent del pare del Regidor Artur Colomer.
Intervé el regidor Artur Colomer per agraír públicament les nombroses mostres de condol i
atencions rebudes aquests dies de part del Consistori, de familiars i d’amics.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
En relació a l’acta de la sessió anterior, que correspon a la del dia 25 de novembre de 2015, per
part dels regidors es fan constar les següents esmenes:

La Regidora Judit Martra diu que no consta en relació a l’acord de modificació de crèdits del
Pressupost que l’augment de recaptació de l’IBI era de 91.000,00€ segons dades de Xaloc, i
250.000€ dels tres anys anteriors, també dades de Xaloc, aquesta MC 1 n’hi incorpora 98.000€.
No consta que la regidora J. Martra pregunta què es preveu fer amb els 242.000€ restants i que
contesta el Secretari que els imports d’exercicis anteriors es cobren entre 2015-2016, quan
Xaloc enviï els diners recaptats veuran quina és la diferencia i es posarà com a superàvit. No
consta que el regidor Enric Colom proposa amortitzar els préstecs que té ara l’Ajuntament i
estalviar interessos. El Secretari explica que el Govern ha aplicat una moratòria sobre el préstec
ICO, que suposa ajornar un any més el crèdit. La regidora J. Martra pregunta si es pot fer
amortització voluntària i el Secretari contesta que sí.
Sobre el pagament del 50% de la paga extra de 2012, la regidora J.Martra pregunta si amb
això estaria tota pagada, i el Secretari contesta que queda l’altre 50% pendent.
Sobre l’augment de la partida de despeses extraordinàries en 65.000€ per liquidar el Pla dels
Bastons, la regidora J.Martra pregunta si aquests diners són per pagar els interessos de demora
de l’IVA i el Secretari contesta que sí. Continua el Secretari reconeixent que és un deute que es
tenia amb Hisenda. El regidor E.Colom pregunta que si amb això es liquiden tots els deutes
amb Hisenda al que respon de nou el Secretari que sí.
No consta que va dir que segons D.O.G.C. l’Ajuntament ha perdut la subvenció de càrrecs
electes, el Secretari diu que això era per un deute amb la Generalitat per l’aigua, però que hi ha
un conveni i per tant els han dit que si que la donaran.
No consta en relació al punt de la Moció del Grup Units per rebaixar la taxa d’escombraries que
el regidor E.Colom argumenta que la recaptació per aquesta taxa és de 138.000€, que el cost
Ple. 19.12.2015/1

de la recollida selectiva és de 86.000€, incloent els costos de neteja i manteniment dels carrers,
assumint el 7,5% d’augment del cost de la selectiva, encara queda marge per una rebaixa. I
recorda que en pocs anys l’increment ha estat de prop del 47%. La regidora J.Martra recorda
els excedents dels que s’ha parlat en la MC1 i demana rebaixar la pressió tributària al poble. El
regidor A.Colomer demana el detall en el rebut dels diferents serveis que es paguen en la quota
de la taxa. (recollida, jardineria...).
En relació al punt de la Moció del Grup Units per exigir responsabilitats per la gestió de l’IVA
2009-2012, no consta que el Secretari va dir que l’origen de la situació és l’inici de les obres del
Pla dels Bastons i que en el SUNC els propietaris havien de pagar, en números rodons uns
2.000.000€. La crisi econòmica va començar llavors, i a resultes d’això uns propietaris van
pagar part de les quotes urbanístiques en parcel·les. L’Ajuntament va rebre 9 parcel·les. Les 9
parcel·les són uns 600.000€ que l’Ajuntament no cobra, però ha de pagar al constructor i
liquidar a Hisenda. Suposa un problema greu perquè tampoc era fàcil la venda de les parcel·les.
Com que el problema era gros, la solució no era bona. Calien 600.000€, i com que no els
teníem calia anar-los a buscar i qui te’ls deixés hauria de cobrar uns interessos. Es varen buscar
les solucions més potables, la primera endarrerir una part dels pagaments de contractista.
Intentaríem fer un crèdit per poder pagar al contractista i tot el deute que hi havia quedat
penjat. Quan es preparava el crèdit va sortir el Pla de Sanejament que proposa l’Estat, Pla de
Proveïdors, que estaves obligat a anar-hi en cas de tenir deutes amb proveïdors, i l’Ajuntament
hi va posar quasi exclusivament les factures de Rubau Tarrés, el qual no va reclamar interessos
i es va quedar amb tres parcel·les. El mateix va passar amb l’enginyeria que va cobrar amb una
parcel·la. El tercer element era tot el tema de les quotes urbanístiques, aquest IVA de les
quotes urbanístiques, com que havíem cobrat en parcel·les, no el podíem pagar. Es va
contactar amb una persona que és molt vàlida per això, i va assessorar d’anar a Hisenda a dir
que no podíem pagar, que si que és veritat que hi havia generat aquest IVA perquè les quotes
formalment estaven cobrades, però no es disposava de líquid per pagar. El primer que havíem
d’aconseguir és que ens permetessin l’ajornament. Hisenda sempre cobra interessos, per tant,
ja ho sabíem que ens els cobraria. La qüestió era saber quan temps estaríem pagant això.
L’assumpte clau era que es confiava que Hisenda ens retornaria l’IVA pagat al contractista. La
regidora J. Martra recorda que l’Iva suportat es va declarar el 3r. Trimestre de 2013, per tant, si
no havien declarat l’IVA suportat, Hisenda no el podia pas tornar. El Secretari diu que es va
parlar amb Hisenda i que els van dir que els obririen un expedient complet a l’Ajuntament per
tot aquest tema. Va demanar tota la documentació de les quotes urbanístiques. La regidora J.
Martra recorda que és el 2013 que Hisenda ho reclama, quan l’inici de les quotes urbanístiques
és el segon trimestre de 2009. El Secretari explica que quan ho demanen és per veure si es
compensa aquesta quantitat i Hisenda en fa un expedient perquè és un cas atípic al no ser una
empresa. La regidora J. Martra que és a maig de 2009 que l’Ajuntament presenta el model 036
a Hisenda per a operar com a promotor immobiliari. El Secretari diu que sabíem és que teníem
un IVA a pagar i que no el podíem pagar quan tocava. Finalment Hisenda reconeix el dret a
compensar de l’IVA Suportat. Van estar un any i mig per decidir-se i el 2013 ens diuen que sí,
però no és fins 2014 que ens ho permeten. Es paguen els interessos de demora des de 2009.
Les altres opcions era fer una pòlissa, i pagar a temps, però estàvem obligats a tenir-la coberta
el 31 de desembre. I si durava temps no es podria fer. El regidor E. Colom pregunta com és
que una gestoria de 2009 a 2013 factura quasi 50.000€, potser no tot per a l’IVA, però, quin
assessorament ha donat per arribar aquí? El Secretari diu que, de memòria, creu recordar que
és en la segona quota que els propietaris van dir de pagar amb parcel·les, de fer-ne la cessió.
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El regidor F. Castanyer diu que l’acceptació formal dels terrenys va ser, però, molt més tard. La
regidora J. Martra pregunta que si tenen l’IVA Repercutit als propietaris del S.U.N.C. i l’IVA
Suportat del contractista, com és que no es compensen, si la llei ho permet? El Secretari respon
que estaven a la confiança de la persona que portava la gestió. La regidora J. Martra diu al
Secretari que li dóna la impressió que s’ho ha agafat com una qüestió personal, quan el que
demana el seu grup és que mirin si el gestor va fer bé la seva feina. Units no demana que el Sr.
Cuéllar assumeixi responsabilitats, sinó que s’investigui. Pregunta si realment ha funcionat la
gestoria, quan han suposat 50.000€ els seus serveis, 60.000€ d’interessos de demora i 10.000€
una sanció, per la venda de parcel·les de fora del Pla dels Bastons? El Secretari contesta que si
que es va pagar l’IVA, tot i que no quan tocava, el regidor F. Castanyer ho corrobora , i creu
que ha estat una molt bona gestió, i que més tot era sobre la taula. La regidora J. Martra li
recorda que la sanció dels 10.000€ si que era als Comptes de 2014, però que fins la MC1 de
2015, aprovada per l’equip de govern en aquest mateix Pla no havien aparegut els 60.000€
d’interessos de demora. El regidor E. Colom diu que l’objectiu de la moció és veure que si es
contracta un professional per fer una feina i aquest cobra per fer-la però no la fa ben feta, i
suposa a més unes despeses importants pel poble, aquest professional ha d’assumir
responsabilitats.
En relació a l’acord sobre la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, no
consta que l’Alcalde manifesta que ell a nivell personal, per responsabilitat, quan hi ha un tema
on hi intervenen els Tribunals, s’absté.
No consta en l’apartat de Decrets de l’Alcaldia que pel que fa al Decret 23/2015 la regidora A.
Armengou diu que la còpia que consta en la convocatòria del Ple no està actualitzada i està
incompleta, S’acorda que es passarà al proper Ple Ordinari.
No consta en l’apartat de precs i preguntes la resposta del regidor F. Castanyer que del Catàleg
no s’ha fet res de nou i que pel que fa als propietaris del PAU-3, el Secretari diu que res i el
regidor que cal valorar primer els costos.
El regidor Enric Colom fa constar que referent a l’ordenança reguladora de la taxa
d’aprofitament especial del domini públic no va dir que no enteníem perquè les companyies de
telefonia mòbil quedin excloses de fer determinats pagaments, sinó que amb aquesta nova
ordenança l’Ajuntament renunciava a disposar d’uns ingressos per transmissions i telefonia fixa
de totes aquelles companyies que no fossin telefònica.
Referent a la moció de la baixada de les escombraries no consta que va dir que l’ajuntament
recauda per la taxa d’escombraries 138.000€ i que tenim una despesa per els serveis de
recollida de 86.000€ i que considerant l’increment del cost del 7,5% encara es podria baixar la
taxa un 10€ i obtindríem recursos suficients per pagar el servei.
Tampoc consta que va dir que no era normal que en els darrers anys l’ajuntament incrementés
en un 47% el cost de la taxa d’escombraries.
En l’apartat de precs i preguntes, referent al Bar de l’Estació no consta que va demanar a
l’equip de govern si a la Junta de Govern anterior al ple havien aprovat la concessió del Bar de
l’estació. Al informar-lo que no, va demanar que fessin una Junta de Govern el més ràpid
possible per aprovar la concessió ja que no podia ser que s’allargués tant formalitzar la
concessió.
No consta tampoc que va fer constar en acta que no li varen agradar els comentaris que feia
pel poble el regidor Fèlix Castanyer dient que Units i especialment la meva persona ficàvem
traves en l’adjudicació de la concessió del Bar i que volia remarcar que si el procés s’havia
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allargat era perquè l’equip de govern no va publicar el plec on s’informaria de les condicions de
la concessió i per tant, la culpa no era d’Units.
La Regidora Àngels Armengou diu que no consta que va dir que el grup Units està molt tranquil
amb el recurs de reposició presentat contra l’acord del Ple autoritzant una primera fase de la
residència-centre de serveis a la gent gran, que l’equip de govern podia treure’n rèdit poíltic
però que l’únic que demanaven era ser escoltats.
Amb aquestes esmenes l’acta s’aprova per unanimitat.

2.- ACORD PER A LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DE LA CESSIÓ D’UN DRET
DE SUPERFÍCIE SOBRE UNA FINCA DE TITULARITAT MUNICIPAL PER A LA CONSTRUCCIÓ I
GESTIÓ D’UNA RESIDÈNCIA-CENTRE DE SERVEIS A LA GENT GRAN.
En relació a aquest punt de l’Ordre del Dia,l’Alcalde comenta que s’ha introduït una modificació
en el plec referent al cànon annual atès que s’ha constatat un error en el text del que es va
acompanyar amb l’ordre del dia.
Diu que el plec contempla la possibilitat d’executar el projecte per fases i amb un màxim de deu
anys, que en el futur es preveu que la Generalitat atorgui places concertades a la Garrotxa i
que cal estar preparat per quan es dóni aquesta circumstància per no perdre l’oportunitat. El
compromís és que el centre de serveis funcioni a Sant Feliu de Pallerols per donar servei al
poble i als municipis veïns i que a més generarà llocs de treball un cop funcioni.
Per part del Grup Units per Sant Feliu-ERC-AM la Regidora Àngels Armengou després de
demanar els que han redactat el plec (el secretari, l’advocat Albert Arrey i l’Alcalde), diu que
està ple d’errors i incongruències. Així, a tall d‘exemple cita que la clàusula 50 quan es refereix
a l’extinció del contracte per renúncia fa referència equivocadament a la clàusula 48, o la
clàusula 5.2 diu el contrari dela 42.2, i així molts altres casos. Diu que l’estructuració del plec no
es correcte i sembla feta per alumnes de primària.
A la vista d’això proposa revisar totalment el plec i tornar a portar-lo al Ple un cop s’hagi fet.
L’Alcalde diu que l’Equip de Govern no vol deixar l’aprovació de l’acord sobre la taula, que
agrairà que tots els errors que el grup Units hagi detectat els aportin per tal que el plec es
pugui corregir i esmenar.
El Regidor Félix Castanyer diu que el grup Units es sorpren quan l’equip de govern es queixa de
falta de suport, quan avui estem davant una mostra més d’aquesta actitud.
L’Alcalde diu que es tracta del mateix plec que l’aprovat dos anys enrera però adaptat per
possibilitar l’execució per fases del projecte, que es revisaran els errors que hi pugui haver i que
agrairia al grup Units almenys l’abstenció que és millor que el vot en contra.
L’acord s’adopta en els següents termes:
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Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament del 16 de novembre de 2015 pel qual es varen deixar sense
efecte els acords del Ple del 20.11.2013, de contractació d’un dret de superfície sobre una finca
de titularitat municipal per a la construcció i gestió d’una residència-centre de serveis a la gent
gran, i del Ple del 18.12.2014 pel qual s’autoritzava l’empresa adjudicatària l’execució d’una
primera fase del contracte.
Atès que en el mateix acord es va encarregar la redacció d’un nou plec de clàusules als efectes
de convocar un nou concurs.
Atès que en compliment del mandat del Ple s’ha redactat un plec de clàusules administratives
que regula el procediment de contractació, els termes de l’execució de les obres de construcció
de l’immoble i les característiques i condicions de la gestió del centre durant el període de
vigència del dret de superfície.
Atesa la normativa vigent, en especial, l’article 109 i següents del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic; el Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic; el Reial Decret 1098/2001, de 12 d´octubre, que aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques; i el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
per cinc vots a favor (Joan Casas, Félix Castanyer, Cristina Solà, Fermín Colomer, Eva Briceño) i
quatre abstencions (Artur Colomer, Judit Martra, Enric Colom, Àngels Armengou), s’adopten els
següents acords:
PRIMER.- Incoar i tramitar un expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la
cessió a favor de l’adjudicatari d’un dret de superfície sobre una finca de propietat municipal
situada al sector de Ca Les Hermanes amb la finalitat de gestionar-hi i explotar-hi una
residència-centre de serveis a la gent gran, prèvia realització de les obres de construcció de
l’immoble.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives que haurà de regir la constitució del dret
de superfície i els drets i obligacions que se’n deriven d’acord amb el procediment esmentat, el
qual s’adjunta a aquest acord i en forma part.
TERCER.- Sotmetre el plec de clàusules administratives a informació pública pel termini de vint
dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web municipal
www.santfeliudepallerols.cat (secció perfil del contractant), d’acord amb el que estableix l’article
277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril.
QUART.- Sotmetre simultàniament el procediment de licitació per a l´adjudicació i cessió del
dret de superfície a informació pública per un termini de dos mesos comptats a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web
municipal.
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el Sr. Alcalde, per a la
tramitació i execució dels presents acords.
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3.- ACORD PEL QUAL S’APROVA UN CONVENI AMB L’ENTITAT ESBART DE LA VALL
D’HOSTOLES PER A LA CESSIÓ AL MUNICIPI D’UN LOCAL PER A SEU DE LA FARÀNDULA
LOCAL.
En relació a aquest punt de l’ordre del dia l’Alcalde agraeix a la Junta de l’Esbart de la Vall
d’Hostoles la cessió a l’Ajuntament del local. Diu que hi ha el compromís amb el Ministerio de
Cultura de subvencionar l’adequació del local per convertir-lo en seu permanent de la faràndula
de Sant Feliu de Pallerols, que la cessió es fa per aquest motiu i que de no aconseguir-se el
conveni de cessió quedarà sense efecte i ellocal retornarà a l’Esbart.
Per part del Grup Units-ERC-AM el Regidor Enric Colom pregunta si el cost de l’adequació
aparegut als mitjans de comunicació (500.000 €) és el real i per tant quina subvenció es
demanarà.
Contesta l’Alcalde que el cost previst es aquest, que es demanarà una subvenció per un import
superior i que hi ha confiança en aconseguir-ho. Diu que la voluntat en qualsevol cas es fer les
obres i que si fallés la subvenció del Govern de l’Estat es buscarà l’ajut de la Generalitat.
La Regidora Àngels Armengou diu que el conveni fixa en tres anys el termini per començar i
acabar les obres i que pot ser insuficient.
El Regidor Enric Colom inssisteix en la necessitat de saber realment el cost de les obres i
esmenta si es coneix el cost d’arranjar les cobertes.
L’acord s’adopta en els següents termes:
L’Assemblea General de l’entitat Esbart de la Vall d’Hostoles, en sessió celebrada el dia 3
d’octubre de 2015, va acordar cedir l’ús per cinquanta anys a l’Ajuntament del local situat a l’Av.
Viola número 29 amb la finalitat que l’Ajuntament el pugui destinar a activitats sòcio-culturals,
museu i seu permanent de la faràndula local.
Atesa la proposta referida, s’ha redactat una proposta de conveni per l’efectivitat de la cessió.
Amb aquests antecedents, per cinc vots a favor (Joan Casas, Félix Castanyer, Cristina Solà,
Fermín Colomer, eva Briceño) i quatre abstencions (Artur Colomer, Judit Martra, Enric Colom,
Àngels Armengou) s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Aprovar el projecte de Conveni entre l’Ajuntament i l’Esbart de la Vall d’Hostoles pel
qual aquesta entitat cedeix a l’Ajuntament l’ús pel termini de cinquanta anys del local situat a
l’Av. Viola número 29 amb la finalitat que l’Ajuntament el pugui destinar a activitats sòcioculturals, museu i seu permanent de la faràndula local.
SEGON.-. Autoritzar el Sr. Alcalde per signar el Conveni en nom de la Corporació i per fer les
gestions oportunes per protocolitzar-lo en escriptura pública.

Ple. 19.12.2015/6

4.- ACORD PEL QUAL S’APROVA DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA
DECLARACIÓ DEL BALL DELS CAVALLETS, GEGANTS I MULASSA DE SANT FELIU DE
PALLEROLS ELEMENT FESTIU PATRIMONIAL D’INTERÈS NACIONAL.

En aquest punt de l’Ordre del dia l’Alcalde fa constar en acta l’agraïment de la Corporació al Sr.
Xavier Banti Casas per la gran tasca que des de fa anys realitza en favor del Ball dels cavallets,
gegants i mulassa de Sant Feliu de Pallerols. Comenta que va tenir ocasió de parlar amb
l’Alcalde de Sitges, població que recentment ha tramitat també un expedient semblant, i que
escoltant-lo se’n va adonar de la importància d’aconseguir aquesta declaració i del treball de
preparació que comporta.
Per part del grup Units per Sant Feliu-ERC-AM el Regidor Artur Colomer agraeix al sr. Xavier
Banti la feina realitzada i demana li sigui comunicat a l’interessat.
L’acord s’adopta en els següents termes:
Atès que la Comissió de Manteniment del Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa, en sessió del
dia 4 de desembre 2015, ha aprovat l’expedient per demanar al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya la declaració del Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa de Sant Feliu de
Pallerols Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional, en base als fonaments i els motius que
consten a l’expedient.
Atès que l’article 2.2 de la llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular
i tradicional i de l’associacionisme cultural, preveu que les manifestacions festives formen part
de la cultura popular i tradicional.
Atès que l’article 1.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
estableix que formen part d’aquesta patrimoni els bens immaterials integrants de la cultura
popular i tradicional.
Atès que la TRADICIÓ del “Ball de Cavallets, Gegants i Mulassa” és un patrimoni cultural de
caràcter folklòric del poble de Sant Feliu de Pallerols, que s’ha de protegir, mantenir i si és
possible millorar.
Atès que l’objectiu primer del “Acord de Ple de l’Ajuntament del dia 13 d’abril de 1996”, era la
aprovació de l’estructura i el contingut -PROTOCOL- del Ball de Cavallets, Gegants i Mulassa,
per a la sol·licitud i posterior obtenció per part del govern de la Generalitat de Catalunya de la
“Declaració de Festa Tradicional d’Interès Nacional” de la “Festa Major i Ball dels Cavallets,
Gegants i Mulassa”.
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Atès que en data 18 de maig de 1999 un Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya va
declarar “Festa Tradicional d’Interès Nacional” la “Festa Major i el Ball dels Cavallets, Gegants i
Mulassa” de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa). (Resolució del Departament de Cultura de 7 de
juny de 1999, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 2930-14.71999).
Atès que el Consell de Cultura Popular i Tradicional del dia 22 de juliol de 2010 va emetre
informe favorable sobre l’expedient de reclassificació de la Festa Major de Sant Feliu de
Pallerols amb especial esment al Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa, anomenat popularment
Mata-degolla.
Atès que en data 23 de novembre de 2010 un Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
(GOV/224/2010), reclassifica com a “Festa Patrimonial d’Interès Nacional” la Festa Major de
Sant Feliu de Pallerols. (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm.5766-30.11.2010).
Atès que el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, amb l’objectiu
de crear el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, com a instrument on constin totes les
festes, celebracions comunitàries i elements festius que compleixin els requisits que s’hi
estableixin, esmenta en el seu Article 3, punt 1 -Reconeixement especial-, que: “Les festes i els

elements festius, un cop han estat inscrits en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya,
poder ser objecte de reconeixement especial a través de les categories següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Festa popular d’interès cultural.
Festa tradicional d’interès nacional.
Element festiu tradicional d’interès nacional.
Festa patrimonial d’interès nacional.
Element festiu patrimonial d’interès nacional.

Atès que el “Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa” de Sant Feliu de Pallerols per si sol
acompleix en el que s’esmenta en el punt 2 del mateix Article 3: “En tot cas, les festes i els

elements festius tradicionals o patrimonials d’interès nacional han de constituir manifestacions
de la cultura tradicional catalana d’especial arrelament i rellevància”.
D’acord amb aquests antecedents, per unanimitat s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient elaborat per la Comissió de Manteniment del Ball dels Cavallets,
Gegants i Mulassa, per a la declaració per part de la Generalitat de Catalunya del Ball dels
Cavallets, Gegants i Mulassa de Sant Feliu de Pallerols Element Festiu Patrimonial d’Interès
Nacional.
SEGON.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la tramitació del
procediment de reconeixement especial i posterior declaració del Ball dels Cavallets, Gegants i
Mulassa de Sant Feliu de Pallerols Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional, d’acord amb
el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del Patrimoni festiu de Catalunya.
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TERCER.- Trametre aquest acord i l’expedient al Departament de Cultura de la Generalitat.

Abans de donar el Ple per acabat el Sr. Alcalde desitja a tots els regidors i públic present i a tots
els santfeliuencs un bon Nadal i any 2016.

S’aixeca la sessió a les 12.45 hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,
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EL SECRETARI,

