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Unes ratlles de l’Alcalde

Agenda

Benvolguts veïns i veïnes: 

En el butlletí del mes de desembre feia esment de la redacció i futura aprovació d’una 
ordenança municipal per a regular la convivència ciutadana, la protecció del medi, i l’ús 
de la via i els espais públics. El text d’aquesta ordenança es va publicar al Butlletí Oficial 
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat, i va esdevenir vigent a partir del 10 de 
gener de 2014. Per tal que tothom pugui tenir coneixement de les disposicions generals 
que conté i que s’intenta regular, s’ha imprès un llibret que us adjuntem en aquest butlletí, 
amb el text íntegre de l’ordenança. 

Recentment hi ha hagut un fort ressò, tant a nivell local com a la premsa, de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al contenciós sobre la urbanització 
projectada en l’anomenat Puig d’en Font, a Pedrinyà. En un altre punt d’aquest butlletí, 
intentem fer una explicació més a fons sobre la història i la situació actual referent a 
aquesta qüestió.

Últimament, en zona d’horts i altres propietats abandonades, s’hi ha detectat alguns pous 
antics totalment desprotegits i en estat semi-ruïnós, fet que representa un gran perill 
de caiguda, tant per als animals com per a les persones que hi passin a la vora. En cas 
que es produís algun desgraciat accident, se’n derivarien greus responsabilitats per 
als propietaris. Per això, des d’aquesta Alcaldia se’ls ha avisat. No obstant, com que és 
probable que hi hagi altres pous que desconeixem, vull recordar a tothom l’obligació de 
mantenir en perfecte estat les respectives propietats.

En un altre apartat d’aquest butlletí us presentem el pressupost corresponent a l’any 
2014. Com podreu observar, representa una forta baixada d’ingressos en relació a 
anys anteriors (aproximadament del 10 per cent), degut sobretot a la disminució de les 
aportacions ordinàries que ens fan les administracions de l’Estat i la Generalitat i que en 
relació a l’any 2008 ja representen una reducció de més del 30 per cent.

Voldria acabar aquestes ratlles fent un reconeixement, des d’aquesta Alcaldia, a 
les integrants de l’equip femení de la Unió Esportiva La Pera, que fa pocs dies es van 
proclamar campiones de la lliga del Grup 7 de la 2ª Divisió Catalana i que, amb aquest títol, 
s’han guanyat pujar a jugar la temporada vinent a la 1ª Divisió Catalana. Moltes felicitats, 
campiones! 

Pedrinyà, el pressupost  i les campiones

Josep Pi i Negre
Alcalde de La Pera

Edita Ajuntament de la Pera
Producció Marcaprom Comunicació
Impressió Pickin’ Pack Palafrugell
Dipòsit Legal GI-1656-2007
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Donació de Sang
2 de juny: de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda al Local polivalent.

Exposició de Flors de Pedrinyà
(Segona Pasqua) 7 de juny a la tarda. 8 i 9 de juny, tot el dia.

Festa Major de La Pera
13 de juny: a partir de les 9 del vespre: Pregó, Sopar popular, 
elecció d’Hereu i Pubilla i ball amb Cristina Cat.
14 de juny: Cercavila amb Bloc Quilombo (4 de la tarda), 
Xocolatada a la Plaça de la Vila (5 de la tarda), Nit Jove (12 de la 
nit) al local polivalent,  amb Bananna Beach, La Loca Histèria i 
Animals Dj’s.
15 de juny: Ofici Solemne (11 del matí), sardanes amb la 
Selvatana, a la plaça de l’Església (12 del migdia) i concert-ball 
amb la Selvatana (6 de la tarda) al local polivalent.

Jazzpera 
27 de juny: Lídia Pujol a 2/4 d’11 de la nit al jardí del Museu 
Gala-Dalí de Púbol.
28 de juny: Chano Domínguez a 2/4 d’11 de la nit a la plaça de 
l’Església.
29 de juny: Teatre de carrer, música i animació a les 7 de la 
tarda a la plaça.
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Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
2 de desembre de 2013

Ple Ordinari
13 de gener de 2014

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del 4 de novembre.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
-S’informa sobre una reunió celebrada al Consell Comarcal 
pel tema de l’incendi de l’11 de novembre. 

-Decret 80/2013 aprovant la concessió d’una llicència 
d’obra menor  pel treball de canvi de finestra al carrer Vell, 
núm. 4, de La Pera. ICIO i taxa urbanística: 65,10 euros.

-Decret  81/2013 aprovant la contractació temporal del Sr. 
Marc Madrenas Pujol, com a suport a les feines de neteja 
i jardineria.

-Decret 82/2013 aprovant un ajut de 100,00 € a la Fundació 
Esclerosi Múltiple.

-Decret 83/2013 aprovant la liquidació definitiva del l’ICIO i 
tancament de l’expedient 11/2011.

-Decret 84/2013 aprovant la liquidació definitiva del l’ICIO i 
tancament de l’expedient d’obres  2/2013.

-Decret 85/2013 aprovant els expedients 5, 6 i 7/2013 
de liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana,  de 2826,71 €, 1354,27 € i 
896,43 €, respectivament.

-Decret 86/2013 aprovant la concessió d’unes dietes 
de desplaçaments a les dues persones que formen el 
personal de les oficines de l’Ajuntament per import total 
de 1.000,00 €.

-Decret 87/2013 aprovant una relació de despeses per 
import de 17.004,76 euros.

Aprovació de llicències urbanístiques.
Exp. 5/2013. Restaurant Can Bosch. Projecte de 
legalització de la instal.lació d’un dipòsit de G.L.P. aeri. ICIO 
i  taxa urbanística: 75,90 €.

Acord destí del capítol per a la prestació 
supramunicipal de serveis del Fons de Cooperació 
local de Catalunya per a l’any 2013
S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte.

ADF. Concessió d’ajuda.
Es concedeix una ajuda econòmica de 450 € per fer front 
a les despeses de l’Agrupació, i 857,27 € en concepte 
d’arranjament de camins.

Ajudes al desenvolupament.
Ja que un dels objectius de l’Ajuntament de La Pera és 
continuar amb la col.laboració amb el desenvolupament 
i cooperació de regions del tercer món s’acorda col.
laborar amb les entitats i els projectes que es relacionen 
seguidament, amb sis-cents euros per cadascuna 
(600,00 €):
-Creu Roja: projecte de suport a l’alimentació infantil 

(a les comarques gironines).
-Unicef: projecte “Suport als infants afectats pel tifó Hiyan 
a les Filipines”.

- ONG Projecte Xevi: Projecte “Construcció d’una nau 
escolar al poble de Diannah (poble situat al sud de la 
frontera entre Senegal i Gàmbia).

- Fundació Vicente Ferrer: projecte “Accés a un habitatge 
digne al Districte d’Anantapur, Andhra Pradesh, India”. 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del 2 desembre de 2013.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
- Des del SOC i a través del Consell Comarcal del Baix 
Empordà  s’ha adjudicat al municipi una persona per a 
fer tasques forestals, de la que en disposarem fins al juny 
d’aquest any.

- La resolució provisional del PUOSC del període 2014-
2017 ha subvencionat les següents actuacions: “Connexió 
del nucli de Riuràs al sistema  de sanejament de la Pera” 
amb 114.476,19 € i “Reforma de l’edifici de l’Ajuntament 
per a garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques” amb 70.000,00 € i la part de manteniment 
amb 19.085,78 euros.

- El Fons de Cooperació Local de Catalunya per al 2013 ens 
assigna 43.351,55 €.

- Decret 88/2013 aprovant la liquidació, presentada per 
l’empresa SOREA SA, de l’aigua i taxa d’escombraries del 
3r trimestre del 2013, amb un saldo de 6.732,70 euros.

- Decret 89/2013 aprovant l’expedient 8/2013, de liquidació 
de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana, amb un import de 509,00 €.

- Decret  90/2013 aprovant l’aportació econòmica de l’any 
2013 a la Comunitat de Llar d’Infants, amb un import de 
1.500,00 €.

- Decret 91/2013  aprovant les liquidacions i la compensació 
derivats del contracte de servei de Bar-cafeteria del Centre 
Social i Cultural per a la gent gran i joventut de la Pera, 
amb un saldo a favor de l’adjudicatària de 238,69 €.

- Decret 92/2013 aprovant el conveni de col.laboració entre 
l’Ajuntament i l’empresa organitzadora del JazzPera, Link 
Produccions SL, amb una aportació econòmica de 3.359,78 
euros.

- Decret  93/2013  aprovant les dietes dels membres de la 
Corporació del segon semestre de 2013 amb un import 
total de 1.050,00 euros.

- Decret 94/2013 aprovant una relació de despeses 
pendents per  import de 19.302,16 euros.

- Decret  95/2013 aprovant una relació de despeses 
pendents per  import de 28.986,24 euros.
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Aprovació de les modificacions de la documentació 
de la memòria tècnica del “Viure al Poble més 2012.
S’han dut a terme modificacions en l’Eix 4 de la documentació 
de la memòria tècnica de “Gaudir la Pera: un passeig turístic 
pels racons històrics i culturals del municipi”, projecte 
aprovat i subvencionat amb fons FEDER corresponent a 
la convocatòria de “Viure al Poble Més 2012”, i que són les 
següents:

1. Reordenació de les partides del bloc d’actuacions.
2. Adaptació del pressupost al nou percentatge d’IVA del 

21%.
3. Adaptació del calendari d’actuacions.

Aprovació inicial del projecte de connexió del nucli 
de Riuràs al sistema de sanejament de la Pera.
S´aprova inicialment el projecte local d’obres “Projecte de 
connexió del nucli de Riuràs al sistema de sanejament de la 
Pera”, amb un pressupost  de 176.117,23 €.

sol·licitem al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció per a fer front a les 
despeses d’aquest  projecte.

Aprovació de conveni
S’aprova el conveni entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i els Ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Corçà, 
Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Foixà, Forallac, 
Palau-Sator, Parlavà, la Pera, Rupià, Ullastret i Ultramort 
per a la gestió dels serveis socials bàsics d’atenció primària 
(SBAS Sector 1), amb una durada fins al 31 de desembre 
de 2015 i amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2013 i 
aportacions econòmiques amb caràcter semestral.

Adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya. 
Atès que l’Associació de Micropobles de Catalunya és una 
entitat sense afany de lucre, que vol donar una veu conjunta 
als pobles de Catalunya amb població de menys de 500 
habitants,  s’acorda adherir-nos-hi i passar a formar-ne 
part, a fi de millorar la capacitat de gestió dels ajuntaments 
i la qualitat de vida dels seus habitants.

Ple Ordinari
3 de febrer de 2014

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del 13 de gener de 2014.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
-Decret 1/2014  concedint  una bonificació del 50% de la 

quota de l’IVTM del vehicle híbrid amb matrícula 6180HDP.
-Decret  2/2014 bonificant el 50%  de l’IVTM del tractor amb 

una antiguitat superior als 25 anys.
-Decret 3/2014 aprovant la liquidació definitiva del l’ICIO 

amb un import suplementari de 90,23 € i el posterior 
tancament de l’expedient d’obres núm. 24/2012.

-Decret  4/2014 aprovant el traspàs del finançament afectat 
de l’exercici 2013 a l’exercici 2014.

Aprovació de llicències.
S’aprova prèviament el projecte per a la instal·lació d’un 
establiment comercial-agrobotiga en una nau situada a la 
parcel.la 54, polígon 2 del T.M. de la Pera.

Sol.licitud de subvenció per al desenvolupament de 
plans de foment territorial del turisme.
S’ha publicat en el  DOGC núm. 6531 de 31 de desembre 
de 2013, l’Ordre EMO/339/2013, de 23 de desembre per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, 
i s’obre la convocatòria per presentar sol.licituds.
Per portar a terme unes actuacions destinades a donar 
valor turístic als racons històrics i culturals del municipi 
que s’engloben en el projecte anomenat “Gaudir La Pera: un 
passeig turístic pels racons històrics i culturals del municipi 
de La Pera” amb un pressupost total de 882.738,46 euros, 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del 3 de febrer de 2014.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
-Decret 5/2014 aprovant la concessió d’una llicència d’obra 
menor per pintar la façana de la finca situada al c/ Fora 
Muralla 5, de Púbol, per un import total ICIO 13,50 € 
(Bonificació 95%).

-Decret 6/2014 aprovant una relació de despeses pendents 
per  import de 11.271,65 €.

-Decret 7/2014 aprovant el pressupost presentat per 
l’empresa Q-GLOBAL per a portar a terme l’assistència 
tècnica per a la tramitació de la sol.licitud de la subvenció 
oberta mitjançant l’Ordre EMO/339/2013, de 23 de 
desembre, per import de 1.032,00 € (IVA no inclós).

Ple Ordinari
3 de març de 2014

Extracte dels acords del ple
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-Decret 8/2014 aprovant la concessió d’una llicència d’obra 
menor per a les obres de formació de bassa i arranjament 
de tanca exterior de la finca situada al c/ Fora Muralla 1, 
de Púbol. Import total ICIO més taxa urbanística: 384,00 €.

-Decret 9/2014 aprovant la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2013 amb un resultat pressupostari de 
129.127,62 € i un romanent de tresoreria per despeses 
generals de 195.794,79 €.

-Decret 10/2014 aprovant la liquidació presentada per 
l’empresa SOREA SA de l’aigua i taxa d’escombraries 
del 4t trimestre del 2013, amb un saldo total a favor de 
6.505,45 €.

-Decret  11/2014 aprovant una relació de despeses 
pendents per  import de 12.649,12 €.

-Decret 12/2014 aprovant l’expedient 1/2014, de liquidació 
de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana, amb un import de 6.931,70 €.

Aprovació del conveni de col.laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 
de la Pera per a la gestió i tractament dels residus 
sòlids urbans.
S’aprova el conveni entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i l’Ajuntament de la Pera per a la gestió i 
tractament dels residus sòlids urbans del municipi amb 
efectes des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre 
de 2017,  que suposa el trasllat dels residus sòlids urbans 
des de la planta de transferència de Forallac al Centre de 
tractament de residus municipals de Lloret de Mar per al 
seu tractament i eliminació i, en cas d’excedent d’aquest, 
al dipòsit controlat de Solius. El preu del servei per a l’any 
2014 serà d’un màxim de 76,37 €/tm per les aportacions a 
la planta de tractament de Lloret i de 79,69 €/tm quan les 
aportacions es facin a l’abocador de Solius.

Aprovació de sol.licitud de subvenció a la Diputació 
de Girona per a la convocatòria del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2014.
Vist l’interès d’aquest Ajuntament en la construcció d’un 
local destinat a magatzem per a recollir el vehicle i altres 
estris dels serveis municipals, s’acorda encarregar als 
serveis tècnics municipals la redacció d’un projecte de 
construcció d’un magatzem,  que se situaria a l’Avda. Sant 
Francesc d’Assís, al costat del Local Polivalent, i concórrer 
a la convocatòria de la subvenció del Fons de Cooperació 
Econòmica a la part que es pot destinar a inversió, per 
cobrir les despeses de la construcció de la primera fase 
d’aquest local.

Aprovació del conveni marc de col.laboració entre 
el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament 
de la Pera per al desenvolupament del Programa 
Mixt Treball i Formació al Baix Empordà 2013.
S’aprova el conveni entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i l’Ajuntament de la Pera per al desenvolupament 
del Programa Mixt Treball i Formació al Baix Empordà 2013, 

adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o 
més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el 
subsidi, amb una vigència de l’1 de gener al 30 de juny de 
2014.
La signatura d’aquest conveni comportarà l’abonament al 
Consell Comarcal del Baix Empordà, abans del 31 de març 
de 2014, d’una taxa de 1.500,00 euros per al finançament 
de les despeses que li comporta la tramitació d’aquest 
programa.

Aprovació de la formalització del conflicte en 
defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local.
El mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys 
de la constitució dels ajuntaments democràtics. Al llarg 
d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van 
d’haver de planificar les ciutats per fer front a un urbanisme 
desenvolupador, especulatiu i afavoridor d’interessos 
individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i 
d’equipaments bàsics per afrontar noves realitats més 
complexes com el medi ambient i els canvis demogràfics 
i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens 
migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, 
de l’envelliment de la població i de la mediació social, entre 
altres. Tot això perquè els municipis són vius i cal donar 
resposta a les demandes i necessitats que plantegen els 
nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans 
reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i d’aquesta 
primera dècada del S.XXI. Des de l’autonomia local, són el 
principal dic de contenció contra la crisi i el principal espai 
de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la 
ciutadania i els principals espais per generar alternatives 
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut 
un finançament just i adequat. Durant aquests quasi bé 
trenta-cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura 
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a 
les administracions locals no s’ha adequat als serveis que 
presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor 
per als nostres municipis. Davant d’això els ajuntaments 
han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a 
aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari 
que mai tenir una administració més propera, i tenir més 
recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern 
de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, 
de facto, una retallada competencial sense precedents que 
suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als 
serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un 
finançament adequat per garantir serveis locals bàsics, 
perquè ara, amb aquesta llei, el municipalisme torni a un 
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Tauler de referència

model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial 
raquític que allunya la capacitat de decisió sobre les 
polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 
control de la ciutadania, acabant amb el valor de proximitat 
que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir 
uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles 
i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per 
modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar 
amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. 
Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels 
tres grans serveis públics locals que encara es demostren 
econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el 
tractament de residus i l’enllumenat públic. LRSAL vulnera 
l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i 
de règim local, i converteix els ajuntaments en un apèndix 
de l’estat, en una instància merament administrativa i 
sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual 
marc basat en el principi d’autonomia local i principi de 
subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia 
Local com a criteri de proximitat en l’atribució de 
competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes 
i els sindicats han iniciat una campanya d’informació 
a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, 
així com la defensa del món local perquè els ajuntaments 
som l’administració que estem millor preparats per oferir 
serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint 
el protagonisme en la defensa, garantia i l’enfortiment dels 
drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En 
canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats 
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels 
governs locals.
Fonaments de dret:
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 
75 bis LOTC, es pot plantejar quan les normes de l’Estat amb 
rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment 
garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació 
del conflicte en defensa de l’autonomia local és necessari 
l’acord del Ple de les corporacions locals amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres. De manera prèvia a la formalització del conflicte, 
s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no 
vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que 
adopti els següents acords:
-Primer: Iniciar la tramitació per a la formalització del 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles 
primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 
27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 
312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que 
s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i 
següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 d’octubre, del 
Tribunal Constitucional.

-Segon: Amb aquest  efecte, sol·licitar dictamen del Consejo 
de Estado, d’acord amb el que estableix l’art. 75 ter 3 
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local 
de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Règim Local), així com atorgar 
a aquesta entitat la delegació necessària.

Bar-cafeteria del Centre Social i Cultural per a la 
gent gran i joventut. Pròrroga del contracte.
Es concedeix una pròrroga d’un any del contracte de serveis 
per a l’explotació del servei de bar-cafeteria del Centre 
Social i Cultural per a la gent gran i joventut de La Pera a 
l’adjudicatària Sra. Jordina Pociello Villalonga, ja que el  
pròxim 1 d’abril de 2014 finalitza la primera pròrroga del 
contracte signat el dia 1 d’abril de 2011.

L’atur al municipi
PERÍODE (2013) TOTAL HOMES DONES <25 >4525-44

abril 2013
maig 2013
juny 2013
juliol 2013
agost 2013
setembre 2013
octubre 2013
novembre 2013
desembre 2013
gener 2014
febrer 2014
març 2014

15
15
12
12
13
14
18
20
21
21
20
17

7
7
6
5
5
4
7
8
8
8
7
7

8
8
6
7
8

10
11
12
13
13
13
10

1
1
0
0
0
2
4
3
1
1
1
0

9
10
8
9

10
9
9

10
12
13
12
11

5
4
4
3
3
3
5
7
8
7
7
6

Paràmetres de nitrats
Últimes analítiques a la xarxa d’aigua de La Pera

......................................................................... 59,30 mg.

......................................................................... 60,70 mg.

......................................................................... 60,40 mg.

......................................................................... 59,70 mg.

......................................................................... 62,10 mg.

......................................................................... 53,70 mg.

......................................................................... 56,70 mg.

......................................................................... 50,80 mg.

......................................................................... 53,20 mg.

........................................................................  52,80 mg.

........................................................................  51,90 mg.

......................................................................... 53,90 mg.

19 / 04 / 2013
22 / 05 / 2013
06 / 06 / 2013
12 / 07 / 2013
09 / 08 / 2013
20 / 09 / 2013
10 / 10 / 2013
13 / 11 / 2013
18 / 12 / 2013
24 / 01 / 2014
28 / 02 / 2014
04 / 04 / 2014

Extracte dels acords del ple
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Liquidació del pressupost 2013

En el ple del 3 de març del 2014, es rafifica el decret que aprova la liquidació del comptes del 2013. D’acord amb l’article 
191 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes 
locals, i l’article 89.1 del Decret 500/1990, el pressupost de cada exercici es liquidarà, pel que fa a la recaptació de drets i 
al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent.
En relació al pressupost d’ingressos hem tingut un total de 495.151,69 euros de drets reconeguts  I un total de 486.086,01  
euros en obligacions reconegudes. D’aquí se’n deriva un resultat de l’exercici de 9.065,68 euros. Tenint en compte que 
les despeses finançades amb romanent de tresoreria  pugen a 234.007,36€, les desviacions negatives de finançament 
359.259,90 €, i les positives 473.204,32 €, se n’obté un resultat pressupostari ajustat de 129.127,62 €.          
Les partides que composen aquestes xifres són:

Detall de les inversions
Conveni  Zona Esportiva
Zona d'equipaments a Púbol
Mobiliari urbà
Ordinadors “Pla Memòria digital”
Serveis Marquès d'Alpens i rodalies
Serveis Plaça de Púbol i rodalies

.............................................................. 25.000,00 €
..................................................... 17.738,84 €

 ................................................................................... 1.042,90 €
................................................ 2.312,08 €

 ........................................ 43.322,69 €
................................................ 7.723,10 €

2012 2013
Despesa promig per habitant
Despesa d’inversió promig per habitant

1.060,28 €
208,00 €

1.384,36 €
570,87 €

INGRESSOS

Total 495.151,69 € Total 486.086,01 €

Impostos directes
Impost s/bens immobles
Impost s/vehicles
I.s/increm.valor terrenys (Plusvàlues)
Impost s/activitats econòmiques - IAE

......................................................... 174.211,29 €
......................................................................... 27.908,42 €

.................................... 11.233,57 €

.................................... 15.079,14 €

Impostos indirectes
Impost s/instal·lacions i obres .................................................... 9.171,41 €

Taxes i altres
Prestació serveis bàsics (Escombraries)
Activitat compet. local (Urbanístiques)
Us privatiu o aprof. d'espais públics
Multes, recàrrecs i altres ingressos

................................ 40.849,83 €
...................................... 2.377,75 €

........................................ 32.234,84 €
........................................... 6.912,88 €

Transferències corrents
De l’Estat
De CCAA
Diputació

......................................................................................... 67.112,40 €
.......................................................................................... 64.893,93 €
......................................................................................... 13.529,58 €

Ingressos patrimonials
Interessos de dipòsits
Concessions administratives i altres
Arrendaments urbans

.................................................................... 2.438,99 €
............................................. 990,22 €

.................................................................. 3. 250,00 €

Transferències de capital
Diputació......................................................................................... 22.957,44 €

Passius financers
Préstecs ll. t ...........................................................................................     -        

DESPESES

Personal
Retribucions personal
Seguretat social
Assegurança

................................................................. 81.239,35 €
.............................................................................. 22.813,90 €

.......................................................................................... 85,40 €

Despeses financeres
Interessos i comissions................................................................. 2.578,27 €

Transferències corrents
A entitats comarcals i municipals
A famílies i int. sense a. lucre
Empreses privades

 ............................................... 8.484,81 €
.................................................... 24.098,27 €

......................................................................... 4.859,78 €

Inversions reals
Inversió nova (veure detall)
Inversió reposició (veure detall)

........................................................ 46.093,82 €
............................................... 51.045,79 €

Passius financers
Amortització de préstecs ............................................................. 1.950,18 €

Desp. en béns corrents i serveis
Mant. i conservació
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Feines altres emp.i administ.
Assegurances
Despeses jurídiques
Estudis i treballs tècnics
Desp. Diverses

...................................................................... 87.632,15  €
............................................................................. 3.061,79 €

....................................................................... 32.307,05 €
................................................................................ 2.423,18 €

.................................................... 53.080,27 €
.................................................................................. 5.099,84 €

....................................................................... 5.212,68 €
............................................................. 33.831,27 €

............................................................................... 20.188,21 €

PARTIDA IMPORT PARTIDA IMPORT

Informació de les regidories
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Pressupost per a l’exercici 2014

Total 554.297,00 €

Total 554.297,00 €

INGRESSOS DESPESES

PARTIDA IMPORT

Impostos directes 212.359,00 €
Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica
Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana
Impost de sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre increment de valor dels terrenys
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

 ................. 53.350,00 €
.............. 108.039,00 €

...................... 28.300,00 €
...................... 8.000,00 €

............................ 14.670,00 €

PARTIDA IMPORT

Despeses de personal 107.789,00 €
Retribucions i gratificacions
Seguretat Social del personal

...................................................... 82.502,00 €
................................................... 25.287,00 €

Despeses financeres 2.700,00 €
Interessos préstecs  i desp. financeres..................................... 2.700,00 €

Transferències corrents 48.050,00 €
Salut, Cultura, Oci i Esports
Entitats comarcals i agrupacions  de municipis
Empreses, famílies, institucions sense f.l.  i protecció social
Altres transferències

........................................................ 20.000,00 €
................... 19.500,00 €

.... 6.150,00 €
..................................................................... 2.400,00 €

Inversions reals 151.657,00 €
Adquisició bosc Pedrinyà
Connexió desaigües Riuràs
Mobiliari urbà divers

.............................................................. 25.000,00 €
........................................................ 123.500,00 €

........................................................................ 3.157,00 €

Passius financers 4.100,00 €
Amortització de préstecs................................................................ 4.100,00 €

Despeses béns corrents i serveis 240.001,00 €
Conservació de carrers i béns natural
Conservació d'immobles de l'Ajuntament
Conservació de maquinària i instal·lacions
Material d'oficina, premsa i material informàtic
Energia elèctrica
Aigua, combustibles i carburants
Despeses d'edició i distribució
Treballs de neteja
Correus, telèfon i fax
Primes d'assegurances
Despeses imprevistes
Atencions protocol·làries i representatives
Publicitat i propaganda
Despeses jurídiques
Plans de protecció civil
Activitats culturals, esportives i d'oci
Parcs i jardins
Escombraries
Dietes i locomoció
Estudis i feines tècniques
Recaptació
Altres

.................................... 42.000,00 €
................................. 8.000,00 €

............................ 14.000,00 €
..................... 3.200,00 €

........................................................................... 25.500,00 €
................................................ 8.200,00 €

..................................................... 4.500,00 €
......................................................................... 33.900,00 €

...................................................................... 3.001,00 €
................................................................. 5.300,00 €

.................................................................... 1.000,00 €
.............................. 1.000,00 €

.................................................................. 1.500,00 €
....................................................................... 6.500,00 €

.................................................................. 1.400,00 €
...................................... 12.100,00 €

................................................................................ 12.000,00 €

................................................................................ 20.700,00 €
........................................................................... 5.400,00 €

........................................................... 26.900,00 €
.........................................................................................1.800,00 €

.................................................................................................. 2.100,00 €

Taxes i d’altre ingressos 71.785,00 €
Servei d'abastament d'aigua
Servei de clavagueram
Servei recollida i tractament escombraries, sanejament
Altres taxes
Taxes sobre ús privatiu del domini públic
Llicències urbanístiques
Expedició de documents i serveis urbanístics
Activitats de compèntecia local
Contribucions especials per serveis
Multes i recàrrecs
Interessos de demora
Altres ingressos

........................................................... 774,00 €
..................................................................... 684,00 €

.. 35.372,00 €
....................................................................................... 5.000,00 €

.............................. 26.351,00 €
............................................................... 2.500,00 €

............................ 100,00 €
........................................................... 1,00 €

.................................................. 1,00 €
.............................................................................. 401,00 €

....................................................................... 100,00 €
.................................................................................. 501,00 €

Transferències corrents 134.200,00 €
Participació en els tributs de l'Estat
Participació comunitats autònomes
Diputació
Consell Comarcal
Empreses privades, families i entitats s. ànim de lucre

........................................ 64.800,00 €

........................................ 55.700,00 €
......................................................................................... 13.697,00 €

.................................................................................... 1,00 €
................ 2,00 €

Ingressos patrimonials 6.703,00 €
Interessos de dipòsits
Arrendament de finques urbanes
Concessió administrativa

.................................................................... 2.000,00 €
............................................... 3.600,00 €

.............................................................. 1.103,00 €

Transferències de capital 121.250,00 €
CCAA
Diputació

.............................................................................................. 100.000,00 €
......................................................................................... 21.250,00 €

Impostos indirectes 8.000,00 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ................ 8.000,00 €

Informació de les regidories
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El procés judicial sobre la urbanització de Pedrinyà

Informació de les regidories

El passat 19 de març de 2014 es va rebre a l’Ajuntament 
de La Pera la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, sobre 
el recurs 355/2004, en relació a l’incident d’inexecució 
de sentència sobre la urbanització del Puig de’n Font, 
a Pedrinyà. En aquesta sentència es condemna aquest 
Ajuntament al pagament de 242.169,48 € a l’empresa 
demandant Flonet-97 SL, en concepte de despeses i danys 
morals.

Fent una mica d’història sobre aquest tema, veiem que tot 
comença l’any 1983 quan, a les normes subsidiàries de La 
Pera, es classifica l’anomenat Puig d’en Font, a Pedrinyà, 
com a terreny urbanitzable. L’any 2003 l’Ajuntament denega 
una sol·licitud de Modificació de Normes i el corresponent 
Pla Parcial que havia presentat l’empresa FLONET-97 SL, 
que, mitjançant un acord amb el propietari dels terrenys, 
pretenia urbanitzar la zona esmentada. A l’any següent, 
el 2004,  aquesta empresa presenta un Contenciós 
Administratiu contra l’Ajuntament, que va ser resolt l’any 
2008 amb una sentència que obligava l’Ajuntament a 
tramitar les modificacions i el pla parcial presentats.

Contra aquesta sentència es va presentar recurs al Tribunal 
Suprem que, en data de 22 de setembre de 2011, va 
reafirmar la sentència anterior del T.S.J.C., i en data 9 de 
gener de 2012, aquest  Tribunal va declarar la sentència 
ferma .

Però mentre transcorrien els anys de tot aquest procés,  
l’Ajuntament va arribar a un acord amb el propietari dels 
terrenys mitjançant el qual, a través d’un conveni urbanístic, 
el municipi passava a ser-ne el propietari.

Davant d’aquesta situació, l’empresa FLONET-97 SL, va 
presentar una sol·licitud d’impossibilitat d’execució de 
sentència davant del Tribunal, que el març de 2013 li fou 
acceptada obrint un procés per inexecució de sentència i 
per a la sol·licitud de possibles indemnitzacions.

L’empresa FLONET-97 SL. va presentar una demanda 
de sol·licitud d’indemnització per valor de 217.003,48 € 
per despeses, juntament amb una partida per perjudicis 
ocasionats xifrats en 358.941,25 € i, posteriorment, una 
sol·licitud de 3.147.555,00 € pels teòrics beneficis que 
podien haver perdut a causa d’aquest procediment.

Presentats els corresponents escrits en contra d’aquesta 
sol·licitud i un cop efectuats  els peritatges corresponents, 
sol·licitats per les parts i efectuats pels pèrits nomenats 
pel Tribunal, en la sentència del 19 de març la Sala fixa 
l’indemnizació en 242.169,48 €.

Contra aquesta sentència l’Ajuntament ha presentat un 
recurs i en aquest moment estem a l’espera d’una nova 
resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

A dalt i a baix, El Puig d’en Font.
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Informació de les regidories

Franges de protecció contra els incendis
Si bé fa anys que existeixen lleis de mesures de prevenció 
contra incendis forestals (Llei 5/2003, de 22 d’abril; Decret 
123/2005, de 14 de juny), els fets han demostrat que no 
estaven servint per a gaire res. Els boscos cada vegada 
més bruts, la mitjana de temperatura més alta i la poca 
conscienciació de la gent, fan que, quan hi ha un incendi, 
moltes vegades no només es cremi el bosc sinó que també 
es posin en perill cases i vides de persones. 
Finalment, i després de repetits incendis al nostre entorn en 
els últims mesos, alguna cosa s’està movent. Amb la nova 
Llei 2/2014, del 27 de gener, que modifica la Llei 5/2003, 
la Diputació de Girona, amb la col·laboració dels consells 
comarcals, s’ha ofert a redactar els plànols de delimitació 
contra incendis dels municipis de menys de 20.000 habitants. 
Aquests plànols són obligatoris per llei i estableixen una 
franja de seguretat de 25 metres en totes aquelles cases, 
nuclis i urbanitzacions que estiguin a menys de 500 metres 
d’una zona boscosa. A efectes pràctics, gairebé el 100 per 
cent de les edificacions de La Pera es poden trobar dins 
d’aquesta obligatorietat, perquè  totes tenen bosc a menys 
de 500 metres.
La intenció de la Diputació i dels consells comarcals és 
ajudar els ajuntaments a complir la primera part del que 
dicta la llei: l’elaboració dels plànols que han de fer els 
consistoris i que, si bé l’elaborar-los és una competència 
seva, molts no els tenen fets. 
Amb els plànols a la mà, l’Ajuntament reclamarà als 
propietaris que facin les franges corresponents. Si no les 
fan, la corporació local els pot imposar multes coercitives 
o bé executar subsidiàriament la franja i, posteriorment, 
repercutir-ho en el propietari. A més a més, l’Ajuntament 
comptarà amb l’assistència tècnica i jurídica de XALOC  per 
a poder executar els cobraments dels costos que es derivin 
de la negativa del propietari a fer la neteja, mitjançant els 
instruments econòmics que es determinin. 
Tot i que sembla que és de sentit comú que cadascú intenti 
minimitzar els efectes d’un eventual incendi que pogués 
afectar la seva propietat i la seva pròpia vida, el detonant 
que ha portat a aquesta situació han estat les reclamacions 
dels bombers. Aquest cos professional ha manifestat 
la necessitat de no haver  de destinar tants recursos a 
defensar cases i instal·lacions i així poder-ne destinar 
més  a la pròpia extinció dels incendis. En alguns moments 
dels darrers focs, un 80 per cent dels recursos disponibles 
s’havien de dedicar  a protegir persones i cases, i només 
un 20 per cent es podia destinar al control i extinció del foc. 

Aquesta descompensació es podria evitar amb unes franges 
de protecció adequades. Fins ara, l’obligació de fer franges 
només era per a les urbanitzacions sense continuïtat amb 
la trama urbana, però ara aquesta obligació s’estén a totes 
les masies, granges, coberts i altres construccions, així com 
als nuclis urbans.

Com ha de ser la franja
La franja de protecció és una zona de 25 m d’amplada (com 
a mínim) que ha de servir per a esmorteir l’arribada d’un 
front de foc.  Per a tenir-la en condicions, les principals 
actuacions a efectuar-hi són:
-Reduir l’arbrat de tal forma que la distància mínima entre 

peus sigui de 6 metres i que no hi hagi continuïtat de les 
copes dels arbres.

-Evitar que el recobriment de les capçades no sigui superior 
al 35 per cent.

-Aclarir el matoll, perquè no tingui una cobertura horitzontal 
de més del 15 per cent.

-Hi ha d’haver una separació mínima de 3 metres entre cada 
mata aïllada. 

-A l’hora de mantenir o plantar espècies vegetals donar 
prioritat a les de baixa inflamabilitat.

En resum, es tracta de fer  una reducció de la densitat d’arbres 
i mantenir-ho molt més net del que està  actualment, per 
tal que no hi hagi continuïtat de l’estrat arbori fins a tocar 
les construccions, i així els bombers es puguin dedicar a 
apagar el foc i no a vigilar que el foc no arribi a les cases.  
Les imatges que il·lustren aquest escrit ofereixen  una idea 
molt clara i precisa del que cal fer.
Sembla que la població moltes vegades no és prou conscient 
del perill que representa tenir grans quantitats de material 
inflamable a tocar de casa seva i ara l’ajuntament disposarà 
de les eines per poder fer complir la llei i protegir les 
edificacions i construccions. És sens dubte un pas endavant 
en la lluita contra el foc, en un moment en què un clima cada 
cop més sec generalitza durant tot l’any aquest problema.
En els propers mesos, i una vegada es disposi dels 
plànols de delimitació contra incendis, l’Ajuntament de 
La Pera convocarà les persones afectades a una trobada 
on es podran aclarir tots els dubtes que sorgeixin i les 
particularitats de cada cas concret.  

Exemple gràfic del que és una franja de protecció.

Una casa voltada de flames que consumeixen vegetació a tocar de l’edificació.
Un clar exemple en què no s’han pres mesures d’autoprotecció.
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Entitats i activitats

Chano Domínguez protagonista del Jazzpera
i Lídia Pujol, del concert a Púbol
El festival Jazzpera farà aquest any un pas més i, en la seva 
setena edició, portarà un artista de renom internacional 
com és el pianista Sebastián “Chano” Domínguez. Aquest 
músic d’origen gadità, que des de fa anys viu a Catalunya, 
ha tocat a Nova York, Nova Orleans i als millors festivals 
de jazz del món, al costat d’artistes llegendaris com Tito 
Puente, Paquito D’Rivera, Chucho Valdés o Gato Barbieri.  
Aquest any ha estat l’escollit pels organitzadors com a 
cap de cartell del Jazzpera que tindrà lloc a la plaça de 
l’església el dissabte 28 de juny a partir de 2/4 d’11 de 
la nit. Ens proposarà una inoblidable nit de jazz-fusió on 
s’ajuntaran el flamenc, el jazz americà, el son cubà i totes 
les influències d’aquest virtuós pianista, nominat als premis 
Grammy. Chano Domínguez, no estarà sol dalt de l’escenari. 
Actuarà en format de trio, acompanyat per Horacio Fumero 
al contrabaix i David Xirgu, a la bateria. 
El dia abans, la cantant Lídia Pujol portarà la seva última 
proposta musical al jardí del Museu Gala Dalí de Púbol. Es 
tracta de l’espectacle Tretze maneres de cantar les quaranta 
o Farem la revolució i la tornarem a fer. 
Aquest és un concert revolucionari, amb cançons 
reivindicatives i un personatge que fa moltes preguntes. 
Aquest personatge va a l’escola dels Somiatruites, on aprèn 
que les possibilitats de si mateix i dels altres són infinites. 
Per això decideix Fer la revolució i tornar-la a fer com una 
actitud de vida i de confrontació activa vers la injustícia. 
L’actuació prevista per al divendres 27 de juny al jardí del 
Museu Gala Dalí de Púbol també començarà a 2/4 d’11 de 
la nit.

Preus més baixos per als veïns de La Pera
En clar desacord amb l’augment del tipus d’IVA que el govern 
espanyol aplica a la cultura, els organitzadors han decidit 
rebaixar el preu dels concerts i aquest any continuaran 
venent pomes i ous com a entrada per poder aplicar el 4% 
d’IVA, que consideren just i necessari per garantir l’accés a 
la cultura. Així, per a assistir al concert de Chano Domínguez 
es vendran pomes a 18 €  i per a accedir a l’actuació de Lídia 
Pujol, els interessats podran adquirir ous a 15 €. Els veïns 
i empadronats a La Pera continuaran gaudint aquest any 
d’una rebaixa de 3 € en el preu general, en cada un dels dos 
concerts, adquirint el corresponent tiquet al bar del Centre 
Social. Així l’entrada del concert de Chano Domínguez els 
costarà 15 € i la de l’actuació de Lídia Pujol, 12 €.
Durant aquests dies, el Centre Social oferirà un servei 
especial de restaurant que permetrà als assistents fer el 
ressopó després dels concerts.
Complementarà la programació prevista per l’últim cap de 
setmana de juny, la Micro-caravana de la cultura inquieta. 
Com si de l’època dels joglars es tractés, l’actor Ernesto 
Collado i la cantant i músic, Bárbara Van Hoestenberghe, 
ofereixen sota aquest nom una proposta per al públic 
familiar que combina teatre de carrer, música i animació. 
Aquest espectacle gratuït tindrà lloc a partir de les 7 de la 
tarda, a la plaça de La Pera.
Per segon any consecutiu el Jazzpera s’ha integrat al Festival 
Í-taca Cultura i Acció que se celebra en diferents municipis 
del Baix Empordà i que comptarà amb les actuacions del 
veterà Paco Ibáñez, icona de la cançó protesta i reivindicativa, 
del grup Manel, Joan Dausà i Sanjosex, entre d’altres.
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Parlem amb...
Pere Peya i Fusellas
Metge jubilat de La Pera

“El metge ha de buscar la salut del pacient 
però també la seva tranquil·litat”

Com va ser que va estudiar la carrera de medicina ?
No ho sé, m’ho han preguntat moltes vegades i mai no ho he 
sabut explicar.

Potser a causa d’algun familiar?
El meu pare era practicant però ningú més de la família 
tenia res a veure amb la sanitat. La meva mare tenia un 
magatzem de vi i la resta de familiars eren jutges i advocats.

Doncs per vocació?
Suposo que sí, però no en sóc plenament conscient. 
D’estudiant m’agradaven les ciències: la física, la química, 
les matemàtiques, la biologia i possiblement els últims anys 
d’institut em vaig anar decantant cap aquí. Ara tinc una neta 
de 13 anys que em diu que vol ser cirurgiana.

Algun dels seus fills ha seguit la seva carrera?
Gràcies a Déu no.

Per què ho diu això?
Perquè ara les coses són molt diferents. Abans acabaves 
la carrera i sorties amb el títol de llicenciat en medicina i 
cirurgia que et permetia exercir l’endemà mateix. Pocs dies 
després d’acabar la carrera, durant un estiu, ja vaig anar 
a fer una substitució a Portbou. Mentre estudiava ja havia 
fet guàrdies a l’Hospital de Santa Caterina de Girona i al de 
Sant Pau de Barcelona, entre d’altres. Llavors la pauta dels 
estudis era molt diferent. Ara acabes la carrera i has de fer 
el MIR. Un cop l’has aprovat amb penes i treballs pots tenir 
feina. Vaig estudiar l’especialitat de cor i pulmó, tot i que mai 
l’he exercit.

El passat 1 de gener, Pere Peya i Fusellas, que durant més de tres dècades ha estat el metge de capçalera de 
la Pera, es va jubilar. Tot i ser originari de Girona ciutat, on va néixer un 6 de maig de fa 65 anys, reconeix que 
li agrada molt com es viu als pobles. Les arrels familiars del seu pare són a Palafrugell i l’Estartit i ell va fixar, 
fa anys,  la seva residència a Flaçà, d’on era la seva mare. Persona afable i propera, el doctor Peya guarda 
molt bon record del seu pas per La Pera, d’on s’ha sentit un veí més. Casat i pare de tres fills –cap dels quals 
segueix la seva carrera-, ens rep al despatx consulta que té al seu domicili de Flaçà.
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Després de Portbou què va fer?
La mili i algunes substitucions a Girona ciutat. Quan encara 
em faltava una setmana per llicenciar-me del servei militar, 
el meu pare em va dir que hi havia una plaça a Flaçà ja que 
el metge que exercia llavors se’n volia anar als Estats Units. 
A primers de juliol em vaig incorporar a la feina i al cap 
d’uns mesos, per la festa major, m’hi vaig traslladar a viure.

Com va ser que va anar a La Pera?
Són municipis veïns i entre els dos pobles sempre hi ha 
hagut molta relació. Em vaig posar d’acord amb el metge 
que llavors visitava a La Pera, que ja s’havia fet gran, i quan 
ho va deixar el vaig substituir. 

Se’n recorda del primer dia que va visitar a la Pera?
Del primer dia no, però sí del començament. Recordo que 
vaig ser molt ben rebut. Llavors, l’alcalde era en Benjamí 
Artigas i ja ens coneixíem. Suposo que això també va facilitar 
les coses. A més, el consultori ja estava muntat i per tant 
no vaig tenir cap problema. M’agrada la vida dels pobles, 
et permet tenir un tracte molt directe amb la gent, fora fins 
i tot de la mateixa visita. Aquelles converses properes que 
mantens amb els veïns son molt gratificants i més quan a 
algú li encertes el que li passa. 

Quines qualitats creu que ha de tenir un metge de 
capçalera, a part de ser un bon professional?
Penso que cal tenir saber tractar la gent. Un metge ha de 
saber relacionar-se i saber escoltar. Jo crec que el més 
important en aquest ofici és ser prou prudent, ja que et 
pots equivocar com qualsevol altre. Un ha de tenir clar que 
té unes limitacions i, quan no en sap més, s’ha d’enviar el 
pacient a un especialista. Ningú s’enfada si li fas fer una 
prova de més. En tot cas els pacients s’empipen quan no els 
hi vols enviar. 

L’especialista sempre sona més greu...
Crec que s’ha d’enviar el pacient a l’especialista o a urgències 
per dos motius: sanitàriament i per tranquil·litzar-lo. El 
metge ha de buscar la salut del pacient però també la seva 
tranquil·litat i per tant no pots escatimar-li una prova o la 
visita a un especialista. Per tant, si una persona s’angoixa 
perquè creu que té alguna cosa, has d’ajudar-lo a què se 
senti més tranquil. Moltes vegades el pacient ve amb el 
diagnòstic fet per ell mateix i aleshores es tracta de dir-li 
si és el que es pensa o no, i sobretot deixar-lo esplaiar. És 
molt important que l’escoltis. Si el deixes dir, està content.ç

Està prou ben valorada la seva professió .Per part 
de l’administració i pel mateix pacient?
La meva professió, el metge de trinxera, que dic jo, està ben 
valorat pel malalt i no tant per l’administració. Després hi 
ha l’especialista organitzador-director que està més ben 
valorat per l’administració i, lògicament, menys pel malalt, 
perquè no el coneix tant. Jo, fa molts anys vaig dir que seria 
incapaç de fer de metge d’hospital.

I quan diu que el col·lectiu que representa no 
està tan ben valorat per l’administració, a què es 
refereix?
Ens consideren uns emprenyadors i els que gastem més. 

Som els que ho generem tot. A nosaltres ens ve el malalt 
voluntàriament. En canvi quan es fa una prova o visita a un 
especialista és perquè jo ho vull.  Ara l’administració vol 
portar més serveis a primària i això, de la manera com ho 
ven, és demagògic. Si jo tinc mal de ventre i m’han de fer 
una ecografia, vull que me la faci un senyor que hi entengui, 
que porti temps fent això, no un metge de capçalera. Si jo 
l’he de fer, després d’haver fet un curset de dues o tres 
setmanes, evidentment no serà el mateix. Cadascú ha de fer 
les coses que està preparat per fer. Evidentment s’han de 
portar coses cap a la primària, però hi ha coses que no. I ara 
s’està exagerant el fet de portar-ho tot a la primària. Se’ns 
ven a nosaltres que serem més resolutius i que podrem fer 
més coses, però tindrem una responsabilitat per a la qual no 
estem preparats i, per tant, augmentarà el risc d’equivocar-
nos i per al malalt, de quedar-s’hi. Així de clar.

Alguna anècdota o curiositat que se’n recordi dels 
anys que ha exercit a La Pera?
Recordo una vegada  que em varen venir a buscar un 
migdia perquè a un senyor l’havia mort un eixam d’abelles 
a Pedrinyà. El senyor estava inflat. També me’n recordo de 
la Gala. Era una persona molt discreta que feia la seva vida.

Ha canviat molt el poble aquests anys?
Sí.  Abans, els municipis com La Pera quedaven despoblats, 
però ara la gent jove s’hi queda i fins i tot hi ha persones de 
fora que hi venen a viure. Abans era un poble on gairebé 
només hi havia gent gran i ara té molta més vitalitat, amb 
fires i altres activitats com el festival de jazz.

En pobles com La Pera, a diferència de municipis 
més grans o de ciutats, el tracte entre metge i 
pacient és diferent?
Aquí tot ens coneixem. Jo no era el metge de La Pera, era un 
veí més que fa de metge, formes part del municipi.

Què en pensa de les cures “autodidactes”, aquelles 
que estan basades en coneixements tradicionals?
Jo sempre he dit una cosa: tot allò que va bé, per a mi és 
fantàstic, tingui una base científica o no. Si tens un ull de 
poll i et poses una espardenya al cap i el dolor marxa, 
collonut. Fes-ho! El que compta és el resultat. Cal però que 
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aquestes cures, diguem-ne para-mèdiques, estiguin ben 
controlades a nivell de dosi, ja que un excés o mal ús pot 
causar problemes. Per exemple: no és el mateix fer una 
infusió de la flor de la camamilla que una amb fulles i flor. 
Jo m’he trobat amb casos de problemes de tensió per excés 
de sucs de fulla d’olivera.

Amb els anys hem canviat els pacients? De ser 
reticents a medicar-nos hem passat prendre’n en 
excés?
Jo crec que no. Al malalt no li agrada medicar-se. El malalt el 
que vol és trobar-se bé. Si no li soluciones el problema -per 
exemple el tema de les angoixes- lògicament es prendrà 
una sobredosi d’ansiolítics, però no ho fa perquè li agradi 
sinó perquè així es troba bé. A la gent potser li costa més 
prendre altres mesures per trobar-se bé, com per exemple 
fer esport, cuidar-se amb l’alimentació...
Va notar molt de canvi quan va entrar en servei 
l’Àrea Bàsica de Salut?
Vaig passar de treballar sol a treballar en equip i cada cosa 
té els seus avantatges i els seus inconvenients. 

Li agradava més abans?
Jo considero que he tingut molta sort a la vida perquè, quan 
vaig començar l’ofici, m’agradava molt voltar, anar a pobles 
i conèixer gent diferent i ho vaig poder fer. Si jo hagués estat 
especialista, segurament me n’hagués cansat de tractar 
sempre amb el mateix tipus de patologies.

L’entrada en servei de l’Àrea Bàsica de Salut també 
li va alleugerir l’horari?
Sí, vaig passar a treballar de 8 a 3. En aquell moment ja em 
va anar bé perquè m’havia fet més gran i ja no em feia tanta 
gràcia, com al començament, haver-me de llevar a mitjanit 
o de matinada per anar a atendre una urgència. Els canvis 
en la manera de treballar han passat al mateix temps que 
la meva capacitat evolucionava i per tant no em puc queixar.

Què en pensa que després d’haver ampliat la 
cobertura i d’oferir urgències a la nit i matinades al 
CAP de Celrà, fa uns mesos s’eliminessin aquests 
serveis i ara els malalts que necessiten ser atesos 
en aquesta franja horària hagin d’anar al Güell?
L’administració, amb la reforma sanitària, ens va vendre 
una moto. Va dir que era acostar la medicina als ciutadans. 
Això volia dir tenir dentista al CAP, pediatra a tots els pobles, 
llevadora, etc... però el que ha passat amb el temps és que 
molts dels serveis que s’oferien s’han acabat eliminant 
perquè es diu que son deficitaris. Hi ha coses que jo no 
entenc, com el fet que la mainada l’hagi de visitar un 
pediatra. Un nen malalt, és un malalt i s’ha acabat. Jo fins 
l’any 1999 vaig estar visitant nens, a l’igual que feia el 
seguiment d’embarassades. Una altra cosa que no entenc: 
constantment es canvia la pauta de vacunació. Des que sóc 
metge, potser han canviat una vintena de vegades. Això vol 
dir canviar el programa informàtic i generar embolics ja que 
nens d’una edat que s’han de posar una vacuna potser ja la 
porten d’abans perquè el pla anterior preveia vacunar-los 
de més petits. 

Ara que s’ha jubilat, a què dedica el temps?
El primer que vaig fer quan em vaig jubilar va ser endreçar 
el despertador a la calaixera. Jo sempre he dedicat el 
temps a varies coses: tinc un hort força gran i m’agrada 
remenar-hi. Faig col·leccions de monedes, formo part de 
la junta de govern del Col·legi de Metges –que crec que 
és una forma de tornar als companys allò que jo m’he 
beneficiat- on m’encarrego dels temes de caire més social. 
També col·laboro en la classificació i catalogació de la nova 
biblioteca del Col·legi, que disposa d’un important fons de 
llibres antics molt interessants. 
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El Tres Reis de l’Orient
van repartir il·lusió

La Festa Major de La Pera,
del 13 al 15 de juny

El dia 5 de gener, seguint la tradició, ses majestats de l’Orient 
van arribar al nostre municipi emmig de l’expectació de 
tothom, però sobretot dels més petits. Els Tres Reis mags, 
que en aquestes dates porten regals a tothom que ha estat 
bona persona i carbó per als que han tingut i repartit mal 
humor, van iniciar el seu recorregut a Púbol. Des d’allí, van 
continuar amb tota la seva comitiva cap al local polivalent, 
on s’hi van aplegar més de 200 persones entre petits i grans. 
Després van fer els tradicionals parlaments i, tot seguit, 
tothom qui va voler els va acompanyar en un sopar popular. 
Els reis es van adreçar als assistents fent-los saber que ho 
sabien tot de tothom i que aquella nit els deixarien regals 
equivalents al seu comportament. No tenim notícies que hi 
hagués cap ensurt, però n’hi ha que encara cremen el carbó 
que els van deixar.

Els propers dies 13, 14 i 15 de juny torna la Festa Major de La 
Pera. El divendres 13, a les 9 del vespre, al local polivalent, 
s’obrirà la celebració amb el pregó que ens faran l’Hereu i la 
Pubilla  que acaben mandat aquest any i que seran rellevats 
pels elegits durant el sopar d’obertura de la Festa Major 
que se celebrarà a continuació. Tot seguit després del sopar 
Cristina Cat ens farà ballar a tots. L’endemà, el dissabte 14, 
Bloc Quilombo farà una cercavila pels carrers del poble a 
partir de les 4 de la tarda per acabar amb una xocolatada a 
la Plaça de la Vila. I a partir de les 12 de la nit, tota la marxa 
de la Nit Jove amb les actuacions de Bananna Beach, La 
Loca Histèria i Animals Dj’s. I el darrer dia, diumenge 15, a 
les 11, Ofici Solemne amb l’acompanyament de l’Orquestra 
Selvatana, que també ens oferirà tot seguit una ballada de 
sardanes a la plaça i, a partir de les 6 de la tarda, concert i 
ball de fi de festa al local polivalent.
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Excursions, tallers de pintura i atletisme a l’escola Pedra Blanca
El dia 6 de febrer, els alumnes de 
l’escola Pedra Blanca i els mestres 
van fer una visita a l’aeroport Girona-
Costa Brava. En van poder veure el 
funcionament i les instal·lacions: 
punts d’embarcament i d’arribada 
d’equipatge i de passatgers, la pista 
exterior, els bombers, els senyalers i 
els gossos. Després van anar a dinar a 
la zona dels estanys de Sils, que també 
van visitar.
El 18 de març, durant tot el dia, 
alumnes i mestres van fer una sortida 
al camp de futbol de La Pera, on van 
participar rotativament en diferents 
jocs. Després, una estona de joc lliure 
i dinar. 
Dins de l’activitat “Tallers” el dia 27 de 
març la mare d’uns alumnes del centre 
va explicar que a Alemanya, just abans 
de la Setmana Santa, és costum pintar 
ous. Tots els alumnes van portar ous 
buits, i els van decorar. Un cop secs, 
els van penjar d’unes branques d’arbre 
que van posar en gerres a l’entrada de 
l’escola.
Finalment, el 28 de març, els alumnes 
van participar, conjuntament amb els 
altres centres i alumnes de la ZER, a 
les Jornades Atlètiques que es van 
portar a terme a Palafrugell. Aquesta 
jornada se celebra cada dos cursos i 
es complementa amb altres activitats 
lúdiques.
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Una animada Rua de Carnaval va recórrer el poble 

Les dones de la Pera 
celebren el seu dia
amb un sopar

La sisena cargolada torna 
a ser un èxit i aplega a 300 
persones

El divendres 28 de febrer, de la mà de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Pedra Blanca i comptant 
amb la complicitat del bon temps,  els carrers de La Pera es van omplir de gresca.  Com cada any, es va fer una rua 
carnavalesca que, de les 3 a 2/4 de 5 de la tarda, va recórrer tot el poble des de l’escola fins a la plaça de l’Església. Hi van 
participar un centenar de persones entre alumnes, mestres, familiars i l’amplíssima dotació del grup de percussió Taxeks, 
de Celrà. Un cop a la plaça, tots plegats van completar la celebració amb un bon berenar de Carnaval.

Una altra celebració que ja ha esdevingut 
habitual en el calendari d’activitats del nostre 
municipi és el Sopar de Dones. El dijous 27 
de març, una quarantena de dones de La Pera 
es varen reunir al Local Social per celebrar el 
Dia de la Dona. Com és costum, aquesta festa 
consisteix en una vetllada que aquest any 
va començar a les 9 del vespre amb un  bon 
sopar i una mica de gresca. Aquesta festa és 
molt celebrada perquè és una bona ocasió per 
trobar-se i reivindicar  el paper de la dona.

El diumenge 16 de març es va celebrar la sisena 
edició de la Cargolada que organitza la Comissió 
de Festes de La Pera i Púbol. Aquest any hi van 
assistir més de 300 persones, fet que demostra 
que és una activitat que es va consolidant i que ja 
s’ha convertit en una festa molt estimada per tota 
la gent del poble i en un bon motiu per reunir-nos i 
gaudir d’un bon dia i d’un bon tiberi. Des d’aquestes 
planes, la Comissió de Festes vol fer arribar el 
seu agraïment a tota la gent que hi va assistir i 
col·laborar.
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La Fira de Pasqua omple el poble
de parades i de festa

Festa per celebrar el tercer 
aniversari del Local Social

El diumenge sis d’abril, les places de l’Església, de la 
Constitució i del Frontó es van convertir, com cada any, en 
un animat mercat. Parades de formatges, d’embotit, de pa, 
d’artesania, d’estris de segona mà i d’intercanvi.... Però 
també en una animada festa popular. Paral·lelament al 
mercat, es va fer una trobada de motos custom i, al migdia, 
van sortir a passejar els Gegants de Flaçà i el Conill de 
Pasqua va estar voltant tot el dia pels carrers.  A la tarda es 
va fer el tradicional concurs de pastissos, del qual en surten 
premiats tres exemplars i tot seguit es va fer un tast dels 
pastissos participants. Al mateix temps, la Marxing Band de 
l’Escola Municipal de Música de Torroella de Montgrí va fer 
un concert. Les responsables de l’Associació Somlarepera, 
impulsores i organitzadores d’aquesta fira, van manifestar 
que estaven molt satisfetes perquè els firaires la van 
valorar molt positivament i estan contents amb el renom 
que va agafant.

El diumenge 20 d’abril es va fer una animada festa per 
celebrar el tercer aniversari del Local Social de La Pera. 
Aquesta celebració estava organitzada pels mateixos 
responsables de l’establiment, i hi van assistir una setantena 
de persones que van passar una bona estona gràcies al 
concert de clàssics del rock amb el grup Juke-box. La festa 
es va fer al mateix Local Social. Tot i que estava previst fer-
la a la plaça, la inoportunitat de la pluja va obligar a canviar 
els plans i passar-la a dins. Es va convidar a cremat a tots 
els assistents. A la foto, un moment de la festa.

Entitats i activitats
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Les noies de la U.E. La Pera, es proclamen campiones de 2ª Catalana 
Les integrants de l’equip femení de 2ª Divisió Catalana han 
quedat campiones de lliga del seu grup i s’han guanyat el 
dret de pujar a la 1ª Divisió Catalana. El balanç dels 24 partits 
del seu grup durant aquesta temporada 2013/2014, ha estat 
summament positiu: ha acabat amb 20 partits guanyats, 3 
d’empatats i només 1 de perdut. Ha obtingut un total de 63 
punts -1 punt més que el segon classificat, el Club Esportiu 
Pontenc, i 5 punts més que el tercer classificat, l’Atlètic Club 
Banyoles.

També és important destacar que han estat l’equip més 
golejador. amb 139 gols a favor, i l’equip menys golejat, amb 
només 17 gols en contra.
Aquesta temporada ha estat la setzena del fubol femení. Un 
fet molt remarcable perquè a la demarcació de Girona hi 
ha pocs equips i això obliga a fer desplaçaments llargs en 
totes les categories. Aquesta circumstància s’accentuarà 
ara amb l’accés a una categoria superior, per la qual cosa 
insistim des d’aquí que les ajudeu fent-vos socis de la U.E. 
la Pera.

LES CAMPIONES
LES CAMPIONES

Marina Gispert Teixidor
Neus Marull Sabarí
Anna Bahí Planas
Neus Juhé Pairó 
Maria Viella Andreu  
Gemma Jan Pedrol    
Laura Garzon Granadero    
Tatiana Calvo Verdaguer
Gemma Serrano Matallana
Roos Amarens Suurho� 
Júlia Tortos-Sala Casamajor
Lua Anaya Roig
Sandra Gelado Muñoz
Laura Arcas Brugues
Anna Casabella Casares
Ariadna Gomez Obrador
Blanca Perez Quintas
Montserrat Serradell Feixas

Xavier Casas Salas

.............................................. Portera
.................................................... Defensa

....................................................... Defensa
.......................................................... Defensa

................................................... Defensa
.................................................... Defensa

................................. Migcampista
.................................. Migcampista

............................. Migcampista
.................................. Migcampista

.......................... Migcampista
....................................................... Davantera

........................................... Davantera
............................................ Davantera

...................................... Davantera
....................................... Davantera

............................................ Davantera
............................... Davantera

.............................................. Entrenador

LES CAMPIONESCLASSIFICACIÓ FINAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LA PERA U.E.

PONTENC CLUB ESPORTIU

ATLÈTIC CLUB BANYOLES

CABANES U.E. 

E.F. SANT FELIU DE GUÍXOLS

SANT GREGORI A.E.

BREDA U.E.

AMER C.F.

HOSTALRIC AT. C.

VILOBÍ FUTBOL CLUB

VILA-ROJA U.E.

SILS C.F.

TORDERA C.F.

63

62

58

55

53

38

29

26

25

18

17

12

1

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

20

20

19

18

17

12

9

8

8

5

5

4

0

3

2

1

1

2

2

2

2

1

3

2

0

1

1

2

4

5

5

10

13

14

15

16

17

20

23

139

131

114

103

82

50

50

36

37

37

39

31

21

17

21

17

42

34

57

65

57

62

104

98

176

120
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Temps era tempsAJUNTAMENT DE LA PERA
Plaça de l’Església, 1

Telèfon
Fax
E-mail

..................................................................... 972 488 205
............................................................................ 972 488 586

................................................... ajuntament@lapera.cat

Horari:
Dilluns, de 17:00 a 20:00 h. 
Dimarts, dimecres i dijous, de 9:30 a 13:30 h

HORARIS
DIPENSARI MÈDIC DE LA PERA

Dimarts i dijous
Servei de podologia
(cita prèvia) Últim dilluns de cada mes

DIPENSARI MÈDIC DE FLAÇÀ
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Divendres

DISPENSARI MÈDIC DE SANT JOAN DE MOLLET
Dimarts i dijous 

CAP DE CELRÀ
Cada dia 
CAP GÜELL DE GIRONA (Urgències)
Cada dia 

DEIXALLERIA COMARCAL
De dimarts a divendres
Dissabtes

DEIXALLERIA MÒBIL 
Segon dimecres de cada mes
a l’esplanada del local polivalent

SOREA
De dilluns a divendres
Dijous

ELÈCTRICA DE JAFRE
Dilluns i dimecres

HORARI DE MISSES
La Pera (Diumenges)
Púbol (tercer diumenge de cada mes)

....................................................... de 09:30 a 12:00 h
................................................ de 09,00 a 11,00 h

................................................... de 15,00 a 19,00 h
....................................................... de 08,00 a 10,20 h

.................................................................. de 08,00 a 15,00 h

....................................................... de 10,30 a 13,30 h

.................................................................... de 08,00 a 20,00 h

.................................................................... de 20,00 a 08,00 h

..... de 09,00 a 13,00 h i de 15,30 a 19,00 h
.................................................................. de 09,00 a 13,00 h

................................. d’11,00 a 14,30 h

............................................ de 10,00 a 13,00 h
......................................................................... de 16,30 a 18,00 h

................................................... de 18,00 a 19,00 h

................................................................. 11,00  h
................................... 11,00  h

TELÈFONS D’INTERÈS
Ambulàncies, Bombers, Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra. Comissaria de la Bisbal d’Empordà

Generalitat. Atenció ciutadana
Consell Comarcal del Baix Empordà
Dispensari mèdic de La Pera
Dispensari mèdic de Flaçà
Dispensari mèdic de Sant Joan de Mollet
CAP de Celrà
CAP Güell de Girona
Hospital Josep Trueta
Farmàcia de Flaçà
Farmàcia de Corçà
Escola Pedra Blanca
Bar Centre Social L’Escola
Sorea (Companyia d’aigües)

Oficina de La Bisbal d’Empordà
Oficina de Palafrugell
Avaries
Atenció al client

Endesa
Punt de servei a La Bisbal d’Empordà. Lampisteria Sabrià

Avaries (gratuït)
Atenció al client

Elèctrica de Jafre
Atenció al client
Avaries

................................... 112
...... 972 541 885

............................................................. 012
................................... 972 642 310

................................................ 972 489 048
.................................................... 972 488 638

.......................... 972 488 125
............................................................................ 972 492 500

............................................................... 972 210 708
............................................................ 972 940 200

.................................................................. 972 488 108

.................................................................. 972 630 083
............................................................... 972 488 540

.................................................... 972 488 114

...................................... 972 640 246
........................................................ 972 300 255

................................................................................. 902 250 370
.................................................................. 902 250 070

...... 972 640 610
.................................................................. 800 500 500
.................................................................. 902 995 111

.................................................................. 972 767 014
................................................................................. 972 767 037

Reproducció textual de l’acta de l’1de gener de 1914 
en la que pren possessió el nou Ajuntament 

“En el pueblo de La Pera a primero de Enero de mil novecientos 
catorce; siendo las ocho de la mañana se constituyó el Sr. Alcalde 
en la Casa Consistorial con asistencia de los demás Srs. Concejales 
que componen el actual Ayuntamiento con el fin de proceder 
a la Celebración de la sesión de este dia que tiene por objeto la 
instalación del nuevo Ayuntamiento que deberá servir durante el 
Año de 1914 a 1915 conforme está prevenido .

Seguidamente y dada lectura por el infrascrito secretario del 
contenido de la sesión anterior, que fué aprobada, comparecieron 
los señores concejales electos en las ultimas elecciones 
municipales, los cuales fueron recibidos cortésmente por el Sr. 
Presidente y demás Srs. Concejales reunidos, retirandose éstos 
últimos Sres. después de haber puesto sobre la mesa presidencial 
las insignias, sellos y demás correspondientes a sus respectivos 
cargos . 

Verificado todo lo cual y resultando de las respectivas actas 
electorales que los tres Concejales que deben entrar que son 
D. Ramón Planellas Costa, D. Pedro Madrenas Miás y D Benito 
Sabarí Juhé, el primero reelegido, fueron dichos Sres. Concejales 
proclamados con arreglo al art. 29 de la Ley Electoral de 8 de 
Agosto de 1907, habiendo sido conferida la presidencia interina 
a D. Ramón Planellas por estimar que obtuvo mayor número de 
votos, por ser el de mas edad, segun dispone la Real Orden de 16 
de Junio de 1909 y lo prevenido en los artº 53 y 54 de la vigente 
Ley Orgànica Municipal .

Seguidamente procedióse a la elección de Alcalde en la forma 
prevista en el artº 54 de la referida Ley orgánica, habiendo dado el 
siguiente resultado:

D. José Massa Comas: cinco votos.
D. José Casellas Babia: un votos.
D. Pedro Salva Culubret: un votos.

Fué proclamado inmediatamente Alcalde el indicado D. José Massa  
Comas por haber obtenido mayor numero de votos haciéndose 
cargo de las insignias correspondientes.
Acto seguido se procedió en igual forma a la elección del Regidor 
Síndico resultando elegido por mayoria de votos D. Ramón 
Planellas Costa para el desempeño del referido cargo habiendo 
quedado constituido el Actual Ayuntamiento en la forma siguiente:

Alcalde: Don José Massa Comas
Regidor Síndico D. Ramón Planellas Costa
Id. 1º   D. Pedro Madrenas Miás
Id. 2º   D. Benito Sabarí Juhé
Id. 3º   D. Pedro Salva Culubret
Id. 4º   D. José Casellas Babia
Id. 5º   D. Luis Bertran Ponsatí

En conformidad a lo dispuesto en el art. 57 de la Ley Municipal 
vigente se acordó celebrar las sesiones ordinarias los domingos 
de cada semana y hora a las siete de la mañana.

Acto seguido el Ayuntamiento acuerda se confeccionen las listas 
de los Sres. que tienen derecho a elegir compromisario para la 
elección de senadores correspondientes a este distrito municipal 
y que se exponga al público por espacio de veinte dias .

En este estado se dio por terminada la sesión inaugural del 
Ayuntamiento cuya acta firman todos los señores concejales 
cesantes presentes y entrantes de que yo el Secretario certifico.

Firman :
Por el Ayuntamiento entrante: Jose Massa, Ramon Planellas, 
Pedro Madrenas, Benito Sabarí, Pedro Salva, José Casellas, Lluis 
Bertran.
  
Los Cesantes: Miquel Llenas, Vicente Bonany

El Secretario: José Carreras 


