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Col·laborem a fer un municipi millor
Hola a tothom. 
La foto de portada la va fer la Rosa 
Bou (per a molts, la Rosa de can 
Gasull) la mateixa setmana que ens 
va deixar; tant de cop, que ens costa 
pair-ho. Va ser una gran persona i una 
gran mestra; tots recordarem el seu 
somriure.

De casa nostra, encara que a molts 
quilòmetres, també hem de parlar 
d’un fet remarcable protagonitzat per 
la nostra veïna Anna Massa,  que va 
batre la seva  plusmarca personal en 
salt de perxa el passat 11 de febrer, 
deixant-la en un gran registre de 3.96. 
Actualment, l’atleta està  estudiat als 
Estats Units, on competeix en l’ equip 
de la seva universitat, els  Wheeling 
Jesuits.

El passat 20 d’abril es va fer al 
polivalent una sessió informativa 
veïnal per a la prevenció d’incendis en 
el nostre municipi. Hi van participar 
el cap de Medi Ambient de la 
Diputació, la tècnica de la Diputació 
en prevenció d’incendis, el cap de la 
Regió d’Emergències de Girona, un 
representant del cos d’Agents Rurals, 
i la cap de Medi Ambient del Consell 
Comarcal. Hem penjat  a la web dos 

vídeos que és important que veieu. 
També els podeu trobar a: 
-www.youtube.com/watch?v=dad- 

4hYwDyY
-https://www.youtube.com/

watch?v=zNV7eEYjvWw
Si algú te cap dubte de com actuar per 
a les franges de seguretat, pot trucar 
als agents de La Bisbal al telèfon 972 
64 02 58.
Des de l’àrea de Joventut del Consell 
Comarcal ens conviden a participar a la 
tercera edició del concurs d’Instagram 
de festes majors del Baix Empordà per 
a l’any 2017, amb l’objectiu que tots i 
totes les joves dels municipis del Baix 
Empordà d’edats compreses entre els 

14 i els 29 anys, puguin fotografiar el 
que per a ells és la festa i els valors 
que porta implícits: amistat, hàbits 
saludables, participació...). El concurs  
es clourà a mitjans de novembre 
amb la festa major de Jafre. Les 
bases es poden consultar a www.
bejove.cat i el hastag per participar és 
#BEjoveFM2017. 
Una novetat important, sanitàriament 
parlant, es la creació del web Cat@
Salut / La Meva Salut. És un espai 
digital segur que permet al ciutadà, 
a través d’una identificació digital, 
accedir a la seva informació personal 
de salut, fer consultes i realitzar 
tràmits. Aquesta eina us permet la 
consulta de les vostres dades i, per 
tant, vol promoure la coresponsabilitat 
sobre la cura de la vostra salut, ja que 
teniu accés a la vostra informació 
assistencial.
Properament procedirem a regular 
el trànsit i l’aparcament a la Plaça de 
La Pera, on només podran aparcar els 
vehicles autoritzats.
Petons i rebeu una forta abraçada!

Lluïsa Teixidor i Pagès
Alcaldessa de La Pera

Agenda
12ª Exposició de Flors de Pedrinyà

Dissabte 3 de juny: horari de tarda
Diumenge 4 de juny: tot el dia
Dilluns 5 de juny: tot el dia

Festa Major de  La Pera
Divendres 9 de juny
21:00 h Pregó de l’hereu i la pubilla 2016-2017 i tot seguit sopar de 
germanor.
Dissabte 10 de juny 
11:00. Visita guiada a l’església i nucli central del poble 
12:00. Vermut popular i concert amb Les Mediterrànies.
16:00.  Jocs per a la mainada, xocolatada i tamborinada   
amb els Txeks
23:30.  Nit jove amb l’Orquestra Maribel i Dj’s Celtic’s
Diumenge 11 de juny
11:00. Ofici solemne i tot seguit sardanes amb Orquestra Selvatana
18:00. Concert i ball amb l’Orquestra Selvatana

Festa Major de Púbol 
Dilluns 14 d’agost
17:00. Jocs per a la mainada
Dimarts 15 d’agost
11:00. Ofici solemne amb la coral El Progrés, de Palamós
18:00 Sardanes amb la cobla La Principal de Cassà
20:00 Concert i ball amb Cafè Trio
Dissabte, 2 de setembre
11:00. Visita guiada a l’església i al nucli
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Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
7 de novembre de 2016

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del 3 d’octubre de 2016.

Decrets i comunicacions d’alcaldia.
−Decret 52/2016 atorgant llicència d’obra menor (exp. 

19/16) per a la instal·lació d’un armari  d’escomesa i llum 
a la finca de c/ Marquès d’Alpens. ICIO més taxa de 61,05 
€.

−Decret 53/2016 atorgant llicència d’obra per a la 
pavimentació de formigó de 30 m2 i d’un mur de paret a 
l’Avinguda Sant Francesc d’Assís,7. ICIO i taxa de 95,34 €.

−Decret 54/2016, aprovant la liquidació de Sorea SA 
corresponent a la facturació del servei d’aigua i taxa de 
recollida d’escombraries del segon trimestre 2016, per un 
total de 7.183,24 €.

−Decret 55/2016, per a les obres de construcció d’un bany 
a la finca situada a la Carretera de Riuràs. ICIO i taxa de 
143,40 €.

−Decret 56/2016, autoritzant el pagament de la quota de 
la xarxa europea “NET-MED” per import de set-cents 
cinquanta euros (750,00 €) en compliment de l’acord del 
Ple de 12 de setembre en relació a l’agermanament entre 
el municipi de La Pera i el d’Abbategio (Itàlia). -Decret 
57/2016 denegant llicència  al projecte de legalització 
de línia soterrada i centre de mesura al carrer Empordà, 
promoguda per  l’empresa DISPROPÀ SL.

−Decret 58/2016 adherint-nos al Pla d’Acció eMunicipis 
de la Diputació de Girona, per donar compliment a la llei 
39/2015, designant a la Secretària de l’ajuntament com a 
responsable i interlocutora davant la de Girona, senyora 
Meritxell Tàpies.

−Decret 59/2016 aprovant l’expedient de plusvàlua 
07/2016, conjuntament amb la corresponent taxa: 
Marketlink & Partners, SL: 12.692,25 €

−Decret 60/2016  denegant la llicència sobre l’expedient 
núm. 8/2016, avantprojecte d’ampliació de l’explotació 
ramadera avícola Can Bahí, d’acord al que ha determinat 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació.

−Decret 61/2016, Atorgant llicència per a les obres per a 
una escala de pedra de 3 graons i paret de pedra a la finca 
Mas Savalls. ICIO i taxa d’import 127,20 €

−Decret 62/2016, atorgant llicència per a les obres de 
reforma d’armari de BT existent, per a ampliació del 
subministrament elèctric al c/ Masos de Púbol, 11. ICIO 
i taxa 46,84 €.

−Decret 63/2016, atorgant llicència per a col·locar un nou 
paviment a la casa situada al c/ Fora Muralla, 5, de Púbol. 
ICIO i taxa 116,40 €.

−Decret 64/2016 atorgant llicència per a les obres de 
reforma d’una vorera per formació de gual a la finca  c/ 
Tramuntana, núm. 1. ICIO i taxa  65,10 €.

−Decret 65/2016 donant com a definitiva la liquidació 
provisional de l’expedient de llicència d’obres 16/2014, a 
la finca situada al c/ Sant Francesc d’Assís, de La Pera.

−Decret 66/2016, aplicant com a liquidació definitiva 

de l’expedient de llicència d’obres  02/2015,  per a una 
piscina a la finca situada al polígon 2. Diferència de 98,82 
€ ICIO, i procedir al tancament de l’esmentat expedient.

−Es demana per què la denegació de l’ampliació de Can 
Bahí i es respon que ha vingut denegat pel Departament 
d’Agricultura per la proximitat amb l’altra granja.

Aprovació de llicències urbanístiques.
−EXP. 26/2016. Llicència de segregació de les finques 260 i 

860 situades al nucli  de Púbol. ICIO i  taxes: 110 €.
−En aquest moment del ple es demana que s’absenti el 

regidor Marc Bahí
−EXP. 17/2016. Llicència d’obres major per a la reforma 

i ampliació de dos habitatges, situats al carrer Major nº 
6 i 8 de La Pera. ICIO i  taxes: 9.245,00 €. - 
Es demana la presència en la sala del regidor Marc Bahí, 
que s’hi incorpora.

−EXP. 24/2016. Llicència d’obres de dos habitatges a la 
plaça de l’Església, 2 de la Pera. ICIO i  taxes: 1.345,17 €.

Sol·licitud de millora dels accessos al nucli de la 
Pera i Púbol.
L’alcaldessa explica les últimes reunions sobre aquest 
tema i es parla de la perillositat de la carretera que va des 
de Torroella a Girona. S’ha acordat que els alcaldes del 
municipis afectats exposaran les seves necessitats davant 
del Consell Comarcal, que les recollirà totes i les enviarà a 
la Generalitat. Es proposa sol·licitar la millora dels accessos 
al nucli de la Pera per les diferents entrades actuals.

Aprovació del pressupost municipal i la plantilla de 
personal de la corporació.
S’ acorda:
−Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 

de 2017, amb un import total de  578.282,00 € de despeses 
i 578.282,00 € d’ingressos.

−Aprovar les plantilles de personal que es detallen en 
l’esmentat pressupost.

−Aprovar les bases d’execució del Pressupost General.

Aprovació del document únic de protecció civil de La 
Pera.
S’ acorda aprovar inicialment el DUCIPROM del municipi de 
La Pera, redactat pel Consell Comarcal del Baix Empordà.

Aprovació de la subvenció per a l’esportista Anna 
Massa Pires.
Atès que la Diputació de Girona també ha aprovat un ajut 
de 304,71 € per a la mateixa esportista com a suport als 
programes municipals d’ajuts als esportistes gironins 
d’esports individuals que participen competicions 
esportives de nivell estatal o superior, es concedeix una 
ajuda de 500,00 € a l’esportista Anna Massa Pires.

Aprovació de la justificació de diferents subvencions 
de la Diputació de Girona.
Vistes les bases reguladores de les subvencions per a 
finançar projectes dels ajuntaments que facilitin l’accés a 
les noves tecnologies i atesa la subvenció concedida per 
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la Diputació de Girona a aquest Ajuntament per import 
de 669,24 €,  el ple de la corporació aprova el compte 
justificatiu de la subvenció per a facilitar l’accés a les noves 
tecnologies.

Aprovació del projecte bàsic i executiu de 
“Reforma de l’edifici de l’Ajuntament de la Pera per 
garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques”. Tràmit d’urgència.
L’Ajuntament de La Pera disposa d’un edifici plurifuncional 
a la plaça de l’Església 1,  que presenta unes dificultats 
d’accessibilitat molt elevades, per la qual cosa no es 
considera adaptat ja que no permet que les persones amb 
mobilitat reduïda hi puguin accedir. Estudiades les seves 
característiques s’entén que l’edifici és convertible. S’aprova 
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat 
“Reforma de l’edifici de l’Ajuntament de la Pera per garantir 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques” 
amb un pressupost d’execució per contracta de cent trenta-
sis mil sis-cents quatre euros amb deu cèntims (136.604,10 
€).

Assumptes urgents. 
1. S’aprova la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de la 

Pera per a portar a terme la construcció d’una planta 
d’eliminació de nitrats per tractament biològic a l’ETAP 
amb un pressupost de 306.848,80 €,  vista la proposta de 
resolució provisional d’atorgament de la subvenció per 
l’esmentada actuació per import de 199.421,25€.

2. Es procedeix a la lectura del text en relació a la Moció 
de suport al referèndum, al procés constituent i als ens 
locals i electes investigats per processos relacionats 
amb la sobirania, i s’aprova per unanimitat de tots els 
assistents.

Precs i preguntes.
−El regidor Julià Salvà explica les últimes reunions de 

l’ADF. S’ha renovat el pla d’incendis i enviaran una còpia 
a l’ajuntament, proposant una aportació de cada municipi 
de 500 €.

−S’emplacen els propers plens municipals per als dies 12 
de desembre i 9 de gener a 2/4 de vuit del vespre.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del dia 7 de novembre de 2016.

Decrets i comunicacions d’alcaldia.
−Decret 67/2016 aprovant les factures i reconeixent 

despeses per una suma de  19.006,71 €.
−Decret 68/2016 atorgant llicència d’Animals Potencialment 

Perillosos, al senyor amb DNI 40601148F, propietari dels 
animals,  per a tinença dels animals de raça rottweiler.

−Decret 69/2016 procedint al tancament de les actuacions 
en relació a l’expedient 24/2015.

−Decret 70/2016 aprovant el projecte de millora 
d’infraestructures, equipaments, espais verds i forestals 

Ple Ordinari
12 de desembre de 2016

de l’Ajuntament de la Pera dins del Programa integral Baix 
Empordà Genera.

−Decret 71/2016 aprovant el compte justificatiu i la 
certificació de les obres de millora del marge est del c/ 
Vell (fase 1) a presentar davant la Diputació de Girona, 
amb un import de 28.249,71 €. 

−Decret 72/2016 atorgant al senyor amb DNI 40506824Y  
llicència per a les obres consistents en arranjar remolinat 
i escardejat de paret de pedra exterior a la finca situada a 
l’avinguda Sant Francesc d’Assís, 13. ICIO més la taxa de 
116,40 €.

−Decret 73/2016 aprovant la liquidació de l’empresa Sorea 
SA corresponent a la facturació del servei d’aigua i taxa 
de recollida d’escombraries corresponent al 3er trimestre 
de 2016 per un total de 14.232,21 €.

−Decret 74/2016 estimant les al·legacions presentades en 
relació a l’expedient 8/2016 d’ampliació de l’explotació 
ramadera avícola “Can Bahí” i deixant en suspens la 
tramitació de l’expedient de concessió de la llicència per 
a l’ampliació de l’explotació ramadera avícola “Can Bahí” 
a l’espera de l’aportació, per part dels interessats, de 
l’informe favorable del Departament d’Agricultura així 
com de l’informe favorable del Departament de Carreteres 
de la Generalitat.

Aprovació de llicències urbanístiques.
−EXP. 11/2016. Llicència d’obra major per a la construcció 

d’una coberta de 42,68 m2  a la finca del carrer Gala Dalí, 
promogut per NAYADE BARCELONA SL. ICIO i taxa 389,27 
€.

−EXP. 34/2016. Llicència d’obra major per a la construcció 
d’un hivernacle promogut per l’empresa VIVERS PLANAS 
PÚBOL. ICIO i taxes: 857,10 €.

−EXP. 21/2016. Llicència d’obra major per a la legalització 
de línia soterrada i centre de mesura promogut per 
DISPROPÀ al polígon industrial de La Pera. ICIO i  taxes 
857,10 €.

Aprovació definitiva de les ordenances municipals 
per a l’any 2017.
Vistes les al·legacions presentades contra l’acord 
d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances 
municipals per a l’any 2017, adduint que, pel que fa  a 
l’ordenança núm. 18,  “el criteri d’empadronament emprat 
com a element quantificador de la quota tributària de les 
taxes/preus públics, determinant que aquest requisit 
comporta una vulneració del principi d’igualtat i del principi 
de legalitat”, s’acorda:
−Primer. Desestimar l’al·legació presentada en data 18 

de novembre de 2017 en relació a l’ordenança núm.18 
atenent que aquest Ajuntament considera que el fet 
d’aplicar les mateixes tarifes a tots els usuaris comporta 
que les personades empadronades contribueixin més a 
sufragar el cost del servei que les no empadronades, per 
la participació per altres vies en el finançament de les 
despeses originades pel manteniment del local polivalent. 

−Segon. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la 
redacció final del text de modificació de les Ordenances 
Municipals aprovades de forma provisional en data 3 

Extracte dels acords del ple
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Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del dia 12 de desembre de 2016.

Decrets i comunicacions d’alcaldia.

−Decret 76/2016 atorgant llicència municipal a l’exp. 35/16 
per a la substitució de coberta de fibrociment per panells 
sandvitx a les naus del c/ Gavarres, al terme municipal 
de la Pera.

−Decret 77/2016 atorgant llicència municipal a l’empresa 
amb NIF B17654666 per a un nou subministrament 
elèctric de BT soterrània a les finques del polígon 1 
parcel·les 6 i 7.

−Decret 78/2016 atorgant llicència municipal per a la 
reforma de la cuina i fer 4 claraboies a la Casa de Cal Rei, 
situada al c/ Fora Muralla 8, de Púbol.

−Decret 79/2016 sol·licitant l’amortització de la quantitat 

Ple Ordinari
9 de gener de 2017

d’octubre de 2016.
Es procedeix a la votació que resulta amb tres vots a favor 
(l’alcaldessa, la regidora senyora Bou i la regidora senyora 
Bonany), tres vots en contra (regidors senyors Pi, Alofra 
i  Salvà) i l’abstenció del regidor senyor Bahí.  Havent-se 
produït un empat, l’Alcadessa exerceix el vot de qualitat i 
s’aprova l’acord.  

Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de 
reforma de l’edifici de l’Ajuntament de la Pera per 
a garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques. 
Vistes les al·legacions presentades en data 18 de novembre 
de 2016 contra l’acord d’aprovació inicial d’un projecte 
d’obres local pres en la sessió plenària de data 7 de 
novembre de 2016, el Ple adopta amb sis vots a favor i 
l’abstenció del regidor senyor Marc Bahí, el següent acord:
−Desestimar les al·legacions presentades  en data 18 de 

novembre de 2016 pels motius expressats en l’informe 
dels Serveis Tècnics de data 7 de desembre de 2016. 

−Aprovar definitivament el Projecte d’Obres Locals per a la 
reforma de l’edifici de l’Ajuntament de la Pera per garantir 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

Assumptes urgents
−Dissolució mancomunitat municipis de Cruïlles-Monells i 

Sant Sadurní de l’Heura, La Pera i Madremanya per a la 
prestació del servei de llar d’infants municipal. Es proposa 
al Ple la inclusió de l’acord del Consell de la Comunitat dels 
municipis de Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 
La Pera i Madremanya per a la prestació del servei de llar 
d’infants municipal. S’aprova la inclusió i es fa lectura de 
l’acord, mitjançant el qual es dissol voluntàriament dita 
Comunitat, aprovant els saldos de liquidació, dels quals 
es desprèn que l’Ajuntament de la Pera ha de cobrar 
5.464,19 €.

de dos-cents cinquanta mil euros (250.000 €) del préstec 
concertat amb Caixa Bank.

−Decret 80/2016 aprovant les assignacions dels membres 
de la Corporació per un total de 920 €.

−Decret 81/2016 atorgant bonificació del 50% de la quota 
de l’impost a un vehicle per tenir una antiguitat de més de 
vint-i-cinc anys.

−Decret 82/2016 atorgant un ajut a les següents entitats: 
• A  l’AMPA de l’escola de La Pera per un import de mil 

euros (1.000,00 €).
• A l’Agrupació de Defensa Forestal “Puig d’Arques” per un 

import de de quatre-cents cinquanta euros (450,00 €) i 
de cent setanta-dos euros amb dos cèntims (172,02 €) 
per a despeses generals i arranjament de camins. 

• A Creu Roja, Unicef, ONG Projecte Xevi i la Fundació 
Vicente Ferrer amb sis-cents euros a cadascuna (600,00 
€).

−Decret 83/2016 aprovant factures i reconeixement  de 
despeses per valor de 40.755,04 €.

Aprovació de la moció d’Unió de Pagesos de Catalunya 
davant la necessitat de renovar el contracte de la 
societat amb la pagesia. (Manifest “Lluita amb Unió 
de Pagesos per la dignitat de la pagesia”.
Unió de Pagesos de Catalunya, des del seu inici fins als 
nostres dies, ha estat compromesa amb la lluita per a 
l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de 
Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i 
social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte 
de la societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya 
pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per 
aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català 
organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la 
dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes 
als qual cal fer front perquè el camp català contribueixi 
adequadament al benestar de la societat catalana. 
El regidor senyor Julià Salvà pren la paraula dient que 
la majoria d’aquests punts es van aprovar al Congrés 
dels Diputats per unanimitat i que han quedat en res: les 
subvencions no han augmentat i tampoc hi ha hagut cap 
millora. No hi ha cap voluntat ferma per ajudar la pagesia, 
i és un problema greu perquè es podrien fer moltes coses 
que no es fan. Segons ell, “caldria tenir les mateixes ajudes 
que altres països europeus com França; aquí ens han tret 
les ajudes; no pots competir igual per igual; els governs no 
ajuden la pagesia. Això la societat ho pagarà amb el temps”. 
El regidor senyor Marcel Alofra vol fer un incís en el punt 
cinc en relació als voltors ja que entén que aquestes aus 
només ataquen els animals morts i no els vius. El regidor 
senyor Julià Salvà li respon que també ataquen als vius i 
que ell creu que les caceres haurien de ser lliures ja que els 
problemes, per exemple, amb els senglars són molt greus.

Extracte dels acords del ple
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Acord d’adhesió al contracte de l’acord de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya.
El municipi de La Pera s’adhereix al contracte derivat 
de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 
D01), per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener 
de 2017 al 31 de desembre de 2017. Els preus del terme 
de potència són fixats per la regulació vigent. S’aprova 
l’autorització i disposició de la despesa a favor d’Endesa 
Energia SAU.
El regidor senyor Marcel Alofra pregunta què guanyem amb 
aquesta adhesió.
L’alcadessa li respon que renovem el contracte i hi ha 
descomptes en el consum elèctric i, si també ho domiciliem, 
hi ha més estalvi.

Assumptes urgents.
Compensacions econòmiques a càrrecs electes.
Atès que s’ha de procedir a la seva justificació, el ple aprova 
per unanimitat el certificat justificatiu de les compensacions 
econòmiques per a càrrecs electes, a favor de l’alcaldessa, 
que justifica la subvenció atorgada per la Direcció General 
d’Administració per import de 9.299,04 €. 

Precs i preguntes.
−Cau un pi. El regidor senyor Julià Salvà comenta que: “Va 

caure un pi mort però per sort no va passar res i  l’agutzil 
de l’Ajuntament ho va veure i ho va treure. Si hagués 
passat algú, i s’hagués produït algun mal personal o 
material, què passaria?”El regidor senyor Josep Pi li diu 
que seria responsabilitat del propietari. El regidor senyor 
Julià Salvà li contesta: “Però també seria nostre per no 
requerir que tinguin les parcel·les netes i com Ajuntament 
hauríem d’actuar”.

−Roure mort. El regidor senyor Marcel Alofra pregunta 
pel roure que va fotografiar i que s’hauria de tallar 
ja que és molt gran; està mort i pot ser que algun dia 
caigui. L’alcaldessa diu que s’ha de fer, s’ha d’instar als 
propietaris perquè mantinguin les propietats netes.

−Voluntaris ADF. El regidor senyor Julià Salvà demana més 
voluntaris per a l’ADF, que justament a La Pera tenen pocs 
voluntaris. 

−Caseta de l’aigua a Riuràs. El regidor senyor Marcel Alofra 
pregunta què ha passat a la caseta de l’aigua que hi ha a 
Riuràs. Sembla que han afegit més terra a la cuneta i ara 
encara dificulta més el pas de l’aigua. El regidor senyor 
Josep Pi li respon que s’ho anirà a mirar.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de 
gener de 2017.

Decrets i comunicacions d’alcaldia.
−Decret 1/2017 atorgant a la senyora amb DNI 78001173P, 

la bonificació del 50% de la quota de l’impost de vehicles 

Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
6 de febrer de 2017

per tenir una antiguitat de més de vint-i-cinc anys.
−Decret 2/2017 atorgant al  senyor amb DNI 40508772E, 

llicència urbanística per a obres de neteja del teulat i 
reparació del balcó existent a la finca de la plaça Catalunya 
número 3, de La Pera.

−Decret 3/2017 aprovant l’expedient de liquidació i la  taxa 
per l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de 
naturalesa urbana, 03/2017.

−Decret 4/2017 aprovant l’expedient de liquidació i la  taxa 
per l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de 
naturalesa urbana, 04/2017
• 04A/2017 DNI: 40506049J ................................ 2.382,75 €
• 04B/2017 DNI: 36491577F ................................ 2.382,75 €
• 04C/2017 DNI:40257087A ................................. 2.382,75 €

−Decret 5/2017 atorgant a  l’empresa ELÈCTRICA DE JAFRE 
SA, llicència urbanística per a l’obertura de rasa de BT per 
a nou subministrament al camí de Riuràs número 2, de la 
Pera.

−Decret 6/2017 concedint a la CB amb NIF E55159305  
pròrroga de 6 mesos per acabar les obres de la llicència 
municipal referent a una activitat de taller de reparació 
de vehicles atorgada en data 5 de novembre de 2015 (exp. 
26/14). 

−Decret 7/2017 ordenant el tancament dels expedients 
de llicència d’obres 23/2016 i el 20/2015 i procedir-ne a 
l’arxivament.

−Decret 8/2017 ordenant el tancament i arxivament 
dels expedients de llicència d’obres 19/2016, 33/2016 i 
37/2016. 

−Decret 9/2017 reconeixent una obligació de despeses de 
la Corporació que suma la quantitat de  20.233,34 €

Aprovació de llicències urbanístiques.
−Exp. núm. 16/2016: llicència urbanística per a reforma 

i ampliació d’un habitatge unifamiliar situat a la plaça 
Patarriscos  núm. 6, de la Pera. Sol·licitant amb NIF 
44020295C.

−Exp. núm. 28/2016: llicència urbanística per a reforma 
d’un habitatge unifamiliar situat al c/ Quintà s/n ,de Púbol. 
Sol·licitant amb CIF B63442206

Aprovació d’execució aval.
Resulta necessari procedir a la reparació dels defectes 
observats en l’obra de  l’Espai d’Acollida Turística i Atenció 
al Visitant, de la zona de ponent de Púbol. En vista d’això, 
s’acorda: requerir a l’entitat bancària BANKIA SA, l’execució 
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Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del dia 6 de febrer de 2017.

Decrets i comunicacions d’alcaldia.
−Decret 10/201 atorgant al senyor  amb passaport 

514042203, llicència per a l’obertura de rasa de BT 
actualitzar el sistema de reg i aspersors a la finca Masos 

Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
6 de febrer de 2017

de la Pera, núm. 10.
−Decret 11/2017 donant com a definitiva la liquidació 

provisional  de l’expedient de llicència d’obres 32/2016 
promogut per l’empresa VIVERS PLANAS PÚBOL, SL per a 
la reforma de l’armari de BT, a la finca situada als Masos 
de Púbol núm. 11 de Púbol, i ordenant el tancament de 
l’expedient.

−Decret 12/2017 delegant al primer tinent d’alcalde 
d’aquesta Corporació, el regidor senyor Josep Pi i Negre, 
l’assistència a la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes 
de la comarca del Baix Empordà del dia 22 de febrer de 
2017.

−Decret 13/2017 aprovant la liquidació del Pressupost 
General de 2016, amb  un resultat pressupostari de 
l’exercici de 181.551,31 € ,

−Decret 14/2017 atorgant al senyor amb DNI 40284717X, 
l’exempció de l’Impost de vehicles de tracció mecànica 
del vehicle del qual és titular marca VOLKSWAGEN amb 
matrícula 3403JTS i núm. bastidor  WV1ZZZ7HZ8H042886, 
per a l’any 2017 i fins que es mantinguin les circumstàncies 
personals i la targeta de minusvàlid de titular/conductor. 

−Decret 15/2017, mitjançant el qual l’alcaldessa aprova 
el formulari de relació de les despeses així com la 
memòria de les activitats realitzades de desbrossament, 
neteja de cunetes, treballs de pintura, etc. a imputar a la 
subvenció per a despeses de reparacions, manteniment 
i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
per a l’anualitat 2016.

−Decret 16/2017, mitjançant el qual l’alcaldessa reconeix 
l’obligació de les despeses i autoritza el seu pagament 
amb un import total de  16.010,32 €.

Aprovació de llicències urbanístiques. 
−Exp. núm. 1/2017. Llicència urbanística per a canvi de 

teulat a la finca situada al carrer Racó núm. 1 de Púbol, 
al terme municipal de La Pera. Sol·licitant: amb NIF 
40513876C.

−Vistos els informes favorables de l’arquitecte municipal 
i de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Girona, s’aproven les obres sol·licitades pel titular amb 
DNI 46300601Z, consistents a fer obertures noves i 
acabats de la façana segons l’expedient 24/2016 per a la 
reforma de dos habitatges situats a la plaça de l’Església 
nùm. 2, de la Pera, quedant la llicència atorgada pel ple de 
la corporació en sessió de 7 de novembre, ampliada amb 
aquestes últimes actuacions de noves obertures i acabats 
de façana. 

Aprovació d’adhesió al SITMUN, 
de la Diputació de Girona.
El Ple de l’Ajuntament acorda adherir-se a la proposta de 
la Diputació de Girona per al nou Sistema d’informació 
Territorial (d’ara en endavant SITMUN) que posa a l’abast 
una nova eina per a la consulta i anàlisi de la cartografia 
municipal. Aquest servei no suposa cap cost per a 
l’Ajuntament.

Aprovació definitiva del catàleg de camins municipals. 
No havent-se produït al·legacions a l’acord del ple municipal 

de la garantia definitiva prestada pel contractista ARGÓN 
INFORMÀTICA SA, adjudicatari del contracte per l’obra 
l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant, de la zona 
ponent de Púbol, mitjançant aval bancari subscrit en el 
Registre d’Avals amb el núm. 15.804.812/33  per import de 
vint i set mil €.

Acord per a aprovar la renúncia parcial de la 
subvenció FEDER i per sol·licitar la compensació 
del import corresponent a la diferència final de la 
bestreta del 15%, amb l’import final corresponent 
a la subvenció, en el marc del Projecte FEDER 
G0036042, “Gaudir La Pera: un passeig turístic pels 
racons històrics i culturals del municipi de La Pera”, 
del programa europeu “Viure al Poble Més 2012”. 
Atès que aquest Ajuntament va rebre, del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a 
compte de l’import final de l’esmentada subvenció FEDER), la 
quantitat de 132.410,77 € (equivalent al 15% sobre l’import 
inicial concedit, això és, sobre 882.738,46 €) i havent resultat 
finalment un import certificat (elegible) de 784.100,67 € -el 
que equivaldria a una bestreta de 117.615,10 €- correspon la 
devolució de la diferència, és a dir, de l’import de 14.795,67 
€. Per tot l’exposat anteriorment, s’acorda sol·licitar al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, la compensació de l’import del deute (14.795,67 
€) amb l’import del crèdit a favor d’aquest Ajuntament 
(392.050,34 €), sol·licitant que, un cop acordada aquesta 
compensació, es procedeixi a l’abonament a l’Ajuntament de 
La Pera de l’import resultant; això és, de l’import de 377.254 
€.

Aprovació d’inici de l’expedient de licitació de les 
obres per a la reforma de l’edifici de l’Ajuntament de 
la Pera per a garantir l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques.
S’acorda iniciar el procediment d’adjudicació del contracte 
d’obres consistents en la reforma de l’edifici de l’Ajuntament 
de la Pera per garantir-hi l’accessibilitat i la supressió 
de barreres arquitectòniques, pel procediment obert que 
ofereix econòmicament més avantatges segons diversos 
criteris d’adjudicació. Aquesta adequació està prevista al 
“Pla d’accessibilitat a municipis de les comarques gironines 
(any 2010)” entregat a l’ens local per la Diputació de Girona, 
on es descriuen unes necessitats per aconseguir l’objectiu 
a través d’un procés de transformació de l’espai públic i 
l’edificació. 
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de data 4 d’abril de 2016, mitjançant el qual s’aprovava 
provisionalment el catàleg de camins municipals -edicte 
publicat al BOP núm. 71, de 14 d’abril de 2016-, s’aprova 
definitivament.

Aprovació d’adhesió al Manifest Pacte Nacional pel 
Referèndum.
L’Ajuntament acorda adherir-se al Manifest Pacte Nacional 
pel Referèndum.

Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del 
Baix Empordà per a serveis de protecció civil. 
Se sol·licita al Consell Comarcal del Baix Empordà 
l’assistència i l’assessorament tècnic en matèria de 
protecció civil mitjançant el conveni que ara s’aprova.

Aprovació de retorn d’aval. 
Es procedeix a la devolució de la garantia definitiva del 
contracte d’obres corresponent al Projecte de Connexió del 
Nucli de Riuràs al sistema de sanejament de la Pera, vista 
la sol·licitud formulada per l’empresa ASSA Hidràulica i 
Electricitat, SL, adjudicatària del contracte d’obres.

Proposta d’aprovació de l’ordenació de la mobilitat 
de vehicles al nucli de la Pera. 
S’acorda tractar-ho al proper ple.

Assumptes urgents.
−Vist el recurs de reposició presentat per l’empresa 

ARGÓN INFORMATICA SA  s’ acorda estimar en part el 
recurs presentat per tal que procedeixin a l’arranjament 
de les deficiències detectades en l’obra l’Espai d’Acollida 
Turística i Atenció al Visitant, de la zona de ponent de 
Púbol., sota la supervisió de la directora facultativa de 
l’esmentada obra, senyora Sandra Fernández Soteras, i 
deixar en suspens l’acord pres en la sessió plenària del 6 
de febrer fins que finalitzi aquest nou termini de 30 dies, 
per tal que es procedeixi a l’esmena de les deficiències 
detectades i que queden reflectides en els informes de 
la directora facultativa de l’obra. S’adverteix a l’empresa 
ARGÓN INFORMÀTICA, SA que, si transcorregut aquest 
nou termini no es resolen les deficiències observades, es 
procedirà a l’execució de la garantia definitiva prestada 
per a aquesta obra sense necessitat de cap posterior 
acord per a procedir a l’arranjament de les deficiències 
de l’obra.

−S’acorda també presentar a la Diputació de Girona, 
la subvenció per a les actuacions de sega de marges, 
corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
Dins el Pla a l’Acció, línia 3, la sega de marges i la de noves 
tecnologies, segons les memòries i les sol·licituds que 
figuren als corresponents expedients. 

Precs i preguntes.
L’alcaldessa explica que ha arribat de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya una petició per a la instal·lació d’un punt 
geodèsic. És un punt el qual els topògrafs poden fer servir 
de referència. S’acorda autoritzar-los.

Extracte dels acords del ple

PRESSUPOST 2017

INGRESSOS

PARTIDA IMPORT

Impostos directes 243.000,00 €
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)

 ................. 60.000,00 €
.............. 121.000,00 €

...................... 31.000,00 €
.................... 13.000,00 €

............................ 18.000,00 €

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

Taxes i d’altre ingressos 69.228,00 €
Servei d'abastament d'aigua
Servei de clavagueram
Servei recollida d’escombraries
Servei  de tractament d’escombraries
Cànon  de sanejament
Altres taxes
Llicències urbanístiques
Altres serveis urbanístics
Expedició de  documents
Altres activitats de competència local
Taxa d'estacionament  de vehicles
Taxa aprofitament empreses de serveis
Taxa aprofitament empreses de telecomunicacions
Taxa compensació Telefònica
Taxa d’aprofitament  del domini públic
Contribucions especials per serveis
Multes
Recàrrecs
Interessos de demora
Indemnitzacions assegurances
Altres ingressos

........................................................... 780,00 €
..................................................................... 790,00 €

............................................... 37.000,00 €
.............................................. 1,00 €

........................................................................... 1,00 €
....................................................................................... 6.200,00 €

............................................................... 1.500,00 €
............................................................. 1.000,00 €

.................................................................. 350,00 €
............................................... 1,00 €

..................................................... 1,00 €
................................ 18.000,00 €

..................... 1,00 €
...................................................... 1.800,00 €

......................................... 500,00 €
.................................................. 1,00 €

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

........................................................................ 200,00 €
........................................................... 1,00 €

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

Transferències corrents 152.753,00 €
Participació en els tributs de l'Estat
Participació comunitats autònomes - despesa corrent
Participació comunitats autònomes - altres
Diputació
Consell Comarcal
Empreses privades
Famílies i entitats sense ànim de lucre

........................................ 71.000,00 €
..... 41.000,00 €

......................... 29.750,00 €
......................................................................................... 11.000,00 €

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

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

Ingressos patrimonials 9.301,00 €
Interessos de dipòsits
Arrendament de finques urbanes
Concessió administrativa: aigua
Altres ingressos patrimonials

............................................................................ 1,00 €
............................................... 3.600,00 €

..................................................... 700,00 €
..................................................... 5.000,00 €

Transferències de capital 96.000,00 €
Diputació......................................................................................... 96.000,00 €

Passius financers 200.000,00€
Préstecs a llarg termini......................................................................... 0,00 €

Total 578.282,00 €
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Informació de les regidories

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DEL 2017

DESPESES

Despeses de personal 113.208,67 €
Retribució de càrrecs electes
Personal laboral de la brigada
Personal  administratiu del consultori
Personal  de neteja de l’ escola i altres
Personal d’ administració
Gratificacions
Seguretat Social de la brigada municipal
Seguretat Social Consultori
Seguretat Social Escola
Seguretat Social dels càrrecs electes
Seguretat social del personal administratiu
Assegurança d’accidents

....................................................... 9.600,00 €
.................................................. 13.079,50 €

...................................... 5.757,00 €
................................... 12.350,00 €

........................................................... 42.355,36 €
................................................................................... 1.902,00 €

................................. 4.317,24 €
.......................................................... 1.899,80 €

................................................................. 4.075,50 €
....................................... 3.168,00 €

......................... 14.604,27 €
.................................................................. 100,00 €

Despeses béns corrents i serveis 237.455,00 €
Arrendaments  de terrenys
Desbrossament  de camins
Manteniment de  carrers
Neteja de boscos municipals i rieres
Manteniment camins
Arranjaments  del cementiri
Arranjaments del  polivalent
Arranjament del  camp de futbol
Altres manteniments d’edificis
Manteniment de furgoneta
Manteniment d’enllumenat públic
Manteniment de desbrossadores
Altres manteniments + PUOSC
Material d’oficina
Premsa, revistes i llibres
Energia elèctrica de l’enllumenat públic
Energia elèctrica del consultori
Energia elèctrica de l’escola
Energia elèctrica del  polivalent
Energia elèctrica del  camp de futbol
Energia elèctrica dels lavabos de Púbol
Energia elèctrica de l’ajuntament i altres
Aigua
Combustibles i carburants
Gasoil de la calefacció de l’escola
Material de neteja de l’escola
Altres subministraments generals
Telèfon  del consultori
Telèfon de l’ajuntament
Correus
Altres comunicacions
Assegurança furgoneta
Altres assegurances
Atencions protocolàries i representatives
Publicitat i propaganda
Publicitat als diaris oficials
Despeses jurídiques
Activitats culturals
Activitats gent gran
Festes populars i festejos
Altres despeses d’urbanització
Altres despeses diverses
Recollida d’escombraries
Neteja de carrers i espais naturals
Servei de plagues
Neteja  del consultori

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

...........................................................7.000,00 €
................................................................4.000,00 €

..........................................1.000,00 €
.....................................................................18.000,00 €

..........................................................1.000,00 €
.........................................................2.000,00 €

..................................................1.000,00 €
.....................................................2.000,00 €

.............................................................1.200,00 €
...............................................8.260,00 €

....................................................500,00 €
.....................................................4.000,00 €

..............................................................................2.300,00 €
...............................................................1.400,00 €

..................................16.400,00 €
.......................................................800,00 €

.........................................................4.200,00 €
...................................................1.100,00 €

..........................................3.000,00 €
........................................500,00 €

..................................2.700,00 €
 ....................................................................................................1.300,00 €

............................................................1.000,00 €
................................................1.800,00 €

...........................................................900,00 €
..............................................1.600,00 €

.........................................................................500,00 €
...................................................................1.200,00 €

...............................................................................................1.100,00 €
.........................................................................200,00 €

......................................................................300,00 €
.......................................................................5.000,00 €

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

........................................................... 1.000,00 €
........................................................................4.500,00 €

...........................................................................6.800,00 €
.............................................................................500,00 €

..............................................................2.400,00 €
..................................................40.000,00 €

..................................................................605,00 €
...............................................................9.600,00 €

.............................................7.128,00 €
.............................................................................4.000,00 €

..........................................................................500,00 €

PARTIDA IMPORT

Despeses financeres 8.007,00 €
Interessos préstecs  i despeses financeres............................. 8.007,00 €

Transferències corrents 57.429,00 €
Despeses de recaptació – Xaloc
CCBE - Conveni animals abandonats
CCBE - Ebasp i disminuïts
CCBE - Conveni  SOC
CCBE - Conveni cicloturisme
CCBE - Servei informàtic i altres
CC- Conveni  restes vegetals
CC- Conveni  compostatge i altres
CC: Tractament d’escombraries
Informes mediambientals
CCBE - Recaptació i cadastre
Entitats agrup. municipis
Jazzpera
ADF Puig d'Arques
Entitats educació
Activitats d’oci i temps lliure
Comissió de Festes La Pera-Púbol
Promoció de l’esport
Funcions no classificades

...................................................1.000,00 €
.............................................300,00 €

..............................................................3.600,00 €
........................................................................1.000,00 €

............................................................200,00 €
..................................................2.200,00 €

.........................................................2.000,00 €
...................................................500,00 €

...................................................8.500,00 €
..............................................................3.000,00 €

........................................................9.000,00 €
...................................................................700,00 €

.............................................................................................3.000,00 €
...........................................................................1.450,00 €

..............................................................................2.200,00 €
.........................................................1.354,00 €

...........................................10.425,00 €
.......................................................................2.000,00 €

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

Inversions reals 157.182,33 €
Adquisició del Bosc de Pedrinyà
Accessibilitat ajuntament
Renovació d’enllumenat
Projecte de la planta de nitrats
Aire condicionat
Mobiliari urbà divers

...................................................25.000,00 €
............................................................110.000,00 €

...................................................................8.000,00 €
.......................................................7.000,00 €

.................................................................................4.000,00 €
.........................................................................3.182,33 €

Passius financers 5.000,00 €
Amortització de préstec  Caixa Bank ............................................ 5.000,00 €

Neteja dels lavabos de Púbol
Altres serveis neteja
Treballs d’urbanisme
Altres estudis i treballs tècnics
Serveis de recaptació de Sorea
Altres treballs
Dietes de càrrecs electes
Dietes del personal
Locomoció dels càrrecs electes
Locomoció del personal
Altres compensacions en despeses de personal
Despeses d'edició i distribució de publicacions
Tractament d’escombraries
Parcs i jardins
Altres

............................................................500,00 €
...........................................................................500,00 €
....................................................................13.000,00 €

..................................................12.300,00 €
....................................................1.000,00 €

.......................................................................................502,00 €
...............................................................3.360,00 €

.............................................................................300,00 €
.......................................................100,00 €

.....................................................................500,00 €
........................500,00 €

........................4.500,00 €
........................................................11.500,00 €

.................................................................................11.000,00 €
......................................................................................................600,00 €

Despeses béns corrents i serveis 237.455,00 €

Total 578.282,00 €

PARTIDA IMPORT
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Cartografia dels sòls 
de La Pera
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya està realitzant 
el mapa de sòls escala 1:25.000 de la zona del Baix Empordà 
entre Torroella de Montgrí i La Pera. 

Els mapes de sòls
Els mapes de sòls proporcionen informació essencial sobre 
els tipus de sòls que apareixen en una zona, la seva distribució 
espacial i les seves característiques morfològiques, físiques 
i químiques. L’objectiu de la publicació del  Mapa de Sòls 
1:25.000 és aconseguir la cobertura de tot el territori de 
Catalunya amb una base edafològica homogènia i d’alta 
qualitat, adquirida a partir de treballs de gabinet, camp i 
laboratori, i difondre els coneixements adquirits. La base 
topogràfica que s’utilitza és el Mapa Topogràfic de Catalunya 
1:25.000, amb el seu tall cartogràfic de 304 fulls.
Els mapes un cop publicats es poden consultar on-line a 
l’enllaç:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_
publicacions/dar_publicacions_monografiques/dar_mapa_
sols o també es troben en format paper a les Botigues de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i llibreries de la 
Generalitat.

Què és el sòl? 
És la capa superior de l’escorça terrestre que està composta 
per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, 
aigua, aire i organismes vius; el que conforma un medi 
ambient molt complex i variable. Aquesta barreja constitueix 
un cos natural viu, dinàmic i no renovable a curt i mitjà 
termini, i compleix una sèrie de funcions imprescindibles 
pel desenvolupament de la vida.
                              
El treball de camp consisteix en fer un seguit d’observacions 
refrescant perfils existents, la realització de sondejos amb 
l’ajuda d’una barrina manual de perforació i si s’escau 
l’obertura de miniescandalls amb l’ajut d’una aixada, i en 
els llocs on no sigui possible es contempla la possibilitat de 
contractar una màquina excavadora per a l’obertura d’una 

Localització de l’àrea comarcal d’estudi.

Colada de basalt. Rupià. Mostres realitzades en el treball de camp.

petita rasa de dos metres de profunditat. D’aquesta manera 
es va creant un catàleg de sòls, dels quals se n’escolleixen 
uns perfils representatius i s’agafen mostres per la seva 
caracterització a laboratori.
Els projectes de cartografia de sòls es plantegen des 
de l’Administració Pública per la necessitat de disposar 
d’instruments bàsics, normalitzats i homogenis per a tot el 
territori el que ha de permetre un millor enfocament dels 
problemes relacionats amb la planificació territorial.
El mapa de sòls proporciona informació sobre la distribució 
espacial dels diferents tipus de sòls que apareixen en el 
territori, sobre la seva morfologia (profunditat del sòl, 
presència i distribució dels diferents horitzons genètics, 
color, textura, contingut d’elements grossos, estructura, 
consistència, compacitat, activitat humana i biològica, 
presència de cutans i acumulacions), sobre les seves 
característiques químiques (reacció del sòl, conductivitat 
elèctrica, contingut en matèria orgànica, contingut en 
carbonats, capacitat d’intercanvi catiònic) i sobre les seves 
característiques físiques (granulometria i densitat aparent).
L’objectiu és informar sobre les característiques i qualitats 
dels diferents sòls que apareixen en el territori; el que ha de 
permetre la interpretació i avaluació de la seva aptitud per a 
diferents usos i determinar la capacitat agrològica.
El Tall Cartogràfic de Torroella de Montgrí, en el que s’hi 
inclou part del terme municipal de la Pera, hi trobem les 
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A l’esquerra, mapa d’unitats lito-geogràfiques de l’Empordà. Sobre aquestes línies, 
afloraments volcànics del Baix Empordà: 1. Can Castellò (Monells). 2. Puig de 
Queralb (La Pera). 3. Púbol.  4. Terra Negra (Corçà-Rupià).  5. Cuells (Foixà).  6. Foixà. 
7. Montori de Rupià. 8. Montori de Parlavà. 9. Mas Estebanet (les Olives). 10. Mas Ral 
(Torroella de Montgrí). 11. Aixart de la Conca (Torroella de Montgrí).

següents àrees geomorfològiques: la depressió del Baix ter, 
el massís del Montgrí, els terraprims d’Empordà i les Pre-
Gavarres. 
El nostre municipi forma part de l’àrea de les pre-Gavarres. 
Aquesta àrea agrupa el conjunt de turons que apareixen al 
nord de Les Gavarres i que estan constituïts per materials 
paleogènics i neogènics, comprenent diverses litologies. 
El seu límit oriental el marquen els turons prop de Boada, 
Fontclara, Fontanilles i Gualta; mentre que, cap a l’oest, 
ressegueixen la vora de Les Gavarres fins al congost del riu 
Ter a Sant Julià de Ramis. Morfològicament, aquesta pre-
plana està formada per petites serres de pujols i turons, 
separats per valls de poca fondària i d’escassa entitat 
hidrològica.

Paisatge actual
Actualment, i des de fa uns quants segles, tot el conjunt 
de processos que han col·laborat en la configuració i 
formació de les diferent unitats s’han vist interromputs 
per les diverses activitats humanes (dessecació d’espais 
d’aiguamolls, artificialització dels cursos fluvials,…) per a 
un major aprofitament agrícola del sòl, les quals han acabat 

de conformar el paisatge més recent i les que determinaran 
la futura evolució.
En definitiva, el paisatge actual és resultat dels processos 
sedimentaris que s’han desenvolupat durant l’holocè, 
i no s’entén si no es tenen en compte, a més, el paper de 
transformació vingut de la mà de l’home. 

A La Pera hi havia un volcà...
Doncs per estrany que ens sembli, sí, hi ha restes d’activitat 
volcànica a La Pera. 
Es fa difícil imaginar el vulcanisme al Baix Empordà, doncs 
la major part dels materials eruptius han estat erosionats 
o bé han quedat colgats pels sediments continentals que 
terraplenen la plana. La toponímia local ens pot alertar de la 
presència d’aquests sediments, per exemple “Terra negra” a 
Cassà de Pelràs. Els afloraments més extensos corresponen 
a un conjunt de colades de basalt que majoritàriament es 
localitzen dins d’un polígon que té per vèrtex els nuclis 
de Corçà, la Pera, Foixà i Rupià. Altres materials volcànics 
apareixen a Monells, Parlavà i Garrigoles. La situació dels 
afloraments volcànics del Baix Empordà es pot veure en el 
mapa de volcans.
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Parlem amb...
Albert Rovira Cateura
Director de Terreal
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“Un 80 per cent de la producció de la fàbrica de La Pera es 
ven a França i factura més de 7 milions d’euros”
Albert Rovira Cateura és, des de finals del 2016, el director de la fàbrica Terreal de La Pera. Aquest bisbalenc 
de 56 anys, però, coneix bé l’empresa ja que hi porta més de 3 dècades treballant. L’antiga Cerámicas del Ter, 
o el Ter -el nom abreviat amb el qual encara la coneixen molts veïns de La Pera  perquè a mitjans de la dècada 
dels 70 i principis dels 80 va donar feina a molts d’ells- no es va escapar de la crisi que aquests darrers anys 
ha castigat al sector de la construcció. La fàbrica, que ara pertany a un grup francès de bancs,  no només ha 
sabut fer-hi front i evitar la seva desaparició, com ha succeït amb d’altres empreses del sector, sinó que ha 
fet una aposta de futur modernitzant les instal·lacions i buscant la màxima qualitat dels seus productes. La 
fàbrica ven actualment un 80 per cent de la seva producció a França i l’any passat va facturar un total d’uns 
7 milions d’euros.

Felicitats pel nomenament. Se li ha girat més feina, 
no?
Una xic més, sí, perquè faig tot el que ja feia abans, quan era 
l’encarregat de fabricació, més tot el que se’n deriva de les 
noves responsabilitats.

Quines són les tasques que porta a terme?
Sóc especialista en la barreja de la terra, assecatge, extrusió 
–el mètode de fabricació que consisteix a fer passar una 
massa de material per una o més fileres amb l’objectiu de 
donar-li una forma determinada- i forn, que són algunes 
de les diferents fases per les quals passen les peces que 
fabriquem. Me’n segueixo ocupant com també de la gestió 

del personal i de preparar o modificar els programes 
informàtics que fan anar tota la maquinària. Ara, a més, 
dedico moltes hores a fer reunions amb els responsables 
de l’empresa a França, sobretot de cara a planificar la 
fabricació de nous productes, segons les necessitats que hi 
pugui haver. França és el nostre principal client i he d’estar 
pendent de les demandes que arriben d’allà. També m’he 
fet càrrec de la gestió de la terrera que tenim a Peralada. 
M’ocupo d’obtenir els permisos i de fer un seguiment de 
l’explotació.

Quan fa que existeix la fàbrica? 
El 1973 es varen començar a fer els primers moviments de 
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terres per construir la fàbrica i el 1975 en va sortir el primer 
totxo.  Antigament es deia Cerámicas del Ter i els principals 
propietaris eren gironins. Després ens va comprar Giraud 
Frères una empresa familiar del sud de França amb varies 
fabriques que ens va utilitzar sobretot per poder vendre 
les seves teules a Catalunya. L’empresa, posteriorment, va 
ser absorbida per Poliet i aquesta després va ser venuda a 
un grup inversor americà, el 2005. Un any més tard, ens va 
comprar LBO, i ara pertany a un  grup de bancs francès  i 
que té una vintena d’empreses a França. 

Fabriquen el mateix que abans?
Abans fabricàvem bàsicament súpers de 4 –una peça 
semblant a un maó de 50 cm de llarg per 4 de gruix per 
fer envans-, encadellats de 50x20x3 i súpers de 7 per fer 
envans mes gruixuts. Ara ens estem especialitzant en paret 
de càrrega. Tenim 21 productes diferents i la gran majoria 
són blocs per a parets de càrrega. D’aquí a poc temps el 
maó haurà desaparegut. S’està substituint pel Pladur un 
material que cada cop s’utilitza més per fer envans. 

Súpers, maons, blocs...però sempre deu ser el 
mateix; barreja de terra i aigua, no? 
És molt més complicat del que sembla. La terra és un 
material viu i per tant mai es igual. Cada dia fem analítiques 
per estudiar el seu comportament i per determinar i ajustar 
la barreja de terra, el grau de cocció i d’assecatge. Com 
més et sembla que hi entens més t’adones que no en saps 
prou. La terra té diferents comportaments. Si té mes calç es 
comporta d’una manera, si te alúmina no passa el mateix 
que si en té poca. El Diòxid de silici SiO2 és el principal 
enemic. 

I la forma de produir, ha canviat?
Molt, sobretot la metodologia de preparació. Ara és un 
procés més rigorós. De fet ho hem de ser si volem mantenir 
la qualitat de forma permanent. A la fàbrica hi ha dues 
persones, una d’elles química, que fa controls exhaustius 
dia a dia del que estem produint.

M’ha parlat d’una terrera a Peralada. La terra que fan 
servir ve d’allà? 
El 80 per cent de la terra és de Peralada i la resta de Saint 
Papoul, a França entre Tolosa de Llenguadoc i Carcassona.

Quanta gent treballa a la fàbrica de La Pera?
Actualment 31 persones. La majoria viuen als voltants. A La 
Bisbal d’Empordà, Bordils, Girona... 

Com els va afectar la crisi?
Abans de la crisi fèiem tres torns –funcionàvem 24 hores 
al dia- i a la fàbrica hi treballaven 55 persones. Una part 
varen perdre la feina i vàrem haver de reduir molt totes les 
despeses. Per sort, venem molt a França i allà la crisi no es 
va notar tant com aquí i ens hem pogut recuperar abans. 
Si els nostres clients només haguessin sigut a Catalunya 
ja no existiríem. També vàrem fer una clara aposta per la 
qualitat i això ens ha ajudat. En els darrers anys s’havien 
anat fent inversions que ens han permès treballar amb 

uns estàndards de qualitat molt alts. Actualment tenim dos 
torns, un menys que abans. Fem unes 80 hores setmanals 
i produïm unes 100 mil tones anuals, unes 80 mil de bloc 
i unes 20 mil de súper. Malgrat que fem dos torns diaris, 
el forn no s’atura mai.  Parar-lo representa gairebé cinc 
dies d’inactivitat, dos dies per refredar-lo i dos dies i mig 
més per posar-lo en marxa. A nivell econòmic suposa una 
despesa de 12.000 €, que són molts diners. Només l’aturem 
el mes d’agost quan fem vacances.

M’ha explicat que venen molt a França....
Sí, hi venem més del 80% de la nostra producció. Per tant és 
el nostre principal client. La resta a la província de Girona i 
part de Barcelona. El material que fabriquem no el fa ningú 
més a Girona. Els competidors els tenim a Barcelona i Lleida 
que també venen a vendre aquí.

Abans comentava que s’han anat fent inversions, 
malgrat la crisi...
La fàbrica s’ha anat modernitzant. Recordo quan només hi 
havia unes naus, un assecador, un forn i una màquina per 
carregar i descarregar les vagonetes. Ara l’assecador antic 
ja no es fa servir, està aturat perquè n’hem construït un de 
nou al costat i que ens permet fabricar material més delicat. 
La maquinaria també és nova i des del 2005, abans de la 
crisi, tenim un forn nou de 130 metres de llarg. Darrerament 
s’ha construït un descarregador nou i s’han fet millores a 
l’entrada i sortida al descarregador. Tot i la crisi hem anat 
fent inversions per preparar-nos de cara a la recuperació.

En cas de necessitat poden augmentar la producció?
Sí, la fàbrica està preparada per augmentar en 50 mil tones 
anuals més la producció. Podem assumir una producció 
anual de 150 mil tones.

I no el preocupa que un augment de la producció vagi 
en detriment de la qualitat?
No, perquè això no passarà. Tenim clar que el futur de la 
fàbrica és l’aposta per la qualitat que hem fet. Som més 
cars que la competència però el nostre material és millor. 
Vendre per sota de preu de cost i de mala qualitat no ho hem 
fet mai, ni ho farem.
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Nadales, Carnaval i visita de Núria Esponellà a l’escola Pedra Blanca
El 22 de desembre de 2016 al matí  es va fer una cantada 
de nadales a la plaça de l’església de Sant Isidor, de la 
Pera, com es pot veure a la fotografia superior dreta. Hi van 
assistir al voltant de 200 persones  entre alumnes, mestres 
i famílies. Tots els alumnes de l’escola, des de P3 a 6è, 
preparen unes nadales i cançons d’hivern en anglès i català 
en motiu de les festes de Nadal.  La novetat d’aquest curs ha 
estat l’aprenentatge de nadales en llengua anglesa. Un cop 
acabada la cantada tots junts gaudim d’un petit pica-pica 
preparat per l’escola.

Núria Esponellà va visitar l’escola el dimecres 1 de febrer  
a la tarda dintre de l’activitat Autors a les aules. La Núria 
Esponellà és una escriptora nascuda a Celrà i encara que la 
seva obra és per al públic adult, també ha escrit literatura 
infantil. Abans de la seva visita es va fer un treball previ de 
coneixement de l’ obra i de la seva carrera com a escriptora 
i vàrem treballar el llibre “La Fàtima de la classe dels dofins”. 
Núria Esponellà –a les dues fotografies de l’esquerra- ens va 
explicar com va sorgir la seva vocació d’escriptora, va llegir 
un conte per als més petits i, finalment, els grans la van 
entrevistar. Hi van assistir els 48 alumnes de l’escola. Autors 

a les aules és una activitat que es fa cada curs organitzada 
per la Institució de les Lletres Catalanes, del Departament 
de Cultura de la Generalitat que té com a finalitat apropar 
els autors als nostres alumnes per fomentar l’hàbit lector.

Les quatre escoles de la ZER -Cruïlles, Sant Sadurní, la 
Pera i Ullastret- van ser convidades a participar en la rua 
de Carnaval que va desfilar pels carrers del centre de la 
Bisbal, organitzada per l’escola Joan de Margarit. La rua 
–a la imatge de baix a la dreta- es va fer el dijous 23 de 
febrer al matí i la mainada de l’Escola Pedra Blanca va 
formar part dels 1500 nens i nenes de totes les escoles 
que hi van participar lluint les seves disfresses. Diferents 
grups d ‘alumnes de l’institut també hi van participar fent 
l’acompanyament musical. Després de la desfilada l’escola 
amfitriona ens va convidar a tots a un esmorzar a la plaça 
del Castell i al migdia tots els  alumnes de la ZER vàrem anat 
a dinar i a jugar al parc infantil del Camp dels Capellans. 
Aquest curs se celebra el 50è aniversari de l’escola Joan de 
Margarit, motiu pel qual ha organitzat diferents activitats i 
una d’elles va ser la rua infantil de Carnaval.



Butlletí Municipal Núm. 25 [ 17 ]

Un sopar a La Pera i un altre a Púbol  per celebrar el Dia de la Dona

Aquesta temporada s’han abatut 200 senglars al terme municipal de La Pera

Com és tradicional pels voltants del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, aquest any les veïnes del nostre municipi 
també han commemorat la diada amb un sopar. Aquesta vegada, però, la celebració s’ha fet per partida doble, a La Pera i a 
Púbol. El primer dels sopars (a la fotografia de l’esquerra) es va fer el dia 7 de març al Bar L’Escola. A banda de l’àpat, les 
veïnes que hi van assistir varen poder participar en una entretinguda quina amb diferents regals per a les guanyadores. A 
Púbol, la celebració (a la fotografia de la dreta) es va fer al restaurant Can Bosch. Després del sopar, a cada participant se 
la va obsequiar amb un cactus, que també es va adjudicar mitjançant un divertit joc amb un dau.

En els darrers mesos d’aquesta temporada, els caçadors del vedat de cacera de La Pera han abatut uns 200 pocs senglars 
en el nostre terme municipal. Aquests animals fa anys que es reprodueixen de forma descontrolada i això ha fet que la 
població hagi augmentat molt a tota la zona de les muntanyes de les Gavarres. Aquest fet ha provocat també que no trobin 
prou menjar ni aigua i la seva facilitat per a adaptar-se al medi fa que baixin a prop de les poblacions, provocant molts 
problemes a la pagesia per les destrosses que causen als camps de conreu. D’altra banda, la superpoblació de senglars 
també és un gran perill per als conductors, ja que el seu pas incontrolat per carreteres i camins provoquen cada any greus 
accidents de trànsit.

Entitats i activitats

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

Abril 2016
Maig 2016
Juny 2016
Juliol 2016
Agost 2016
Setembre 2016
Octubre 2016
Novembre 2016
Desembre 2016
Gener 2017
Febrer 2017
Març 2017

14
15
14
12
11
14
17
16
11
14
15
13

 9
8
8
5
5
8

10
9
7
8
8
7

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

0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0

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

9
9

10
8
8
9

10
9
7
7
7
7

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

              ............................................................................. 52,30 mg.
              ............................................................................. 52,50 mg.
              ............................................................................. 53,00 mg.
              ............................................................................. 55,20 mg.
              ............................................................................. 55,50 mg
              ............................................................................. 51,60 mg.
              ............................................................................. 46,80 mg.
              ............................................................................. 44,50 mg.
              ............................................................................. 49,60 mg.
              ............................................................................. 52,40 mg.
              ............................................................................. 54,20 mg.

28/04/2016
01/06/2016
23/06/2016
19/08/2016
23/09/2016
23/11/2016
21/12/2016
24/01/2017
09/02/2017
20/04/2017
28/04/2017
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200 comensals a la 9ª Cargolada

Un èxit més en la desena edició 
de la Fira de Pasqua

El diumenge 19 de març es va celebrar a la sala Polivalent la 
tradicional Cargolada de La Pera. Aquest àpat popular que 
se celebra al nostre municipi ha estat sempre un acte amb 
molta participació dels veïns i les veïnes. Sobretot d’aquelles 
persones que, en les hores prèvies, es dediquen a preparar 
els cargols secs i les dues salses amb que se serveixen: un 
tradicional all i oli i una sala de tomata. El menú d’aquesta 
festa es va completar amb pollastre acompanyat de patates 
fregides i –només per a les persones que ho van encarregar 
per endavant- un entremès.  També es va preparar un menú 
especial  per als més menuts. I, com cada any, tota la festa 
va ser molt celebrada pels nombrosos assistents que van 
omplir el Polivalent.

Sessions de pilates a La Pera
Des del passat mes d’octubre i fins el juny vinent, cada 
dimecres a la tarda es fan classes de pilates al pis situat 
a sobre de l’Ajuntament. Aquesta activitat ha tingut molt 
bona acollida al nostre municipi i un grup de dones assisteix 
de forma regular a les classes que es fan entre les 15:15 
i les 16:15 hores a l’esmentat local, amb la direcció de 
la professora Sònia. Encara hi ha places disponibles i 
qualsevol persona interessada es pot apuntar a practicar 
aquesta modalitat d’exercicis físics per a mantenir-se en 
bona forma per al que queda de curs o per al proper.

Un any més ha tingut lloc la Fira de Pasqua de La Pera, 
enguany ja la desena edició. Va ser diumenge abans del Ram, 
és a dir el dia 2 d’Abril de 2017. Com es tradicional es va fer 
la fira artesanal i el mercat de segona mà amb diferents 
parades,  a cada una de les quals es varen cobrar 10€ per 
tal de cobrir les despeses d’organització de la fira. Aquest 
any el temps no ens va acompanyar gaire ja que el vent a 
la tarda va fer que no tinguéssim gaires visitants i que les 
parades haguessin de plegar abans del previst. De forma 
paral·lela es varen celebrar diferents actes:  l’animació del 
conill de Pasqua, un espectacle de màgia amb Andanxou i 
l’actuació del grup Buena Honda.
Al matí es va procedir a la elaboració dels bunyols com cada 
any i a la tarda es va fer el concurs de pastissos que van 
guanyar Maribel Rabaña (primera, amb un partís de taronja), 
Mª Carmen Rodríguez (segona amb un pastís de pastanaga) 
i Tatiana Moreira (tercera). Yot seguit us donem a conèixer la 
recepta de dos dels pastissos guanyadors:

Pastís de taronja
1. Per al pa de pessic: la pell ratllada d’una taronja, 200 gr. 

de sucre i 4 ous. Batre-ho tot bé i afegir-hi 200 ml. d’oli de 
girasol. Remenar bé i afegir 200 gr. de farina i 1/2 sobre 
de llevadura Royal. Coure al forn calent a 180° durant 30 
minuts.

2. Fer un xarop. Fer bullir un moment 150 ml. de suc de 
taronja, 150 gr. de sucre i un raig de Cointreau/ licor de 
taronja.

3. Per a la crema, coure al bany maria 200 ml. de suc de 
taronja, la pell ratllada d’una taronja, 70 gr de mantega i 
70 gr de sucre glaç. Batre bé 2 ous, col·lar-los i afegir-los 
a la crema, remenant fins que espesseeixi.

4. Partir el pa de pessic, mullar-lo amb el xarop i posar-hi la 
crema. Tornar a muntar-lo i decorar-lo pel damunt amb 
xocolata fondant.

Pastís de pastanaga
1. Ingredients: 4 ous, 1 tassa d’oli vegetal, 2 tasses de sucre, 

2 cullerades de cafè de vainilla, 2 tasses de farina, 2 
cullerades de cafè de bicarbonat de soda, 2 cullerades 
de cafè de llevadura, 1/2 cullerada de cafè de sal, 2 
cullerades de cafè de canyella en pols, 3 pastanagues 
ratllades, 1 tassa de nous picades.

2. Per a la cobertura: 115 grams de mantega, 200 grams 
de formatge Philadelfia, 1,5 tasses de sucre llustre i 1  
cullerada de cafè d’extracte de vainilla.
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Els cinc equips de la U.E. La Pera, amb sort diversa aquesta temporada

Un pressupost de 2.835 pessetes

En el moment de redactar aquest butlletí ens trobem a 
poques jornades de finalitzar els campionats corresponents 
a la temporada 2016/17 en els que hem participat amb 5 
equips amb sort diversa .
L’equip masculí sènior, que participa en la categoria de 4a. 
Catalana, encara que va tenir un començament fluix, a la 
segona volta ha tingut un bon rendiment i es troba a la part 
alta de la classificació. A la foto de l’esquerra, drets: Carles 
Condom, Pau Vilà, Martí Badia, Arnau Puig, Albert Coll, Dani 
Hernández, Joel Riera,Jorge Marqués, Lluís Nadal, Jordi 
Angelats, Roger Puig i Marius Cheriqui (entrenador). Ajupits 
Albert Murtra, Jaume Bosacoma, Damián Muñoz, Miquel 
Molina, Joan Lopez i Daniel Alemán

Acta del 23 de setembre de 1917. 

(...) Reunidos en la casa Consistorial los Sres. del Ayuntamiento 
al margen relacionados bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don 
Narciso Massa Farran y (...) fue abierta la sesión con lectura 
del acta anterior que fue aprobada .
Acto seguido visto el proyecto de Presupuesto municipal 
ordinario por el ejercicio 1918 por la Comisión especial de este 
municipio. 
Resultando que disentidos detenidamente cada uno de los 
articulos y relaciones que comprende dicho presupuesto, 
encontrándose en su totalidad conformes con los Servicios 
que tiene a cargo de la Corporación Municipal, así como con los 
recursos de la calidad que se establece para atender aquellos. 
Resultando que los gastos consignados superan en la cantidad 
de dos mil ochocientas treinta y cinco pesetas con cuarenta 
y seis céntimos a los ingresos que para nivelar los unos con 
los otros se presupuesta la referida cantidad en concepto 
de arbitrios extraordinarios. (...) Considerando que según la 
disposición 3a. de la R.O., circular de 15 de febrero de 1893, en 
los presupuestos en que se consigna arbitrios extraordinarios 
como ingresos, deben acompañarse expresamente los 
expedientes para solicitar la autorización para cobrarlos . 
En presencia de la ley Municipal vigente, Reales Ordenes de 
15 de febrero de 1893, 14 de Marzo de 1890 y 5 de Abril de 

L’equip sènior femení, que participa a la categoria de 1a. 
Catalana està lluitant per no baixar de categoria i esperem 
que d’aquí al final de temporada la pugui mantenir. A la foto 
de la dreta, Isaac Dueñas (entrenador), Martina Vilà, Emma 
Company, Maria Viella, Elisa Rovira, Lemba Anaya, Neus 
Juhé, Ariadna Gomez i Gemma Jan (dretes). Ajupides: Maria 
Bonvehí, Berta Compaña, Helena Company, Montserrat 
Serradell, Núria Gispert i Victòria Font.
També cal destacar l’equip femení infantil/aleví que, a falta 
de 5 partits per finalitzar, està encapçalant la classificació 
amb moltes possibilitats de proclamar-se campiones i 
poder participar a posteriori a les finals del campionat de 
Catalunya.

Temps era temps

1889 y la que está declarada vigente de 3 de Agosto de 1878, 
el Ayuntamiento acuerda:
1º Aprobar el aludido presupuesto municipal ordinario 
formado para el año 1918 . 
2º Aprobar asimismo la tarifa de arbitrios extraordinarios  (...)
para cubrir el déficit que resulta de dicho presupuesto, sobre 
artículos de comer, beber y arder no comprendidos en la 
general del impuesto de consumos.
3º Que se anuncie la exposición al publico por el término de 
15 dias el referido proyecto de presupuesto en la secretaria 
de esta Corporación a los efectos del articulo 14 de la ley 
Municipal vigente .
4º Que se instruya expediente a los efectos de la disposición 
3ª de la indicada R.O. de 15 de febrero de 1893 para obtener 
oportunamente la autorizacion de los arbitrios de referencia 
a cuyo fin se fijara al público por el termino de 10 dias en 
los sitios de costumbre la aludida propuesta remitiéndose 
inmediatamente copia de la misma al Gobernador Civil para 
que la haga insertar en el B.O. de la provincia según preve la 
R.O. de 3 de Agosto de 1878 .
5º Que transcurridos los plazos oportunos se someteran 
a la aprobación de la Junta Municipal dichos proyectos de 
presupuestos municipales y expediente de arbitrios a los 
efectos procedentes (...).

Firman: Narciso Massa, Ramon Planellas, Gil Teixidor, José 
Bahí, Fermín Ponsatí y José Carreras (Secretario)



AJUNTAMENT 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 19:00 h. 
Dimarts, dimecres i dijous, de 9:30 a 13:30 h

HORARIS
DIPENSARI MÈDIC DE LA PERA

Dimarts i dijous
Servei de podologia

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
Divendres

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
............................................................. Cita prèvia 

................................................... 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 17,00 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
Bombers. Parc de La Pera
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

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

............................................................. 012
.................................................... 972 182 400

................................... 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
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Les joves promeses del jazz 
català, al JazzPera
En el 10è aniversari del JazzPera, els seus promotors, el 
Festival ÍTACA Cultura i Acció ha apostat per reunir en un 
concert algunes de les més destacades joves promeses del 
jazz català. Lluny de fer una mirada al passat, el festival 
es vol projectar cap al futur de l’escena jazzística de casa 
nostra amb una proposta contemporània que posa de 
manifest el recanvi generacional dels artistes d’aquest estil 
musical. El 17 de juny tindrà lloc, a partir de les 22’00 h, 
a la plaça Major de La Pera, l’espectacle “Joan Chamorro 
presenta La Màgia de la Veu“, un concert que sota la batuta 
del polifacètic músic reunirà a Andrea Motis, Rita Payés, 
Èlia Bastida, Alba Armengou, Alba Esteban i Abril Saurí. 
La banda presentarà un repertori amb arranjaments per a 
una petita big band, tots ells escrits per Joan Monné, amb 
temes més jazzístics i incursions de música brasilera. 
L’espectacle comptarà amb la participació del trio habitual: 
Ignasi Terraza, Josep Traver i Esteve Pi i també de quatre 
joves instrumentistes de la Sant Andreu Jazz Band: Joan 
Mar Sauqué, Joan Codina, Joan Martí i Marçal Perramon.  El 
preu de l’entrada és 20 € si es compra online i de 22€ si es 
fa el mateix dia del concert. 
El dia anterior, el 16 de juny a les 22,00 h, a la plaça de 
l’església de La Pera hi haurà un concert gratuït a càrrec dels 
lleidatans Renaldo & Clara que presentaran les cançons del 
seu segon elapé, “Els afores”, que acaben de publicar. Pel 
que fa a l’habitual concert que té lloc als jardins del Castell 
Gala Dalí de Púbol aquest any hi actuarà el veterà Pau Riba. 
Serà el 9 de juny a partir de les 22,00 hores. Les entrades 
es poden comprar a 18€ online i a 21 € el mateix dia de 
l’espectacle. El Festival ÍTACA Cultura i Acció que programa 
més d’una 20 d’actuacions en diferents municipis del Baix 
Empordà va presentar el cartell d’aquest any amb una 
original enlairada de globus a La Pera.


