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Agenda

Misses de Nadal
Missa del Gall
Diumenge, 24 de setembre de 2017
Església parroquial de Pedrinyà a les 22:00h.
En acabar la Missa es farà ressopó.
Missa d’Any Nou
Dilluns, 1 de gener de 2018
Església parroquial de La Pera a les 11:00h.
Missa de Reis
Dissabte, 6 de gener de 2018
Església parroquial de Púbol a les 11:00h.

Joc de la Quina
Dimarts, 26 de desembre de 2017
Dilluns, 1 de gener de 2018
Al Local Polivalent a partir de les 18:30h.

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient
Divendres, 5 de gener de 2018
Púbol, a partir de les 19:00h.
En acabar la cavalcada i la recepció dels Reis hi haurà sopar popular 
al Local Polivalent.

Hola a tothom, 

Estem fent historia. Ho 
podrem explicar als 
nostres néts, encara que, 
ara, a vegades ens sentim 
enganyats/enganyades 
com les noies que anaven 
al ball els anys 50: segons 
explicava l’àvia anaven 
flairant l’olor dels nois 
a veure qui feia flaire de 
benzina perquè volia dir 
que tenien moto i els que 
no en feien volia dir que 
anaven amb bicicleta; i un 
cop van descobrir el tema, 
van substituir la benzina 
per la colònia.
Hem viscut uns dies molt intensos, 
ningú ens podrà treure les hores 
conviscudes, les abraçades i les 
emocions compartides. 
En aquest moment que estic escrivint 
aquestes ratlles, encara tenim una part 
del nostre govern a la presó; esperem 
que quan arribi a les vostres mans el 
butlletí siguin ja altre cop a casa seva. 
Gràcies a tota la gent que dia rera 
dia esta tocant i cantant “el cant dels 
ocells” per reclamar l’alliberament 
dels presos polítics. Acabem de 
passar un setembre de molta activitat, 

a part del tema polític, hem tingut com 
a fet molt important les visites, durant 
quatre caps de setmana, del poble 
d’Abbateggio, pel procés 
d’agermanament amb  aquest poble 
d’Itàlia. Podeu reviure els actes i 
activitats d’aquests dies a traves de 
la web de l’Ajuntament, on trobareu 
un resum de tot el que es va fer. 
Respecte de la festa de Sant Andreu 
de Pedrinyà, aquest any hem tingut 
canvis des del moment que es va 
començar a celebrar la festa; això 
comportarà un replanteig respecte 

a la situació fins el 
moment actual. Estem 
en període hivernal; això 
vol dir que hem de ser 
conscients dels riscos
que comporta aquest 
període: nevades, 
glaçades, allaus, onades 
de fred, intoxicacions de 
calderes i escalfadors, 
ventades, incendis 
hivernals... Hem de prendre 
mesures d’autoprotecció 
i estar vigilants a veïns i 
especialment persones 
grans que viuen soles. 
Hem d’estar atents als 
avisos d’ entitats com 
el servei Meteorològic 

 de Catalunya, el Servei Català de 
Trànsit, el portal de la mobilitat o el 012.

També venen dies de quines i la 
festivitat dels Reis de l’Orient.

Us hi esperem a tots.

Petons i rebeu una forta abraçada. 

Lluïsa Teixidor i Pagès
Alcaldessa de La Pera
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Ple Extraordinari
7 d’agost de 2017

Ratificació de la urgència de la sessió.

Aprovació d’adjudicació de l’obra municipal 
de Reforma de l’edifici de l’ajuntament per 
garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques.
El ple de la corporació acorda:
1. Classificar les proposicions presentades   pels licitadors, 
atenent la proposta duta a terme per la mesa de contractació.
2. Notificar i requerir a l’empresa SEITEC SL, el licitador 
que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
(104.993,23 € ), perquè presenti, en el termini de deu dies 
a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut 
aquest requeriment, la documentació acreditativa de trobar-
se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït 
la garantia definitiva per import de: 5.249,66 €  [5% de 
l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit].
3. Formalitzat el contracte el contractista haurà de 
presentar: a) El Pla de Seguretat i Salut de l’Obra ajustat 
a l’Estudi Bàsic de Seguretat del Projecte per a l’aprovació 
de  l’Ajuntament, previ informe del Coordinador de 
Seguretat i Salut i posterior comunicació a l’autoritat 
laboral i b) Una planificació ajustada al projecte amb 
l’ordre d’execució i el calendari previst. Efectuat aquest 
tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra.
4. Notificar l’adjudicació, en els termes previstos en l’article 
151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Aprovació de llicències urbanístiques.
- Exp. 21/2016. S’ aprova la llicència municipal per a 
ubicar un nou centre de mesura a l’interior de la nau de 
l’empresa Dispropà situada a la parcel·la del c/ Pirineus 2, 
del polígon industrial de La Pera. 

- Exp. 15/2017. S’aprova la llicència municipal, per a la 
reforma d’un habitatge unifamiliar situat al c/ de la Placeta 
2, de Púbol, incorporant els condicionants establerts per 
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.

- Exp. 17/2017. S’aprova la llicència municipal  per a crear 
una habitació més als dos habitatges situats a la plaça de 
l’Església 2, de la Pera.

Aprovació de la modificació de crèdit 2/2017 del 
pressupost vigent. Davant l’existència de despeses que 
no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les quals 
no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació 
o aquest és insuficient i atès que l’Ajuntament disposa de 
romanent líquid de Tresoreria, és necessari modificar els 
crèdits d’aquest Pressupost sota la modalitat de crèdit 
extraordinari. La corporació compleix amb l’Objectiu 
d’Estabilitat Pressupostària i, per tant, acorda:
- 1r: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de 
crèdit núm. 2/2017,  en la modalitat de crèdit extraordinari 
finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 
resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord 
amb el següent resum per capítols:

Altes en aplicacions de despeses

- 2n. Finançament: aquesta modificació es finança amb 
càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la 
liquidació de l’exercici anterior, en els termes següents:

Alta en concepte d’ingressos

ECONÒMICA
Concepte

870.00

Descripció Euros

Romanent de tresoreria
197.915,00
197.915,00

TOTAL INGRESSOS

Aprovació del Compte General  de l’exercici 2016. 
Vist l’expedient d’aprovació del Compte General de 
l’exercici 2016 d’aquesta Corporació, el qual integra, entre 
d’altres, el Balanç de Situació, el Compte de Resultats, el 
Balanç de Sumes i Saldos i l’Estat de Tresoreria, s’acorda:
- Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici 
2016, d’acord amb les dades que consten a l’expedient.

- Remetre el Compte General aprovat, juntament amb 
tota la documentació que la integra, a la fiscalització 
del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes 
tal com s’estableix a l’article 212.3 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial  decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Progr.  Econòmica
Descripció Euros

1532
161
165
165
170
171

011
133
136
151
1531
1531
171
231
241
323
323
337
432
439
453
920
932

61903
63901
21300
61901
21000
13100

91307
60906
21000
64000
60903
60905
16000
46500
46500
16000
48000
21200
60902
21300
61902
62301
46500

Manteniment urb. Zona industrial
Renovació xarxa abastament aigua
Manteniment enllumenat públic
Renovació enllumenat públic
Neteja boscos municipals i rieres
Personal laboral temporal
Amortització préstec la Caixa
Ordenació mobilitat plaça
Desbrossament camins
Urbanisme POUM
Vorera i enllumenat Crta. Pedrinyà
Mur C/ Vell
Seguretat Social brigada
CCBE Ebasp i Disminuïts
CCBE Conveni SOC
Seguretat Social escola
Entitats Educació
Arranjaments polivalent

Espai acollida turística Púbol
Manteniment llums de nadal
Rasfaltament Crta. Riuràs
Accessibilitat ajuntament
CCBE Recaptació

TOTAL

20.000,00
6.000,00
1.500,00

10.000,00
10.000,00

5.000,00
30.215,00

2.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00

1.000,00
1.700,00
1.000,00
1.000,00

500,00
1.000,00
1.000,00

30.000,00
1.000,00
1.000,00

12.000,00
2.000,00

197.915,00

Aplicació 
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Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
dels dies 3 de juliol i 7 d’agost de 2017.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.

-Decret 37/2017 atorgant llicència urbanística a l’empresa 
ELÈCTRICA DE JAFRE, SA (exp.16/17) per a la instal·lació 
d’un nou subministrament elèctric de BT amb un tram de 
cablejat a la finca de la plaça de l’Església 2, del municipi 
de La Pera.

-Decret 38/2017 atorgant llicència urbanística al titular 
del DNI 40515612P  (exp.14/17) per a obres de neteja de 
l’habitatge unifamiliar situat al carrer de La Placeta 2,de 
Púbol.

-Decret 39/2017 atorgant llicència urbanística al titular 
del DNI 40515612P (exp.14/17) per a obres de tanca 
perimetral a la finca del Mas Massó, als afores de Púbol.

-Decret 40/2017 sol·licitant l’adhesió al servei d’assistència 
en gestió expropiatòria ofert per la Diputació de Girona.

-Decret 41/2017 mitjançant el qual es notifica i requereix 
a l’empresa Baixcat Instal·lacions que presenti la 
documentació necessària per al contracte per prestar 
els serveis de manteniment de les instal·lacions de 
l’enllumenat municipal del municipi de La Pera.

-Decret 42/2017 aprovant els següents expedients de 
liquidació de l’impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana:

   − Finca 8615212DG9581N0001XY, conjuntament amb la            
corresponent taxa. DNI 78001174D 08a/2017 (3.420,83  
€), 08b/2017 ( 1.506,87 €) i 08c/2017 (1.900,16 €). 

   − Finca 7922502DG9575S0001MR, conjuntament amb la 
corresponent taxa. DNI 77891343A: 09/2017 ( 2.168,39 €).

  − Finca 7922502DG95720001MR, conjuntament amb la 
corresponent taxa. DNI 40486901R: 10/2017 (1.338,05 €).

-Decret 43/2017 donant per finalitzades les obres dels  
expedients 14/2016 (promogut pels restauradors GERODA, 
SL a per a la pavimentació exterior del Restaurant Can 
Bahí, a la Vall nº 8 de La Pera)  i  22/2015  per a la reforma 
i canvi d’impermeabilització d’una terrassa de 12 m², a 
la finca situada al carrer de les Roques 18, de La Pera i 
tancar els esmentats expedients.

-Decret 44/2017 aprovant les assignacions dels següents 
membres de la Corporació:

Josep Pi i Negre ..................280,00 €
Julià Salvà Mascarreras .....   280,00 €
Marcel Alofra Marcé ...........240,00 €
Natàlia Bonany Subirà .........280,00 €  
Marc Bahí Teixidor ..............280,00 €
Laura Bou Riera ...................240,00 €
-Decret 45/2017 ordenant contractar, per raó de màxima 
urgència, al senyor Josep Jan Massó com a peó/jardiner, 
amb efectes del dia 1 d’agost i fins el dia 31 d’octubre 
i a la senyora Margarita Puntí Freixas com a auxiliar 
administrativa, amb efectes del dia 1 d’agost i fins al 31 
d’agost.

-Decret 46/2017 aprovant factures per import de 19.232,38 
€ segons el llistat adjunt a l’expedient i atenent el vist i 
plau del tresorer de l’Ajuntament.

Extracte dels acords del ple

-Decret 47/2017 concedint la targeta d’aparcament amb 
la modalitat de no conductor a les persones titulars dels 
següents DNI: 40491996J, 40499726S i 40325209B, i 
concedir  a la titular del DNI 28700298R -per a l’any 2017 
i fins que es mantinguin les circumstàncies personals 
que ho justifiquen- l’exempció de l’Impost de vehicles de 
tracció mecànica del vehicle marca VOLKSWAGEN amb 
matrícula 3851JTZ i núm. bastidor  WV2ZZZ2KZHX018723.

-Decret 48/2017 atorgant llicència urbanística per a les 
obres de conservació i manteniment del garatge de la 
finca situada a la Ctra. de Pedrinyà núm. 1, de la Pera.

-Decret 49/2017 aprovant factures per import de 15.802,01 
€ segons llistat adjunt a l’expedient i atenent el vist i plau 
del tresorer de l’Ajuntament.

Aprovació de justificació de subvencions.
-Diputació de Girona:  
    − La corresponent a la sega de marges, fra. de Narcís              
      Figueras Ros per 3.433,98 €.

    −  La corresponent a esports, aigua i llum per import de  
      1.951,42 € (concedits 1.000 €).

-Dipsalut: 
    − Per al manteniment del consultori mèdic (aigua, telè-
        fon, llum i neteja) per 1.699,35 €.
    − Per al pilates : les classes i les despeses de publici-
       tat per import de 719,83 €.

Aprovació d’adjudicació definitiva de l’obra 
municipal de Reforma de l’edifici de l’ajuntament per 
garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques.
Vistos els informes sobre la legislació aplicable, el 
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar el contracte i  vist que durant la licitació es van 
presentar les proposicions que consten en l’expedient, en 
data 10 i 17 de juliol es va constituir la mesa de contractació 
i, aquesta, després de la recepció de l’informe de valoració 
tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació a favor de 
SEITEC, SL i aprovar

a) Classificar les proposicions presentades pels licitadors, 
atenent la proposta duta a terme per la mesa de contractació, 
de conformitat amb els següents quadres resum:

b) Vist que el ple va autoritzar, en la quantia de 136.604,10€ 
euros, la despesa que per a aquest Ajuntament representa 
la contractació referenciada i vist que amb data 04/09/2017 
el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més el 
licitador que va presentar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, SEITEC, SL ha presentat la documentació 
justificativa , així com la justificació de la constitució de la 
garantia definitiva mitjançant xec bancari per l’import de 
la garantia requerida al plec de clàusules (5.249,66 €) s’ 
acorda:
-Primer. Adjudicar a l’empresa SEITEC, SL, amb NIF 
B17613563, el contracte d’obres per a la Reforma de 
l’edifici de l’Ajuntament a fi de garantir l’accessibilitat i 
la supressió de barreres arquitectòniques, per import de 
104.993,23 € (import sense IVA).

-Segon. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17 920 62301 i 63300 del pressupost

Ple Ordinari
4 de setembre de 2017
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 vigent de despeses.
-Tercer. Notificar, en els termes previstos en l’article 
151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, l’adjudicació als licitadors que no han resultat 
adjudicataris.

-Quart. Notificar a l’empresa SEITEC, SL adjudicatari del 
contracte, aquest acord i citar-lo per a la signatura del 
contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament de la Pera el 
dilluns dia 18 de setembre a les 18 hores.

-Cinquè. Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel 
contractista el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra ajustat a 
l’Estudi de Seguretat i Salut [o Estudi Bàsic de Seguretat] 
del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament previ 
informe del Coordinador de Seguretat i Salut [o Director 
Facultatiu de les Obres] i la seva posterior comunicació a 
l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a 
l’acta de replanteig i inici de l’obra.

-Sisè. Publicar la formalització d’aquest contracte d’obres 
al Perfil del contractant, i publicar anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona en el termini de quaranta-
vuit dies a comptar des de la data del present acord.

-Setè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb el que es disposa en l’article 333.3 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Precs i preguntes.
Desaigües. El regidor Julià Salvà comenta que els desaigües 
que vénen del polígon i van fins a la vall estan molt bruts 
i s’embassen, per la qual cosa caldria buscar una solució.  
l’alcaldessa li diu que era una qüestió de que les obres 
estaven mal fetes, que o se sap ben bé d’on ve el problema 
i que a l’hivern no hi ha problemes perquè plou però que a 
l’estiu el problema s’accentua. La regidora senyora Laura 
Bou comenta que seria millor demanar a l’ACA que ens 
ajudin a trobar les aigües residuals, en comptes de les 
pluvials. El regidor Julià Salvà diu que és el camí està molt 
i molt brut i hi ha molta brutícia i que s’hauria de solucionar 
perquè ha empitjorat molt en qüestió de dos o tres anys. La 
regidora senyora Natalia Bonany diu que pensa com la Sra. 
Bou i que si hi ha un organisme autoritzat, que es faci. El 
regidor senyor Josep Pi diu que Sorea ho pot mirar, que són 
els responsables del clavegueram i l’ Alcaldessa diu que
s’encarregarà a SOREA.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del 4 de setembre de 2017.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia
-Decret 50/2017 donant ple suport al Referèndum 
convocat per al proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir 
les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.

-Decret 51/2017 aprovant el Pla de Seguretat i Salut 
presentat per l’empresa SEITEC, SL,  adjudicatària de les 
obres de reforma de l’edifici de l’Ajuntament de La Pera 
per garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques.

-Decret 52/2017 aprovant el projecte “Millora 
d’infraestructures, equipaments, espais verds i forestals 
de La Pera” dins del Programa Integral Baix Empordà 
Transforma (2017-2018), redactat per l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix 
Empordà, i que tindrà com a àmbit d’actuació els municipis 
d’aquesta comarca.

-Decret 53/2017 aprovant el compte justificatiu, la 
certificació i la factura corresponent a la subvenció de 
la Diputació de Girona 2016/4418, per a les obres de 
millora de la vorera i enllumenat públic al voral esquerra 
de la carretera GIV 6425, d’acord amb la documentació 
redactada pel tècnic municipal i amb un cost total de 
l’execució de 24.829,95 €. 

Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de la Pera i de Rupià.
Vistes les actes de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de la Pera i Rupià, de data 3 de març de 
2017, conforme l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,  
modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre, 
aquestes actes ha de ser aprovades pels plens respectius 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. No es produeix cap intervenció 
i se sotmet la proposta a votació resultant aprovada per 
unanimitat de tots els assistents.

Ple Ordinari
2 d’octubre de 2017

Nom empresa Import preu
SENSE IVA

Ampliació termini 
garantia (anys)

Puntuació 
preu

Puntuació termini 
garantia

Puntuació 
MILLORES

Inicialment 
Admès?

Puntuació 
provisional

CONSTRUO Construc.Generals SL (re: 319 A 30JUNY2017)

Construccions Maesar SL (re: 317 A 30JUNY2017)

Construciones Teixidor Pagès SL (re: 320 A 30JUNY2017)

SEITEC SL (re: 321 A 30JUNY2017)

Argon informàtica SA (re: 322 A 30JUNY2017)

Aglomerats Girona SA (re: 323 A 30JUNY2017)

111.895,95€

94.832,60€

107.250,00€

104.993,23€

112.500,00€

105.975,43€

-

3

3

3

3

3

56,299

0,000

58,737

60,000

55,996

59,444

-

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

90,299

98,737

100,000

95,996

99,444

Nom empresa Import preu Sense IVA sobre límit Baixa despr Admesos inicials punts preu

CONSTRUO Construc.Generals SL (re: 319 A 30JUNY2017)

Construccions Maesar SL (re: 317 A 30JUNY2017)

Construciones Teixidor Pagès SL (re: 320 A 30JUNY2017)

SEITEC SL (re: 321 A 30JUNY2017)

Argon informàtica SA (re: 322 A 30JUNY2017)

Aglomerats Girona SA (re: 323 A 30JUNY2017)

111.895,95€

94.832,60€

107.250,00€

104.993,23€

112.500,00€

105.975,43€

56,30

58,74

60,00

56,00

59,44

dins límit

PUNTUACIÓ PER PREU

111.895,95€

94.832,60€

107.250,00€

104.993,23€

112.500,00€

105.975,43€

94.832,60€

111.895,95€

107.250,00€

104.993,23€

112.500,00€

105.975,43€
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Extracte dels acords del ple
Aprovació inicial del projecte de la planta d’eliminació 
de nitrats per tractament biològic a l’ETAP de La Pera.
Atès que a la Pera existeix, com en d’altres municipis, 
problemes en l’excés de nitrats en l’aigua; atès que 
l’objecte d’aquest projecte -que compta amb una subvenció 
de l’ACA de 199.421,15 €- és la definició i valoració de 
les obres necessàries per a la construcció d’una nova 
planta en el recinte de l’ETAP actual, amb un sistema de 
descontaminació de nitrats mitjançant tractament biològic 
per corrent ascendent amb doble etapa anaeròbia-aeròbia 
de tecnologia  UFBAF; vist l’informe del tècnic municipal 
de compatibilitat amb el planejament i d’acord amb el 
que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:

-Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’una 
planta d’eliminació de nitrats per tractament biològic, per 
corrent ascendent amb doble etapa anaeròbia-aeròbia de 
tecnologia  UFBAF.

-Segon. Sotmetre a informació pública aquest acord per 
un termini de trenta dies, comptats des del dia següent 
al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 

El regidor senyor Marcel Alofra pregunta de quan baixaria. 
La regidora senyora Laura Bou diu que sempre es baixarà 
una quantitat determinada. El regidor senyor Josep Pi, 
diu que es baixaria a la meitat, depèn de quanta aigua es 
gasti i que, en teoria, s’hauria de rebaixar al 50 per cent.  
Atès que no es produeix cap més intervenció, se sotmet la 
proposta a votació resultant aprovada per unanimitat de 
tots els assistents.

Assumptes urgents.
Condemna de la violència dels cossos policials de 
l’estat espanyol. S’introdueix la moció per condemnar 
la violència dels cossos policials de l’estat espanyol, i 
se’n ratifica la urgència. El diumenge 1 d’octubre de 2017 
passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant 
d’uns ciutadans absolutament indefensos. 
Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra 
memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i 
persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir 
la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
Per aquest motiu, aquest ’Ajuntament de la Pera, acorda:

-Primer: Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota 
la violència injustificada generada per l’Estat espanyol, 
emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres 
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir 
la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de 
l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells 
ingressats en centres hospitalaris.

-Segon: Donar tot el recolzament i suport a les persones 
ferides durant les càrregues policials d’ahir a Catalunya.

-Tercer: Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo 
Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats de manera 
expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un 
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets 
fonamentals de la ciutadania. 

Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les 
responsabilitats pels danys personals i materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió.

-Quart: Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament 
cívic i pacífic de més de 2 milions de persones que aquest 
diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de 
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls 
va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.

-Cinquè: Demanar la mediació i el suport de les institucions 
europees i de la comunitat internacional perquè els 
catalans tenim dret a decidir el nostre futur.

-Sisè: Deixar constància que els municipis catalans i els 
seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin 
les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya.

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta 
a votació resultant aprovada per unanimitat de tots els 
assistents.

Precs i preguntes.
-Arbres morts. El regidor senyor Julià Salvà diu que els 
arbres estan morts de la riera de Púbol, zona de la font 
d’en Blanc. El regidor senyor Marcel Alofra diu que els 
va anar a veure i no sap la raó per la qual es van morir. 
El regidor senyor  Josep Pi diu que s’ha de comunicar a 
l’ACA. L’Alcaldessa diu que es parlarà directament amb el 
contacte de l’ACA per tal que en sigui coneixedor.

-Clots. El regidor Julià Salvà diu que al camí del camp de 
futbol hi ha uns clots molt fondos i rodons; l’Alcaldessa 
comenta de posar-nos en contacte amb la Diputació de 
Girona i s’acorda que el regidor Josep Pi ho consultarà.

-Franges contra incendis. El regidor Marcel Alofra 
pregunta, en relació a la comunicació sobre les franges de 
prevenció d’incendis que es va enviar als veïns particulars, 
si es va donar termini. El regidor Julià Salvà diu que no, 
que el temps no s’ha establert. El regidor Marcel Alofra 
pregunta si la part de l’ajuntament també hi aniria lligada 
i el regidor Josep Pi diu que s’ha demanat al Consell 
Comarcal de fer la neteja a través del conveni, i potser es 
fa amb altres pobles i llavors es licitaria conjuntament.

-Carrers. El regidor Marc Bahí diu que el ferms de la cruïlla 
dels carrers Ginjolers i Raval s’hauria d’arreglar i la part 
del carrer del  Taller també -afegeix la regidora Laura 
Bou- així com el carrer que discorre amb la cantonada del 
carrer Vell. S’acorda que els tècnics municipals s’ho vagin 
a mirar.

-Cadires pavelló. També es comenta que les cadires del 
pavelló estan en molt mal estat i es trenquen, caient la 
gent a terra. S’acorda mirar els preus i intentar comprar-
ne el més aviat possible així com també alguna taula.
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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

593.020,71 €  de drets reconeguts  I un total de 548.523,27 
€ en obligacions reconegudes. D’aquí se’n deriva un resultat 
de l’exercici de 44.497,44 euros. Tenint en compte que les 
despeses finançades amb romanent de tresoreria pugen a 
137.053,87 €, resulta un resultat pressupostari ajustat de 
181.551,31 €. 

Liquidació del pressupost municipal del 2016

Total 593.020,71 € Total 548.523,27 €

INGRESSOS DESPESES

PARTIDA IMPORT

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

........................................ 182.477,63 €
....................................................... 30.070,47  €

................. 28.795,90  €
.................. 27.445,69  €

PARTIDA IMPORT

Personal
Retribucions personal
Seguretat social
Assegurança

................................................ 80.724,93 €
.......................................................... 25.118,10 €

......................................................................... 85,67 €

Despeses financeres
Interessos i comissions ............................................... 6.280,94 €

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

.......................... 30.156,23  €
.......................... 21.213,02 €

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

Inversions reals
Inversió nova (veure detall*)
Mobiliari urbà divers

  ................................... 146.942,31 €
.....................................................1.375,57 €

Despeses en béns corrents i serveis
Manteniments i conservació, neteja
Material oficina i publicacions
Subministraments
Comunicacions
Feines altres emp. i administracions
Assegurances
Recollida i tractament d’ escombraries
Estudis i treballs tècnics
Despeses Diverses

........................ 47.909,28 €
.................................... 3.311,87 €

...................................................... 31.487,77 €
............................................................... 2.512,60 €

..................... 58.616,76 €
................................................................. 5.345,58 €

................. 30.313,88 €
........................................... 29.433,85 €

..................................................... 20.173,27 €

Impostos indirectes
Impost s/instal·lacions i obres ................................17.801,44  €

Taxes i altres
Prestació serveis bàsics (escombraries)
Activitat competències locals (Urbanístiques)
Us privatiu o d’aprofitament d’espais públics
Altres ingressos (Multes i recàrrecs)

............ 46.437,23  € 
...... 1.337,40  €
... 23.533,40  € 

................................. 2.269,01  € 

Tranferències corrents
De l'Estat
De la Generalitat
De la Diputació de Girona

...................................................................... 71.170,90  €
....................................................... 77.348,33 €

........................................... 9.942,28  €

Ingressos patrimonials
Interessos de dipòsits
Concessions administratives i altres
Arrendaments urbans

......................................................... 4,52  €
...................... 6.425,32  €

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

Transferències de capital
Diputació
Comunitat - CCAA (PUOSC 11)
Comunitat - CCAA VIURE AL POBLE

...................................................................... 35.205,28  €
......................................... 11,65 €

....................... 29.144,26 € Passius financers
Amortització de préstecs............................................. 4.521,64 €

Detall de les inversions
Conveni Zona Esportiva (Bosc Pedrinyà)
Espai acollida turística - Púbol
Connexió desaigües Riuràs
Enllumenat Marques Alpens i canvi de cuadres

........................ 25.000,00 €
................................ 29.062,62 €

......................................... 1.761,17 €
..18.468,60 €

Despesa mitjana per habitant

2012
2013
2014
2015

Ordinària

.........................................................1.384,36 €

.........................................................1.060,28 €
........................................................... 837,85 €
............................................................999,75 €

Inversions

570,87 €
208,00 €

                390,34 €
         1.870,67 €

Accessibilitat Ajuntament
Mur Carrer Vell
Material informàtic
Furgoneta

..................................................... 9.238,38 €
.......................................................... 28.853,20 €

............................................................ 645,33€
........................................................................ 5.188,29 €

Acondicionament pàrquing La Pera
Vorera Crta. Pedrinyà

.............................. 17.798,12 €
...................................................... 453,75 €

TOTAL: 156.942,31 €

2016 .........................................................897,24 € 336,32 €
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Un cap de setmana al voltant de l’1 d’octubre i de la democràcia

En el referèndum del passat 1 d’octubre, 293 persones del 
municipi van votar a favor que Catalunya sigui una república 
independent (un 97,3 per cent del total), mentre que 5 
(un 1,73 per cent) ho van fer en contra. El nombre de vots 
nuls van ser dos i el de blancs, 1.  Però l’activitat ja havia 
començat el divendres anterior, el 29 de setembre, després 
de la finalització de les classes a l’escola,  un grup de 
persones que sempre va estar al voltat del centenar, hi vam 
fer diferents activitats: jocs, cinema... Moltes famílies també 
van sopar i dormir al mateix centre, uns en el passadís i 
altres en tendes de campanya que varen muntar en el pati. 
El dia següent, el dissabte, durant el mati, vam rebre la visita 
de les autoritats i dels veïns del poble italià  d’Abbateggio 
amb el qual ens hem agermanat. Les mestres els hi van fer

una visita guiada per les instal·lacions i la directora de 
l’escola d’Abbateggio va fer una presentació del que és la 
seva tasca a Itàlia i del funcionament de l’escola allà. El 
representants de La Pera vam passar un vídeo sobre el 
municipi amb imatges de com era  fa uns 30 anys. Durant la 
tarda/vespre es van continuar fent més activitats a l’escola 
amb la presència de molts nens i pares i també s’hi van 
fer els diferents àpats i diversos veïns van dormir a les 
mateixes instal·lacions, igual com havien fet el dia anterior. 
El dia següent, ja l’1 d’octubre, cap a les 5 de la matinada va 
començar a arribar a l’Escola gent que no havia dormit en 
el centre amb la inalitat de donar suport i reforçar als que 
ja hi eren per a aconseguir la celebració del referèndum. A 
les 8 del mati es va constituir la mesa electoral amb les per-
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sones designades per a aquesta finalitat i posteriorment  va 
arribar l’urna. Una hora més tard, puntualment a les 9 del 
mati, es van iniciar les votacions. Durant el mati no es va 
poder utilitzar el sistema informàtic previst per a verificar 
que els votants formaven part del cens electoral del municipi 
i aquesta tasca es va anar fent manualment.  Més tard, els 
sistema ja va estar operatiu i, a més a més de continuar amb 
les votacions amb tota normalitat, es van anar introduint les 
dades dels que havien dipositat el seu vot anteriorment a 
fi que el recompte final es pogués fer de manera totalment 
automatitzada. El col·legi electoral va estar obert fins a les 

6 de la tarda,moment en que es va clausurar la mesa i es va 
procedir al recompte. 
Finalment, el dia 3, en el marc de l’aturada de país i per 
a denunciar les càrregues policials en molts col·legis 
electorals el dia 1 anterior,  un grup de veïns del municipi 
va fer sobre la carretera una plantilla amb el missatge “SOS 
Democracy” (imatge gran d’aquestes pàgines) i li va donar 
forma i color amb els seus cossos (imatge de portada). Tot 
seguit ho van gravar des d’un dron i ho van difondre per les 
xarxes socials on va tenir molta difusió i repercussió. 
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Agermanament de La Pera i Abbateggio amb 4 caps de setmana d’actes

L’ Ajuntament de La Pera i el d’Abbateggio, municipi italià 
de la província de Pescara, s’han agermanat en el marc 
d’un projecte europeu que pretén promoure la participació 
de les petites comunitats en les polítiques europees. El 
programa, que duu per títol Petits contra la crisi, (SMAC, 
pel nom en anglès, SMall Against Crisis) s’emmarca dins 
el projecte europeu Europa per als ciutadans que afavoreix 
les connexions establertes, a nivell local, entre ajuntaments 
agermanats per fomentar l’intercanvi i la cooperació. Una 
delegació del municipi italià, encapçalada pel seu alcalde i 
formada per una dotzena de persones en representació de 
diferents entitats i associacions de la població, es va des-

plaçar el passat 10 de setembre fins a La Pera per 
formalitzar l’agermanament i participar en diferents actes 
i conferències de presentació de les respectives poblacions. 
Abbateggio és un municipi de poc més de 400 habitants amb 
característiques similars a La Pera. 
Un dels moments més destacats del primer cap de setmana 
va ser la lectura, en els diferents idiomes, del jurament 
d’agermanament europeu i la seva posterior firma per 
part de l’alcaldessa de La Pera, Lluïsa Teixidor Pagès, i de 
l’alcalde de Abbateggio, Antonio Di Marco. Segons el text 
“Els alcaldes de La Pera i de Abbateggio adoptem el solemne 
compromís de mantenir llaços permanents entre els nos-
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tres municipis a fi de dialogar, intercanviar experiències i 
posar en pràctica tota acció conjunta susceptible d’enriquir-
nos mútuament en tots els àmbits de la nostra competència... 
Promoure, per mitjà dels nostres intercanvis i cooperació, 
els valors universals de la llibertat, la democràcia, la igualtat 
i l’Estat de Dret...”. Arran de la firma d’aquest document 
d’agermanament, es varen celebrar durant quatre caps 
de setmana un seguit d’activitats, xerrades i tallers amb 
la participació de veïns dels dos municipis com testimonia 

aquest recull d’imatges. A més de l’acte oficial 
d’agermanament durant el primer cap de setmana es 
va portar a terme una jornada sobre la història de cada 
municipi. El segon cap de setmana es va dedicar a l’àmbit 
de les polítiques socials i el voluntariat, amb trobades i 
reunions on les entitats i associacions que treballen en el 
tercer sector de La Pera i d’Abbateggio varen intercanviar 
informació. El tercer cap de setmana es varen muntar 
activitats enfocades al desenvolupament sostenible i a 
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explorar fòrmules perquè les petites empreses puguin 
promoure i compartir els seus productes, sobretot 
en l’àmbit gastronòmic. Finalment, el darrer cap de 
setmana es varen abordar les mesures que s’han pres 
per contrarestar la crisi econòmica i com reforçar en 
l’àmbit comunitari la identitat dels diferents pobles.

Tot i que no estava previst inicialment, també hi va haver 
una altra experiència important: l’anàlisi del model 
educatiu i escolar als dos municipis, una taula de treball 
que va comptar amb la presència de la directora de l’escola 
d’Abbateggio i dels responsables del centre d’ensenyament 
de La Pera, l’escola Pedra Blanca. 
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Tal com estava previst dintre d’aquest 
any 2017, s’estan portant a terme 
les obres de reforma de l’edifici 
de l’Ajuntament per ajustar-ne els 
accessos d’acord amb la normativa 
actual sobre accessibilitat a les 
instal·lacions públiques. D’aquesta 
manera, s’eliminaran totes les barreres 
arquitectòniques i funcionals per tal 
que tothom tingui un accés més fàcil 
i còmode a la casa Consistorial però 
sobretot les persones que pateixen 
qualsevol tipus de discapacitat i/o 
disminució de mobilitat. Entre les 
accions que s’estan portant a terme 
hi ha una rampa per accedir des del 
carrer a l’entrada de la planta baixa, 
una escala completament nova perquè 
tingui les mides i les característiques 
que fixa la normativa i la instal·lació 
d’ un ascensor en aquest forat de 
l’escala.

Les obres per millorar l’accessibilitat a l’Ajuntament van endavant

Parada per contribuir a la Setmana Europea de la Gestió de Residus

La Pera es va afegir a la celebració 
de la Setmana Europea de la Gestió 
de Residus que impulsaven el 
Consell Comarcal del Baix Empordà, 
el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i l’Agència de Residus de 
Catalunya. Així, el dijous 23 de novem-
bre va instl·lar un punt d’informació 
al Bar L’Escola, tal com anunciava 
des d’uns dies abans el cartell que 
reproduïm i que es va repartir per tot 

pre d’aquell dia, des d’aquesta parada 
es va fer difusió entre els ciutadans 
i ciutadanes de La Pera de diferents 
accions per a generar menys residus 
i conscienciar la població sobre la ne-
cessitat d’afrontar aquest problema 
d’abast mundial. Des d’aquesta 
parada, es va facilitar informació 
escrita d’aquesta campanya i 
sobre com actuar individualment 
i col·lectivament per contribuir a 
resoldre aquest problema. Així mateix, 

recollida de residus. Com les ja 
populars cistelles marrons i bosses 
d’escombraries fetes amb material 
biodegradable, per a les restes 
orgàniques i bosses de color groc, 
blau i verd per guardar envasos, paper 
i vidre abans d’anar-los a abocar als 
respectius contenidors. També es van 
repartir bosses grans per transportar 
plegades les compres –sobretot les de 
mercat i de supermercat- i no haver 
d’utilitzar bosses de plàstic.
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Parlem amb...
Adriano Amorosi
Coordinador de l’agermanament entre 
La Pera i Abbateggio

“Entre la gent de La Pera i Abbateggio hi ha molta sintonia i de l’ager-
manament en sortiran altres iniciatives”

 D’unes setmanes ençà, Adriano Amorosi s’ha convertit en una persona coneguda per a la gent de La Pera. Aquest 
italià, de tarannà afable i nascut fa 46 anys a Lama dei Peligni -un poble que forma part de la regió dels Abruços- és el 
coordinador del projecte europeu d’agermanament del nostre municipi amb la localitat d’Abbateggio. Adriano Amorosi 
treballa a l’Associació Eurocivis, una entitat sense ànim de lucre amb seu a Barcelona que s’encarrega de la redacció i 
gestió de projectes europeus com el que ha fet possible l’agermanament. Entre setembre i principis d’octubre d’aquest 
any, l’alcalde i regidors de l’Ajuntament d’Abbateggio i representants d’entitats i associacions hagin vingut a La Pera per 
participar en diferents activitats.

D’on sorgeix la idea d’agermanar La Pera i Abbateggio?
Existeix un programa de la Unió Europea, Europe for citizens 
per fomentar que els ciutadans de diferents països puguin 
compartir la seva cultura, tradicions i activitats i amb això 
vol facilitar la trobada i reunió entre les comunitats dels 
diferents pobles, no només involucrar la part política que 
representen els Ajuntaments sinó també les associacions 
i entitats dels municipis. Aquest programa permet accedir 
a subvencions de fins a un màxim de 25.000 € per assumir 
les despeses derivades d’aquests intercanvis. En el cas de 
capitals o de grans ciutats, aquesta xifra és relativament 
baixa però per a municipis més petits és una quantitat 
interessant perquè permet cobrir bona part de les despeses. 
En el cas de La Pera ens han concedit una subvenció de 
14.500 €. Vull afegir que són programes cofinançats i per 
tant l’Ajuntament de La Pera ha hagut d’assumir una petita 
part del cost del projecte.

Com es va escollir Abbateggio?
La proposta la fa l’Associació a la qual represento. Vàrem 
escollir Abbateggio  perquè té moltes semblances amb La 
Pera: una dimensió semblant, una posició geogràfica similar 
ja que són municipis que estan a l’interior però també a 
prop de la costa i un patrimoni molt important. Abbateggio 
disposa d’una catedral molt important i La Pera té el castell 
de Púbol. Son municipis amb un estil de vida tranquil, que 
conserven les tradicions però també una part de la seva 
economia està enfocada al turisme i que cada any reben 
milers de visitants. Un cop feta la proposta, l’alcaldessa de 
La Pera i l’alcalde d’Abbateggio varen mantenir contactes i 
varen ser ells els que finalment varen decidir tirar endavant 
l’agermanament dels dos municipis. Jo no he fet res mes 
que facilitar els contactes entre els dos Ajuntaments i dels 
tràmits administratius. Un projecte d’aquest tipus comporta 
molta paperassa. La UE demana molta documentació i ha
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tardat uns 4 mesos en avaluar el projecte i decidir si 
concedia o no la subvenció. En el cas de l’Ajuntament de la 
Pera vàrem rebre el vistiplau i per això s’han muntat aquí 
tot un seguit d’actes. Ara estem esperant que tiri endavant 
la subvenció que ha demanat Abbateggio per poder fer 
diverses trobades i projectes allà.  

En què ha consistit l’agermanament que s’ha portat a 
terme? 
Un cop els Ajuntaments donen el vistiplau a la proposta 
d’agermanament, els dos municipis creen uns comitès que 
són els encarregats de preparar el programa d’activitats en 
l’àmbit social, cultural o esportiu segons les característiques 
de cada poble. En el cas de La Pera els actes s’han concentrat 
al voltant de quatre caps de setmana. En el primer es 
va portar a terme l’acte oficial d’agermanament i una 
jornada sobre la memòria històrica. Una de les prioritats 
d’aquest Programa Europeu d’agermanaments es divulgar 
i compartir la memòria històrica, a través de la qual es vol 
construir la identitat comuna. Penseu que els 27 països que 
formen la UE són molt diferents entre si i s’ha cregut que a 
través de conèixer i compartir la seva història es pot ajudar 
a unir les comunitats. El segon cap de setmana el vàrem 
centrar en l’àmbit de les polítiques socials i el voluntariat. 
Es varen organitzar trobades i reunions per presentar totes 
les entitats i associacions que treballen en el tercer sector 
de La Pera i Abbateggio. No només es varen presentar 
com funcionen els models socials als dos municipis i sinó 
que s’està estudiant la possibilitat de fomentar l’intercanvi 
de voluntaris. El tercer cap de setmana es varen muntar 
activitats enfocades al desenvolupament sostenible i a 
explorar fórmules perquè les empreses petites puguin 
promoure i compartir els seus productes. Durant aquell 
cap de setmana la gastronomia va tenir-hi un paper molt 
destacat i es va posar de manifest que alguns productes 
típics de cada regió tenen la mateixa base. Per exemple 
algunes herbes que s’utilitzen per elaborar la ratafia i 
altres ingredients que porta, són els mateixos que es fan 
servir a la regió dels Abruços per preparar altres productes 
típics d’allà. El darrer cap de setmana va tenir un caire més 
polític i es varen abordar que s’està fent per contrarestar la 
crisi econòmica. Com que aquell mateix cap de setmana va 
coincidir amb la vigília del referèndum, també es va tractar 
el tema de la independència i de com fomentar en un marc 
comunitari la identitat i la cultura local. Tot i que fa uns anys 
es parlava de l’Europa de les regions, aquest ara és un tema 
molt més complicat d’abordar ja que existeixen diversos 
moviments independentistes, no tant forts com el que hi 
ha a Catalunya, i això preocupa a les autoritats europees 
pel que pugui acabar desencadenant. Va ser un ser debat 
molt interessant. Durant aquell dia ens varen visitar un 
equip de reporters de Catalunya Ràdio que van informar 
per tot Catalunya de la presència a La Pera de la delegació 
d’Abbateggio i de l’agermanament entre els dos municipis. 
Tot i que no estava previst inicialment, aquell cap de 
setmana també hi va haver una altra experiència important. 
Va formar part de la delegació italiana que es va desplaçar 
fins a La Pera la directora de l’escola d’ Abbateggio. A part 
de conèixer l’escola de Pedra Blanca i als responsables del 
centre, varen poder debatre sobre els sistemes escolars

l’Entrevista

que hi ha als dos països. 

Quantes persones s’han desplaçat fins a La Pera durant 
els quatre caps de setmana?
Més d’un centenar. Penso que el més interessant és que 
a partir de les trobades que ja s’han portat a terme s’han 
previst noves iniciatives que si finalment es porten a 
terme involucraran a un gran nombre de veïns dels dos 
municipis. Per tant, tot sembla indicar que els intercanvis 
i trobades tindran continuïtat fora del projecte europeu i 
això és important. No sempre succeeix. L’agermanament 
entre La Pera i Abbateggio és un cas d’èxit i no sempre 
entre els habitants de pobles que participen en aquest tipus 
d’experiències hi ha aquesta bona sintonia i predisposició a 
promoure noves accions. 

Per tant, està satisfet de com ha anat tot?
Molt, tant de la rebuda com de la resposta que hi ha hagut. 
Aquests Programes Europeus d’agermanament són 
importants perquè ens ajuden tot i que la subvenció que es 
concedeix és petita. Participar-hi però facilita posteriorment 
l’accés a Programes amb subvencions de superior quantia 
ja que és un dels requisits que s’exigeix. El Programa 
Europe for citizens permet adquirir aquesta experiència 
prèvia sobre com accedir i gestionar fons europeus i per 
a nosaltres que redactem projectes això permetrà a La 
Pera presentar-se i participar en projectes més grans. Per 
exemple un que s’anomena projecte “Care” al voltant dels 
refugiats. No es tracta d’un projecte d’acollida de refugiats. 
La crisi humanitària ha donat arguments als euroescèptics, 
la gent que està en contra de la Unió Europea, i des de les 
institucions comunitàries es treballa per enfortir la cultura 
de la solidaritat sobretot entre els joves. 

Està previst que els veïns i entitats de La Pera puguin 
visitar Abbateggio? 
Sí, si la UE aprova la corresponent subvenció està previst 
que es pugui fer durant el 2018. Seran quatre caps de 
setmana, a partir de la segona meitat de setembre fins a la 
segona d’octubre i estaran enfocats a altres àmbits.
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Sortides i activitats de tardor a 
l’Escola Pedra Blanca

El 31 d’octubre a la tarda es va portar a terme la tradicional 
castanyada de l’Escola Pedra Blanca per celebrar l’entrada 
a la tardor. Organitzada pels tutors i els pares i mares, 
a partir de les tres de la tarda, al pati del centre s’hi van 
reunir un total de 100 assistents. A més a més de torrar 
les castanyes, es van fer danses a l’aire lliure, a la pista 
i, després, les famílies es van afegir a cantar i ballar. Els 
alumnes més grans van vendre panellets de xocolata, 
ametlla, coco i pinyons que tothom va trobar molt bons i 
molt ben fets.

Colònies d’anglès
Del dilluns 13 al dimecres 15 de novembre es van fer unes 
colònies d’anglès a  Empúries organitzades pels mestres 
d’aquesta matèria de la zona ZER Empordanet Gavarres, 
amb l’objectiu de millorar la pràctica d’aquest idioma. Per 
aquest motiu, els monitors parlen en anglès i procuren que 
els alumnes també s’expressin en aquesta llengua. Hi van 
participar 110 alumnes de tota l’àrea: un grup de 77 i un 
altre de 33. El dilluns 13, els alumnes de sisè vam anar amb 
autocar fins a Empúries amb tots els altres alumnes de la 
ZER, on ens vam trobar amb els nostres companys/es de 
colònies. El primer dia vam fer jocs per conèixer-nos entre 
nosaltres, i al vespre vam fer un joc de nit. El tema inicial, 
a part d’aprendre anglès, tractava d’uns pirates que havien 
perdut la memòria i els havíem d’ajudar a recuperar-la.
La segona nit vam fer discoteca, i l’endemà, després 
d’esmorzar i dinar, vam tornar a La Pera. La realització 
d’aquesta activitat estava prevista pels dies 2, 3 i 4 d’octubre 
però donades les circumstàncies polítiques i socials 
d’aquells dies -aturada general de país el dia 3 d’octubre- 
es va haver d’ajornar. 

Trobada  a Sant Sadurní
El divendres 17 de novembre es va fer una trobada d’escoles 
de la ZER a l’Escola Pedra Dreta de Sant Sadurní de l’Heura, 
coincidint amb la Fira del Bolet que se celebra en aquest 
poble. Els alumnes d’aquesta escola havien preparat dues 
obres de teatre. El divendres 17 de novembre van aprofitar 
per fer l’assaig general per a nosaltres i per als més petits 
del municipi, els nens i nenes de la Llar d’Infants. Després 
ens convidaren a esmorzar pa amb xocolata. Els més petits 
es van quedar a l’escola a jugar i els de Primària van anar 
a caminar. Els més grans vam anar fins al dolmen Pedra 
Dreta, que dóna nom a l’escola, on ens van explicar la 
llegenda. Hi van participar uns 200 nens i nenes, des de P3 
a 6è. Aquesta trobada estava prevista en el tercer trimestre 
del curs passat però, donat que el dia que s’havia de fer va 
ploure, es va ajornar per aquest curs 2017/18.

Escacs
L’escola també organitza l’activitat d’escacs que es fa 
dos divendres al mes, de les 15:00 a les 17:30, sota la 
responsabilitat d’un professor especialitzat en aquest joc 
de taula que dirigeix l’aula, ensenyant els moviments de les 
peces, el seu valor i les estratègies dels moviments, sempre
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depenent de l’edat del jugadors. Es fan dos grups, de 1r a 3r 
i de 4t a 6è i l’activitat té una durada de 45 minuts per grup. 
Hi participen 34 nens i nenes de Primària amb l’objectiu 
d’aprendre les estratègies del joc i fomentar el raonament 
lògic, l’atenció i la concentració. També es treballa la 
competitivitat a nivell de joc de taula.

Moviment i dansa
Dos dimecres al mes, de 3:00 a 4:30 h, es porta a terme 
l’activitat de Moviment i Dansa a l’espai polivalent del 
menjador del centre, amb el suport econòmic de l’AMPA 
de l’Escola. Hi participen 16 alumnes, entre nens i nenes. 
Aquesta activitat té el propòsit de complementar els 
escacs a Primària, amb una altra activitat adient per als 
alumnes d’Infantil; està dirigida per una persona experta 
en música i moviment corporal, l’Álvaro, que porta diferents  
instruments i llavors, depenent de la música, els alumnes 
es van movent més ràpidament o més lentament imitant els 
moviments d’animals, o bé es relaxen amb postures de ioga.  

La fideuada de La Pera, un clàssic de la Marató de TV3

El diumenge 19 de novembre es va celebrar a La Pera la 
4a Fideuada a benefici de la Marató de TV3, que aquest 
any recapta fons per la investigació de les malalties 
infeccioses com bronquitis, pulmonia, meningitis i moltes 
més. Malalties que hem patit o podem patir tots nosaltres. 
Per això trobo tan important que les persones s’impliquin 
en aquests actes solidaris i vull agrair la participació de 
tots els col·laboradors, músics, cantants, participants de 
La Pera i voltants, ja que gràcies a ells ha estat possible 
recaptar 716,15 € que ja són visibles a la web de la Marató. 
L’acte va començar amb l’actuació de Palamós Gospel Choir, 
seguit del dinar i del sorteig i va finalitzar amb l’actuació del 
grup Jep Cua i la banda. Aquest any l’assistència d’infants 
va ser més gran que en altres ocasions ja que hi havia una 
vintena de nens i nenes que alegraven la festa! Fa uns dies 
vaig rebre una trucada de TV3 informant que sortirà un petit 
vídeo del nostre dinar a La Pera, durant el programa de la 
Marató que es fa a TV3 el 17 de desembre. Així que els que 
aquell dia hagueu vist el programa, haureu pogut veure un 
poble que és...LA PERA! Als col·laboradors, cal afegir la 
Fiona Morrison que cada any fa la donació d’una obra d’art.

 Moltes gracies a totes i a tots !!!
Mary Muñoz
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La Pujada als Àngels d’aquest any va ser objecte d’un concurs a Instagram

El bisbe de Girona oficia la festa de Sant Andreu de Pedrinyà 

Entitats i activitats

El diumenge 22 d’octubre es va portar a terme la 38ena 
edició de la Pujada als Àngels. Els més esportistes hi van 
arribar caminant des de Can Condom i el seu esforç es va 
premiar  amb l’obsequi d’un buf de color verd i també amb 
un petit esmorzar a mig camí. Com cada any, a les 12 es va 
celebrar la missa al Santuari i tot seguit es va fer el dinar 
popular: la JOPEPU va preparar una bona carn a la brasa 
amb pa amb tomata i uns bons postres i un menú infantil de

macarrons per a la mainada. Aquest any, com a novetat, 
es va dur a terme un concurs d’Instagram en el que hi va 
participar molta gent. Va resultar guanyadora la fotografia 
que encapçala aquest escrit, a l’esquerra, que va obtenir 
un sopar per a dues persones al Bar L’Escola. Des de 
l’Ajuntament volem agrair a tota la gent que hi va participar 
i que va ajudar a fer possible, un any més, una agradable 
pujada i aconseguir fer-la durant molts més anys.

El passat tres de desembre vam tenir una celebració de la 
festa de Sant Andreu de Pedrinyà una mica diferent de la 
dels darrers anys. Encara que s’ha mantingut el programa 
bàsic de sempre –la missa a l’església romànica del poble 
i una ballada de sardanes a la plaça- aquesta vegada, la 
missa la va oficiar el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc 
Pardo, acompanyat dels mossens i diaques de la zona. L’ofici 
religiós, que va començar a les onze del matí, va comptar 
amb l’acompanyament orquestral de la cobla La Principal 

de L’Escala. Després, al pati del recinte de l’església, es van 
interpretar tres sardanes que van poder ballar el centenar 
de persones que van assistir a l’acte. Per fer-lo encara una 
mica més festiu, els organitzadors –la gent de la JOPEPU- 
van oferir un vermut a tots els presents que els va fer passar 
el fred que feia aquell dia de tardor i es van vendre números 
per a la rifa d’una panera, preparada amb la col·laboració 
de la botiga de Can Condom de la que en va ser afortunat 
guanyador en Jordi Andreu Bahí.
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La U.E. La Pera continua apostant pel futbol femení
Ha començat una nova temporada 
dels campionats de futbol i el nostre 
club, com ja fa 20 anys consecutius, 
continua apostant pel futbol femení del 
que en som una referència en el nostre 
entorn territorial. En aquest butlletí us 
presentem els tres equips femenins 
que tenim en competició. A la imatge 
de dalt, l’equip infantil / aleví que 
milita a la 1ª Divisió Catalana. Dretes: 
Elsa Ametller, Martina Boschsacoma, 
Mercè Puig, Alícia Castilla i Farners 
Serradell. Ajupides: Bruna Peris, 
Emma Planas, Mar Aguilar, Laia 
Bonache, Anna Asencio i Berta 
López.A sota, l’equip cadet / juvenil 
que competeix a la 2ª. Divisió Catalana. 
Dretes: Neus Juhé (delegada), Cristina 
Cotxà, Jana Castro, Maitane Gutiérrez, 
Gemma Ferrés, Irene Sànchez, 
Martina Amalrich, Mia Oliveras, 
Chus Noguera i Montserrat Serradell 
(entrenadora). Ajupides:Júlia Vilanova, 
Victòria Tannous, Elisenda Ramírez de 
Cartagena, Zhaodi Borrell i Lia Chicot. 
I a la fotografia de baix de tot, l’equip 
femení que disputa el campionat de 
la 2ª Divisió Catalana. Dretes: Núria 
Gispert, Gemma Jan, Maria Viella, 
Martina Vila, Elisa Rovira, Almodis 
Cebrià, Estel Ventalló, Anna Alsina, 
Anna Bahí i Neus Juhé (entrenadora). 
Ajupides: Alba Ventura, Elisenda 
Ramirez de Cartagena, Lemba  Anaya, 
Emma Company, Victòria Font, Montse 
Serradell, Anna Martínez, Martina 
Amalrich i Carla Martínez.



La Pera, Púbol, Pedrinyà i Riuràs Desembre 2017[ 20 ]

Entitats i activitats

Una marxa popular per fer salut i 
conèixer els camins del municipi
El diumenge 19 de novembre es va portar a terme una nova 
edició de la Marxa de La Pera organitzada per la JOPEPU en 
motiu de la Setmana de la Mobilitat. Es va sortir del Pavelló 
Polivalent a les 9 del matí i es va fer un recorregut de 8 
quilòmetres  pels camins públics del municipi. En finalitzar 
la marxa, tots els participants van poder fer un bon esmorzar 
prèvia adquisició del tiquet. Tots els participants –uns 150- 
van rebre, a més a més, una bossa-motxilla en recorda 
d’aquesta diada. Aquesta activitat, que s’organitza des de 
l’any passat, s’enquadra dins de la Setmana de la Mobilitat 
per a incentivar l’activitat física com a pràctica de bona salut 
i també es procura que sigui un atractiu per conèixer bé 
tots els camins i nuclis del terme municipal (Pedrinyà, La 
Pera, Púbol i Riuràs) que transcorren per paisatges de gran 
bellesa i tranquil·litat.

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

................................................ 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


