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Amb la col·laboració de:

Agenda
FESTA MAJOR DE LA PERA 2018

Divendres 25/05/2018
21h. Pregó al balcó de l’Ajuntament de l’hereu i la pubilla 2017-2018
Seguidament sopar de festa major a la plaça i elecció dels nous hereu i 
pubilla 2018-2019
Dissabte 26/05/2018
12h. Vermut popular gratuït a la plaça
16h. Jocs per la mainada a la plaça del poble. Tot seguit xocolatada 
i cercavila
24h. Nit jove al polivalent: 8è Toca’m La Pera, amb Pelukas, PD Ivanote i 
Dj Celtic’s
Diumenge 27/05/2018
11h. Ofici solemne i tot seguit sardanes a la plaça de la vila
18h. Concert i ball al polivalent amb l’orquestra La Principal de La Bisbal
 
FESTA MAJOR DE PÚBOL 2018

Dimarts 14/08/2018
17h. Jocs per la mainada a la plaça del poble
Dimecres 15/08/2018
11h. Ofici solemne amb acompanyament de coral
18h. Sardanes a la plaça amb la cobla La Principal de Cassà
20h. Concert i ball de fi de festa a càrrec de Cafè Trio

VISITES GUIADES
Dissabte 02/06/2018, Església de La Pera, 11h
Dissabte 01/09/2018, Església de Púbol ,11h

Hola a tothom, 

El passat 9 de març va 
entrar en vigor la nova Llei 
de Contractes del Sector 
Públic. Per a pobles petits 
com el nostre serà difícil 
acomplir els requeriments 
si no aconseguim una 
interpretació laxa, que 
agilitzi la gestió  del  dia a 
dia.
En el nostre dia a dia, es 
remouen consciències 
i s’empeny a tots cap a 
una societat més diversa 
i plural , però la repressió 
continua afectant al nostre 
país.
La judicialització de les actuacions 
manté als nostres polítics a la presó 
o a l’exili i, per a protestar, tenim un 
poble groc. Hi ha qui ho intenta impedir 
tallant els llaços, però la constància 
dels habitants del municipi impedeix 
noves actuacions i permet reposar 
ràpidament qualsevol atac . Reiterem 
el nostre agraïment als músics que 
segueixen interpretant el “Cant 
dels ocells” en senyal de protesta. 
També ha sigut diferent el Sant Jordi 
que acabem de passar on la rosa 
vermella ens ha recordat la tradició i

la groga la lluita contra la repressió. 
Aquest mes passat s’ha iniciat una 
opció per una activitat nova: “Alliberem  
llibres”. A l’entrada de l’Ajuntament 
trobareu una taula amb llibres 
que es van canviant periòdicament 
perquè tothom qui ho vulgui pugui 
llegir-los i així donar opcions a 
ampliar la lectura dels nostres veïns.
Tots estem molt preocupats per 
les obres de l’Ajuntament. Hem 
acabat les relacions amb l’empresa 
que va guanyar el concurs per 
incompliments reiterats, i tornarem

a tramitar tot el 
p r o c e d i m e n t . S ’ e s t à 
estudiant la possibilitat 
que els joves del municipi 
puguin accedir al pati de 
l’escola fora dels horaris 
lectius, per així poder fer 
un ús més intensiu de les 
instal·lacions.
Properament s’iniciaran 
les obres per a la 
construcció de la planta 
de desnitrificació, per tenir 
sempre la nostra aigua 
potable per sota dels 
barems legals de nitrats.
Vull destacar també 
l’activitat del Taller de 
Memòria que, a part de

l’èxit de participació que ha tingut, ha 
estat també molt satisfactori per a la 
gent que hi ha participat.

A nivell de la comarca, el passat 28 
d’abril es va constituir Òmnium Baix 
Empordà, per potenciar la llengua i la 
cultura al nostre territori.

LLIBERTAT PER A TOTS: LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ I DRETS CIVILS.

Lluïsa Teixidor i Pagès
Alcaldessa de La Pera
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Extracte dels acords del ple

Ple Extraordinari
23 d’octubre de 2017

Ratificació de la urgència de la sessió.

Moció de suport per a aturar la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya.
Exposició de motius
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer 
Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la 
resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la 
retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar 
l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després 
de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres 
partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a 
sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política. 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola 
liquida, de facto, l’autonomia catalana a través d’un fort 
atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat 
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la 
seva resposta repressiva a través de la vulneració de 
drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de 
comunicació, la violació del secret postal, les detencions 
de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra 
el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i 
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra 
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels 
líders de la societat civil, el gran desplegament de forces 
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció 
i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen 
suport continuen optant per la via de la repressió i la 
vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble 
i les institucions de Catalunya que en les eleccions del 
passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria 
absoluta del Parlament a les forces independentistes i que 
el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació 
de Catalunya, van ser novament refermat el mandat 
democràtic per a la independència de Catalunya. 
Per tots aquests motius, es proposa a l’Ajuntament 
de la Pera l’adopció dels següents acords:
 - Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya 

i al Parlament per fer efectiu el mandat popular 
del passat 1 d’Octubre en els termes que estableix 
la Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la 
Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya.

 - Segon. Condemnar la violació de drets 
fonamentals a Catalunya a través de les mesures 
repressives aplicades per l’Estat espanyol 
contra la població i les institucions catalanes.

 - Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen 
suport a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 
que ja estan portant a terme i que volen reblar amb 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.

 - Quart. Comunicar aquest acord al President de 
la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana 

 
de Municipis, a l’Associació de Municipis   

 per la  Independència, al  Govern espanyol   
 i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

Lectura i aprovació de  l’acta de les sessions 
del 2  i del 23 d’octubre de 2017.
Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
 - Decret 54/2017 atorgant  llicència urbanística per a 

les obres de pavimentació exterior i reconstrucció 
d’un mur a la finca situada al Mas Negre de Riuràs.

 - Decret 55/2017 atorgant llicència d’obres per a 
conservació i manteniment dels acabats d’una habitació 
a la finca situada al C/ Marquès d’Alpens, 16 de la 
Pera, de conformitat amb la documentació presentada 
i d’acord amb els requisits fixats a l’expedient.

 - Decret 56/2017 atorgant llicència d’obres  
per a la reforma d’una xemeneia a la finca 
situada a la plaça de l’Església, 3 de la Pera.

 - Decret 57/2017 adjudicant el contracte menor per 
a la redacció del  Pla especial urbanístic del catàleg 
de masies de la Pera, a l’arquitecte Victor Alegrí 
Sabater, per un de 5.000 euros i 1.050 euros d’IVA.

 - Decret 59/2017 atorgant la bonificació del 50% 
de la quota de l’impost a diversos vehicles per 
tenir una antiguitat de més de vint-i-cinc anys.

 - Decret 60 /2017 aprovant els següents expedients 
de liquidació de plusvàlues de les finques 
8617209DG9581N0001OY i 7922502DG9575S0001MR, 
conjuntament amb la respectiva taxa corresponent.

 - Decret 61 /2017 ordenant el pagament dels documents 
comptables corresponents a les nòmines del 
personal municipal, perun  import total de 6.936,04 €.

 - Decret 62/2017 ordenant el pagament 
de dos documents comptables per un 
import total de 7.949,27 € i de 36.302,87 €.

 - Decret 63/2017  aprovant la cancel·lació del préstec 
contret per aquest ajuntament amb l’entitat LA CAIXA, 
núm. 9620312235551-40 i per la quantitat final 
resultant de 30.443,75 € més 440,536 € d’interessos.

 - Decret 64/2017 aprovant l’expedient 
de modificació de crèdits núm. 3/2017, 
amb la modalitat de majors d’ingressos.

 
Aprovació de llicències urbanístiques.
EXP. 17/2016. Modificació del projecte de parcel·lació de 
les parcel·les situades al carrer Major nº 6 i 8 de La Pera. 
S’aprova la modificació de la llicència de segregació de 
les finques d’acord amb els requisits fixats a l’expedient 
i amb l’informe tècnic municipal, resultant finques amb 
una superfície de 202,32 m2 i 164,94 m2, respectivament. 
EXP. 10/2017. Llicència d’obres majors per a la reforma d’un 
habitatge unifamiliar situat a la plaça de l’Església nº 4 de la 
Pera. S’atorga llicència per obra major d’acord amb els requisits 
fixats a l’expedient, d’acord amb informe tècnic municipal 
amb una liquidació d’ICIO i de taxes, per import  de 587,24 €.

Ple Ordinari
13 de novembre de 2017
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Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix 
Empordà per a la gestió del servei de recollida del rebuig 
dels residus municipals.

Atès que el contracte subscrit amb l’empresa 
SERVITRANSFER no està en vigor en l’actualitat.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE) 
ofereix  la gestió del servei de recollida i eliminació del 
rebuig dels residus municipals.
Donat que el CCBE té contractat el servei de recollida 
selectiva de totes les fraccions dels residus municipals, 
inclòs el rebuig i, per tant, pot oferir un servei integral 
de recollida de residus als municipis de la comarca, amb 
la possibilitat de fer seguiment per geolocalització dels 
vehicles, pesatge de cada contenidor recollit, així com de tot 
el seguiment tècnic i administratiu del servei.
Vista la proposta de conveni presentada pel CCBE, el ple de 
la corporació adopta els següents acords:

 - Primer: aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal 
del Baix Empordà per a la gestió del servei de recollida 
i eliminació del rebuig dels residus municipals, amb 
efectes a 1 de febrer de 2018.

 - Segon: traslladar aquest acord al Consell Comarcal del 
Baix Empordà i a l’empresa Servitransfer.

Aprovació de la justificació de diferents subvencions de la 
Diputació de Girona.
Ratificació dels comptes justificatius presentats:
 - Per a activitats culturals, dins el Fons de Subvencions. 

Atesa la subvenció concedida per la Diputació de Girona 
a aquest ajuntament per import de 4.977,00 €, per a 
activitats culturals, dins el Fons de Subvencions, es 
presenten les activitats realitzades durant aquest 2017 
per import de 5.977,8 €.

 - Per a equipaments informàtics. Vistes les bases 
reguladores de les subvencions per ajuntaments per

inançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, 
atesa la subvenció concedida per la Diputació de Girona 
a aquest ajuntament per import de 648,15 €,  atès que 
s’ha procedit a la renovació i nova adquisició de material 
informàtic de les dependències municipals, es ratifiquen els 
comptes justificatius de les  subvencions abans esmentades 
d’acord amb la documentació obrant a l’expedient.

Aprovació de concessió d’ajudes a entitats del municipi.  
Vistes les sol·licituds formulades per les entitats 
municipals per a la realització d’activitats dins el municipi, 
s’acorda per unanimitat atorgar les següents ajudes: 
 - A la Comissió de festes, la quantitat de 3.425 € 

corresponents a la part restant de les despeses 
realitzades.  

 - A la Unió Esportiva La Pera, la quantitat de 2.200 € per 
a despeses de manteniment i 2.696 €, per a activitats 
esportives. 

 - A l’ADF Puig d’Arques, la quantitat de 450 € per a despeses 
generals i 515,23 € per a l’arranjament de camins.

 - A l’AMPA de l’escola, la quantitat de 600 € i 1.000 € per 
al pati de l’escola, contra la presentació de factura. 

 - Al CEIP Pedra Blanca, la quantitat de 600 €. 
 - A la senyora Anna Massa, com a esportista amateur 

Extracte dels acords del ple

 - menor de 25 anys, la quantitat final de 500 euros, 
inclosa la subvenció de la Diputació de Girona de 223 €.

Designació dels Presidents i Vocals de la Mesa Electoral 
del municipi de La Pera. Vista la convocatòria d’Eleccions 
Autonòmiques a Catalunya, aprovada pel Reial Decret 
946/2017, de 27 d’octubre, i conforme a l’article 26 de la 
Llei 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General 
i a l’article 3 del Real Decret 953/2017, de 31 de octubre, 
pel qual es dicten las normes complementàries per a la 
realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 
2017, s’ha de procedir a la designació del President i els 
Vocals de cada Mesa per sorteig públic, entre la totalitat 
de les persones incloses en la llista d’electors de la 
Mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin 
menors de setanta anys. Per aquest motiu el Ple acorda:
 - Primer. Procedir a realitzar el sorteig públic amb 

l’objecte de designar els Presidents i Vocals de 
cada Mesa Electoral, així com a dos suplents 
per a cadascun dels membres de la Mesa.

 - Segon. De conformitat amb els resultats del 
sorteig, designar els següents membres de 
la Mesa Electoral del municipi de la Pera:
SECCIÓ 001, MESA 1
TITULARS
President: Gemma Delgado Requena; elector núm. 96.
Vocal 1r: Isabel Carreras Ferrer; elector núm. 74.
Vocal 2on: Dolors Bueno Garzón; elector núm. 60.
SUPLENTS
1er de President: Guida Formiguera Romera; 
elector núm. 122.
2on de President: Manuela Cáceres Franco; 
elector núm. 64.
1er de Vocal 1er: Laura Bou Riera; elector núm. 59.
2on de Vocal 1er: Montserrat Morales Palé; 
elector núm. 202.
1er de Vocal 2on: Adrià Bergada Estrada; 
elector núm. 38.
2on de Vocal 2on: Marcel Alofra Marcé; 
elector núm. 6.

Aprovació de l’acta de les sessions dels dies 13 i 22  de 
novembre de 2017.
Decrets i comunicacions d’Alcaldia.

 - Decret 65/2017 atorgant llicència urbanística per 
a obres de fusteria exterior a la finca situada al C/ 
Tramuntana nº 5 de Púbol.

 - Decret 66/2017 atorgant llicència urbanística per a les 
obres de pavimentació exterior i reconstrucció de mur 
a la finca situada al Mas Negre de Riuràs. 

 - Decret 67/2017 ordenant el pagament dels documents 
comptables que  corresponen a diverses factures per 
un  import total de 21.888,55 €.

Ple extraordinari
22 de novembre de 2017

Ple Ordinari
4 de desembre de 2017
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Extracte dels acords del ple

 - Decret 69/2017 aprovant la liquidació de l’empresa 
Sorea SA corresponent a la facturació del servei 
d’aigua i taxa de recollida d’escombraries del 2on 
trimestre del 2017, amb un saldo total de 4.235,93 € a 
favor de l’Ajuntament.

 - Decret 70/2017 aprovant la liquidació de l’empresa 
Sorea SA corresponent a la facturació del servei 
d’aigua i taxa de recollida d’escombraries del 3er 
trimestre del 2017, amb un saldo total de 13.285,54 € 
a favor de l’Ajuntament.

Aprovació definitiva del projecte constructiu d’una planta 
d’eliminació de nitrats per al tractament biològic per 
corrent ascendent amb doble etapa anaeròbia-aeròbia de 
tecnologia  UFBAF.  No havent-se produït al·legacions al 
projecte constructiu d’una planta d’eliminació de nitrats per 
tractament biològic per corrent ascendent amb doble etapa 
anaeròbia-aeròbia de tecnologia  UFBAF, aquest s’aprova de 
forma definitiva per unanimitat.

Aprovació del pressupost municipal i la plantilla de 
personal de la corporació.
Format i examinat el pressupost per a l’exercici econòmic 
de 2018, en la forma prevista; discutits detingudament 
el pressupost general, la plantilla de personal i les 
bases d’execució; estant completament d’acord amb 
els serveis a càrrec de la Corporació municipal i amb 
els recursos que s’estableixen per a atendre’ls; vistos i 
coneguts els continguts dels informes de la Secretària-
Interventora municipal així com l’informe de Intervenció 
de data 24/11/2017, sobre l’avaluació de l’acompliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària -del qual es 
desprèn que la situació és d’equilibri- i el d’avaluació 
de l’acompliment de la regla de la despesa -del qual es 
desprèn que la situació és d’acompliment- el Ple acorda:

 - Primer: aprovar inicialment el Pressupost General 
per a l’exercici de 2017, amb un import total de  
821.982,00 € de despeses i 821.982,00 € d’ingressos.

 - Segon: aprovar les plantilles de personal 
que es detallen en l’esmentat pressupost.

 - Tercer: aprovar les bases d’execució del Pressupost 
General. 

Aprovació del conveni amb l’Associació de voluntaris de 
protecció civil de la Bisbal d’Empordà.  Vista la proposta 
de conveni amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de la Bisbal d’Empordà, que l’import de l’esmentat conveni 
ascendeix a la quantitat de 4.000,00 €  i té una durada d’1 any, 
amb efectes del dia 2 de gener de 2018, i que l’alcaldessa 
considera prioritari oferir aquest servei a la població del 
municipi, el ple de la Corporació adopta  el següent acord:

 - Primer: aprovar el conveni de protecció civil per a l’any 
2018 amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de la Bisbal d’Empordà. 

 - Segon:  facultar l’alcaldessa per a signar totes aquelles 
disposicions necessàries per acomplir el present acord.

 - Tercer: traslladar aquest acord a l’Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà i a l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de la Bisbal d’Empordà.  

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de 
desembre de 2017.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.

 - Decret 71/2017 ordenant el pagament dels documents 
comptables corresponents a diverses factures  per un 
import total de 22.443,59 €.

 - Decret 72/2017 aprovant la certificació núm. 1 de l’obra 
de reforma de l’edifici de l’Ajuntament de La Pera per 
a garantir l’accessibilitat, per import de 17.932,91 € 
presentada per l’empresa SEITEC, SL. 

 - Decret 73/2017 aprovant l’expedient de liquidació de 
plusvàlua amb la corresponent taxa, referent a la finca 
8615234DG9581N0001TY amb remissió a l’expedient 
13/2017.

 - Decret 74/2017 aprovant les assignacions dels 
membres de la Corporació següents:

 - Josep Pi i Negre ......................240,00 €
Julià Salvà Mascarreras .......200,00 €
Marcel Alofra Marcé ..............160,00 €
Natàlia Bonany Subirà ...........200,00 €  
Marc Bahí Teixidor ..................240,00 €
Laura Bou Riera ......................240,00 €

 - Decret 75/2017 ordenant el pagament dels documents 
corresponents a les factures  per un import total de 
37.985,81 €. 

Precs i preguntes. S’informa que demà dimarts s’inicia 
el taller de memòria per a la gent gran del poble i que ha 
estat  un èxit d’inscripcions ja que s’hi han apuntat quinze 
persones.

Ple Ordinari
8 de gener de 2018
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Extracte dels acords del ple

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 8 de 
gener de 2018.
Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
 - Decret 1/2018 concedint a l’empresa Catalunya Mòduls 

Mobile Home SL, una pròrroga fins el 31 de desembre 
de 2018 per a la data de finalització de la llicència 
d’obres de l’expedient 1/08.

 - Decret 2/2018 aprovant l’Oferta de Treball Públic 
d’aquest ajuntament per a  2018.

 - Decret 3/2018  ordenant el pagament de les factures 
que figuren a la corresponent documentació comptable 
per un import total de 23.719,17 €.

 - Decret 4/2018 incoant procediment per a acordar 
la resolució del contracte d’execució de les obres 
de reforma de l’edifici de l’Ajuntament de la Pera 
destinades a garantir l’accessibilitat i la supressió 
de barreres arquitectòniques. Aquesta resolució 
comportaria la corresponent confiscació de la garantia 
i el rescabalament de danys i perjudicis, si n’hi hagués i 
no fos suficient l’esmentada garantia.

Aprovació de llicències urbanístiques.
 - EXP. 28/2017. Llicència d’obres majors de modificació 

d’obertures en planta baixa a la façana del Mas Masó 
de Púbol. S’atorga la llicència d’acord amb els requisits 
fixats a l’expedient i amb l’informe tècnic municipal 
amb liquidació de l’ICIO i les taxes.

 - EXP. 27/2017. Llicència d’obres majors per a canviar 
d’ús un local a habitatge, en la planta primera d’un 
edifici situat al carrer Fora Muralla nº 5, de Púbol. 
S’atorga la llicència d’acord amb els requisits fixats a 
l’expedient i als condicionants de la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural de Girona, d’acord al informe 
tècnic municipal, amb liquidació de l’ICIO i les taxes.

 - EXP. 8/2017. Llicència d’obres majors per a l’ampliació 
de l’explotació ramadera avícola “Can Bahí”. S’atorga la 
llicència d’acord amb els requisits fixats a l’expedient, 
amb els condicionants dels informes sectorials, amb 
l’informe tècnic municipal amb liquidació de l’ICIO i les 
taxes.

Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels 
seus representants electes.
“La democràcia sempre s’expressa a través del poder 
de decisió dels seus ciutadans i, per això, la sobirania de 
Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. 
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana 
que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i 
debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de 
diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada 
la voluntat de revisar el marc d’autogovern, adaptant-lo als 
anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels 
mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. 
Aquest procés també ha anat acompanyat de propostes per 
obtenir un nou finançament, més just i adequat als esforços 
fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les 
peticions han topat sempre amb una paret per part dels 
diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa 
de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i 
intervenir les finances de la Generalitat.

Les constants negatives han generat que a Catalunya la 
majoria de ciutadans tinguin avui en dia un sentiment de 
reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 
2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions 
en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a 
través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 
i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples 
clars de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota 
paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut 
cap política de mà estesa per part de l’Estat espanyol. 
L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions 
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del 
Tribunal Constitucional per part del Govern de l’Estat ha 
donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern 
de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema 
polític per la via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la 
voluntat del poble de Catalunya a través de la judicialització 
de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar 
la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més 
de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a 
decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de 
declarar davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució 
espanyola, una mesura excepcional que s’ha imposat en 
uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva 
constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat 
ha dissolt i substituït les nostres institucions.  Així, ha 
limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de 
Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els 
seus responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció 
extraordinàries per controlar les finances de la Generalitat 
i per dissoldre i liquidar organismes administratius, 
acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni 
cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest article 
s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del 
passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar 
ordres a la Fiscalia perquè instés l’acusació contra els 
representants del Consell Executiu, cosa que va comportar 
que membres del Govern català, començant pel seu 
President, haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit 
consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats 
desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels 
presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament 
de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat 
un mes a la presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el 
conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa 
més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis 
membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta 
del Parlament va haver de passar una nit a la presó, i va 
sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i 
s’han adoptat mesures cautelars contra els altres membres 
de la Mesa. Prèviament també es van empresonar de forma 
preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de 
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president 
d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó des 
de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de 
forma cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses 
actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs 
del Govern, i dirigents sobiranistes. La presó provisional 

Ple Ordinari
12 de febrer de 2018
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és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en 
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que 
clarament no es donen en aquests casos, i resulta evident 
la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-
los a la presó. 
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per 
la seva proximitat, voluntat de servei i compromís amb la 
ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions 
de Catalunya, i defensant la democràcia. 
Per aquests motius, l’Ajuntament de la Pera acorda:
 - Primer: instar a les institucions de l’Estat a respectar 

i acceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de 
Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació 
de les institucions rau en la voluntat democràtica de la 
ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, 
i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i 
sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan 
i inequívoc.

 - Segon: exigir la derogació de forma immediata de 
la intervenció de les institucions de Catalunya i la 
finalització de qualsevol tutela externa del nostre 
autogovern, tant per la via emparada formalment en 
l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant 
la intervenció de les finances de la Generalitat a través 
d’un control més basat en criteris d’oportunitat i 
arbitrarietat que de legalitat.  

 - Tercer: instar a l’alliberament dels presos polítics 
catalans, tres d’ells representants polítics catalans 
elegits pel poble de Catalunya, que continuen 
empresonats, en aplicació desproporcionada d’una 
mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi 
ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni 
d’actuació violenta.

 - Quart: exigir la fi de la persecució judicial de la qual 
són víctimes les institucions de Catalunya, i els polítics 
i líders socials que s’han implicat en el procés polític 
català, demanant que s’afronti la solució d’aquest 
conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el 
reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i 
repressió. 

 - Cinquè: notificar aquesta resolució al President del 
Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM)”. 

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat per 
a la instal·lació d’una planta d’eliminació de nitrats per 
tractament biològic per mcorrent ascendent amb doble 
etapa anaeròbia-aeròbia de tecnologia  ®UFBAF” al 
municipi de La Pera. La proposta ’acord no s’aprova perquè 
es considera que el procediment de licitació no és l’adequat 
i s’acorda traslladar aquest punt a la propera sessió que el 
ple celebri.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 12 
de febrer de 2018.
Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
 - Decret 5/2018 atorgant llicència urbanística per a obres 

interiors d’un habitatge de la finca situada al Carrer 
Placeta, núm. 1 de Púbol.

 - Decret 6/2018 aprovant la liquidació del Pressupost 
General de 2017.

Aprovació de la moció en defensa  de l’escola catalana i 
del model d’immersió lingüística 
 “Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a 
denunciar les continues agressions del Govern Espanyol al 
model català d’escola. Des del món local reconeixem que el 
model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística 
és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, 
del treball de molts professionals de l’ensenyament, del 
compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest 
model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna 
d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, 
una eina de cohesió social i cultural. 
El model educatiu català té per finalitat la formació 
integral de la persona i la seva capacitació per a conviure 
democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del 
coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge 
de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, 
llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei 
d’educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia 
del país en matèria d’educació, que garanteix un model 
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els 
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues 
llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com 
acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. 
Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió 
lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar 
l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent 
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No 
és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema 
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió 
de competències i d’utilització política d’un model educatiu 
català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, 
recentment, el finançament de l’escolarització en castellà 
a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per 
envair competències autonòmiques. 
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els 
ajuntaments garanteixen i fan possible aquest model 
educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca 
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, 
concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen 
l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per 
obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat 
reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de 
cohesió social i de convivència democràtica en un context, 
també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica. 
Tornen els plantejaments que propugnen públicament 
una involució educativa uniformitzadora, l’adoctrinament 
ideològic, la generació de sospites i denúncies i la 
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits 
de raonaments pedagògics, es mouen simplement per 
l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat 
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular 
amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model 
educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat 
dels infants i amb els valors cívics i democràtics de 
convivència de la nostra societat. 

Ple Ordinari
5 de març de 2018
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Per aquests motius l’Ajuntament de la Pera acorda per 
unanimitat:
 - Primer: rebutjar l’intent de segregació dels infants per 

motiu lingüístic de la LOMCE 
 - Segon: rebutjar tot atac que posi en perill la immersió 

lingüística a Catalunya.
 - Tercer: rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de 

trencar el model d’escola catalana i incorporar una 
casella per triar el castellà com a llengua vehicular a 
l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar 
la nostra societat per motius de llengua en contra 
de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei 
d’educació. La cohesió social és una línia vermella 
infranquejable. 

 - Quart: donar suport al nostre model d’escola, com a 
model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, 
garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats 
per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues 
llengües per part de l’alumnat

 - Cinquè: defensar la institució escolar que ha mantingut 
vives la llengua i les tradicions del país. És fruit de tot 
això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica 
experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un 
ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt 
plural d’iniciatives educatives. 

 - Sisè: ens comprometem a actuar de manera activa en 
suport del model educatiu català, que contribueix a 
construir una societat més cohesionada, democràtica 
i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva 
llengua d’origen.

 - Setè: reiterar el compromís amb l’escola catalana com a 
eina clau per a lacohesió social, la igualtat d’oportunitats 
i la qualitat educativa a través del consens que hem 
construït els darrers 30 anys.

 - Vuitè: donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre 
d’Educació, Cultura i Esports del Govern de l’Estat 
Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups 
Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als 
òrgans i associacions de representants dels directors i 
docents dels centres educatius del Servei d’Educació de 
Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i 
Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris 
dels Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes (FMC i ACM) i als centres educatius del 
nostre municipi”. 

Assumptes urgents
L’Alcaldessa proposa la inclusió de tres acords que 
s’aproven per unanimitat:
1. Acceptació de la cessió del solar per l’empresa 

Subministres Vigatana SL. Atès que mitjançant 
escrit de data 1 de març de 2018 (RE 2018/000102) 
l’empresa Subministres Vigatana SL a través del seu 
administrador el senyor Ramon Vilamalla ofereixen a 
l’Ajuntament de la Pera la cessió gratuïta de la finca 
de la seva propietat de porció de terreny de 1,461 m2,   
amb referència cadastral 17138A002000190000PD, 
finca 1168 de la Pera, Tom 3074, llibre 35, foli 7, finca 
destinada a servei viari. 

2. Aprovació de la certificació SEITEC 2ª per import de 
12.373,56 €. 

3. Aprovació de la sol·licitud del Fons de Subvencions 
2018 de la Diputació de Girona. El tècnic municipal Jordi 
Anguila explica l’actuació que es vol portar a terme al c) 
Vell, com a fase núm. 2 que pretén estabilitzar les terres 
i millorar la seguretat per a les persones, presenta la 
memòria valorada per import de 39.143,12 €.Aquesta 
actuació estarà inclosa dins l’apartat d’inversions de 
la sol·licitud del Fons de Subvencions 2018. S’aprova 
el formulari amb tots els seus apartats i amb un total 
d’import de 40.382,58 €. També s’acorda adherir-nos a 
la campanya del Pla a l’Acció per realitzar el seguiment 
del PAES.

PARÀMETRE DE NITRATS
Últimes analítiques de la xarxa d’aigua de La Pera

28/04/2017
26/05/2017
22/06/2017
11/08/2017
25/08/2017
20/09/2017
27/10/2017
24/11/2017
02/01/2018
18/01/2018
23/02/2018
19/04/2018
27/04/2018

54,20 mg.
51,60 mg.
52,60 mg.
47,60 mg.
44,10 mg.
45,90 mg.
56,70 mg.
47,90 mg.
48,10 mg.
44,40 mg.
47,60 mg.
43,70 mg.
41,20 mg.

L’atur al municipi
Període            Total   HOMES  DONES     <25    25-44   >45

Abril 2017
Maig 2017
Juny 2017
Juliol 2017
Agost 2017
Setembre 2017
Octubre 2017
Novembre 2017
Desembre 2017
Gener 2018
Febrer 2018

9
8
8

11
9
9

12
9
6

12
11

5
4
3
4
3
3
1
2
1
3
3

4
4
5
7
6
6

11
7
5
9
8

0
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0

4
3
3
2
3
4
5
4
1
5
5

5
5
5
8
6
5
5
5
5
6
6
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El cadastre del municipi de La Pera està subjecte actualment 
a un procediment d’actualització, segons va comunicar el 
passat mes de març a l’Ajuntament la Gerència Territorial 
del Cadastre de Girona, depenent del Ministeri d’Hisenda 
i Funció Pública. Aquesta actualització la porta a terme la 
Direcció General del Cadastre per tenir unes més ajustades 
possible a la realitat.  Aquesta acció es proposa aconseguir, 
alhora,  que tothom sigui conscient de la importància de 
complir amb l’obligació de declarar, de forma correcta i 
completa, qualsevol obra nova, d’ampliació, de reforma 
integral o de canvi d’ús de la construcció, tant si es tracta 
d’obres en curs, com si ja estan executades però no han 
estat declarades. Per això s’actuarà especialment en 
aquelles finques on es detecti una major superfície i valor 
del que consti declarat.
Sense sancions
La Gerència Territorial del Cadastre de Girona informa 
que està previst que, per aquest procediment, es tramitin 
47 expedients de regularització a tot el municipi de La 
Pera i afegeix que els immobles objecte d’aquesta revisió 
es valoraran d’acord amb els criteris vigents, si bé es 
determinarà un nou valor cadastral per a les construccions 
indispensables per al desenvolupament de les explotacions 
agràries, ramaderes o forestals en sòl rústic. Aquests 
expedients de regularització no preveuen sancions en casos 
d’irregularitat, però cada actuació comportarà de forma 
obligatòria la liquidació d’una taxa de 60 € per immoble 
regularitzat, que haurà d’abonar el titular de la propietat de 
la finca.
La Gerència Territorial del Cadastre de Girona demana que 
l’Ajuntament i tots els habitants de La Pera col·laborin amb 
els tècnics cadastrals que faran el treball de camp facilitant-
los l’accés a la informació i col·laborant amb ells en tot allò 
que ajudi a aconseguir un cadastre ajustat a la realitat. 

El període voluntari de pagament de tributs per als veïns 
del municipi de La Pera està fixat entre l’1 d’abril i el 31 de 

maig  pel que fa a l’actual exercici de  2018. Aquest termini 
fa referència als tributs relacionats amb vehicles de tracció 
mecànica (circulació) i escombraries segons ha manifestat 
el Consell Comarcal del Baix Empordà, en compliment 
d’allò que disposa l’article 102.3 de la llei general tributària 
58/2003, de 17 de desembre,
Els contribuents han de fer efectius els seus rebuts a través 
de  qualsevol oficina de CaixaBank SA “la Caixa”, Banc de 
Sabadell o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, presentant el 
tríptic que prèviament se’ls haurà tramès als respectius 
domicilis , o bé als Caixers automàtics de Servicaixa, o 
per Internet a través de la pàgina www.baixemporda.cat. 
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat 
liquidats seran exigits pel procediment de constrenyiment i 
això comportarà fins al 20 per 100 de recàrrec, interessos 
de demora i les costes que es produeixin.
Es recomana que es domiciliï el pagament d’aquestes 
taxes mitjançant banc o caixa d’estalvis, lliurant al Servei 
de Recaptació del Consell Comarcal el full corresponent del 
tríptic  degudament omplert i signat. Totes aquelles persones 
que tinguin cap dubte podran consultar els padrons a les 
oficines de l’Ajuntament i del Consell Comarcal 15 dies abans 
de l’inici del període de cobrament i pel termini d’un mes, 
excepte que l’Ajuntament hagués anunciat expressament un 
altre termini.

S’estan actualitzant les dades
del cadastre de La Pera

El 31 de maig s’acaba el termini
per pagar els impostos locals

La presència de nitrats a l’aigua
baixarà amb la potabilitzadora

El municipi de La Pera s’abasteix de 2 pous d’aigua ubicats 
a la zona del Polígon Industrial. Les 2 captacions presenten 
problemes de contaminació de nitrats. Per solucionar 
definitivament aquesta situació hem redactat un projecte 
d’una planta potabilitzadora (E.T.A.P) per a l’eliminació de 
nitrats per via biològica.

El projecte s’emmarca en una línia de subvencions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (A.C.A) i el pressupost de 
l’actuació ha de ser compatible amb la subvenció atorgada.
Per reduir la concentració de nitrats s´ha elegit un 
tractament biològic de doble etapa anaeròbia-aeròbia per 
corrent ascendent , que combina els processos de filtració, 
absorció, i reducció biològica de compostos de l’aigua a 
tractar. El material de suport del bio-filtre és un aluminio-
silicat de partícules de granulometria, forma, uniformitat 
i composició estudiades per la fixació del biofilm i la 
distribució de nutrients, i permetre un rentat adequat. Per a 
l’eliminació dels nitrats i la seva conversió a nitrogen gas és 
necessària l’addició d’una font de carboni i de fòsfor.

Les avantatges del sistema projectat respecte a altres 
tecnologies i altres tractaments biològics son: despeses 
d’explotació reduïdes, inexistències de llots, alta vida útil 
dels grànuls, quantitat molt reduïda d’aigua de rentat, 
aeració integrada del sistema d’expulsió de nitrogen i de 
diòxid de carboni, tecnologia contrastada, cabal rebuig molt 
reduït (1,5%), ...

L’especificitat del tractament fa imprescindible l’aportació 
d’una patent i una marca registrada.
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INGRESSOS

DESPESES

PARTIDA IMPORT

Impostos directes 252.000,00 €
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 €
...................... 20.000,00 €

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

PARTIDA IMPORT

Despeses de personal 123.889,67€
Retribució càrrecs electes
Personal laboral brigada
Personal administratiu consultori
Personal neteja escola i altres
Personal administració 
Personal laboral temporal ........................................................... 7.000,00 €    
Personal laboral temporal ................................................................... 1,00 € 
Gratificacions ...................................................................................... 500,00 €   
Seguretat Social brigada .............................................................. 4.539,00 € 
Seguretat Social brigada .............................................................  2.380,00 €    
Seguretat Social consultori ......................................................... 1.957,38 € 
Seguretat Social escola ...............................................................  4.282,98 €    
Seguretat Social càrrecs electes ............................................... 3.264,00 €  
Seguretat Social personal administratiu  .............................. 14.858,84 €    
Despeses formació ..........................................................................  500,00 €    
Assegurança accidents .................................................................... 100,00 €   

......................................................... 9.600,00 €
............................................................ 13.350,00 €

.............................................. 5.757,00 €
 ...................................................12.597,00€

 ............................................................. 43.202,47 €

Despeses béns corrents i serveis 228.782,00 €

Arrendaments terrenys ................................................................ 1.000,00 €   
Prevenció incendis i desbrossament camins ........................ 17.000,00 €   
Manteniment carrers ....................................................................  4.000,00 €   
Neteja boscos municipals i rieres ...............................................5.000,00 €   
Manteniment camins ................................................................... 12.000,00 €   
Arranjaments cementiri ........................................................................ 0,00 €    
Arranjaments polivalent ....................................................................... 0,00 €   
Arranjament camp futbol  .................................................................... 0,00 €
Altres manteniments d’edificis  .................................................. 6.000,00 €   
Manteniment furgoneta .................................................................... 700,00 €   
Manteniment enllumenat públic ................................................  8.540,00 €   
Manteniment desbrossadores .............................................................0,00 €     
Manteniment llums  Nadal ........................................................... 1.000,00 €   
Altres manteniments.....................................................................  4.500,00 €   

Taxes i d’altre ingressos 72.428,00 €
Servei d'abastament d'aigua
Servei de clavagueram
Servei recollida i tractament escombraries, sanejament
Servei tractament escombraries
Cànon sanejament
Altres taxes
Llicències urbanístiques
Altres serveis urbanístics
Expedició documents
Altres activitats de competència local
Taxa d’estacionament de vehicles
Taxa aprofitament empreses de servei
Taxa aprofitament empreses de telecomunicacions
Taxa compensació Telefónica
Taxa aprofitament 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 €
.................................. 21.000,00 €

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

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

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

 ........................................................................400,00€
 .............................................................1,00€

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

Transferències corrents 152.253,00 €
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 €
......................................................................................... 10.500,00 €

.................................................................................... 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 328.000,00 €
ACA
Diputació

................................................................................................ 200.000,00 €
 ........................................................................................128.000,00€

Total 821.982,00  €

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

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

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2018
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Total 821.982,00 €

Retribució càrrecs electes
Personal laboral brigada
Personal administratiu consultori
Personal neteja escola i altres
Personal administració 
Personal laboral temporal ........................................................... 7.000,00 €    
Personal laboral temporal ................................................................... 1,00 € 
Gratificacions ...................................................................................... 500,00 €   
Seguretat Social brigada .............................................................. 4.539,00 € 
Seguretat Social brigada .............................................................  2.380,00 €    
Seguretat Social consultori ......................................................... 1.957,38 € 
Seguretat Social escola ...............................................................  4.282,98 €    
Seguretat Social càrrecs electes ............................................... 3.264,00 €  
Seguretat Social personal administratiu  .............................. 14.858,84 €    
Despeses formació ..........................................................................  500,00 €    
Assegurança accidents .................................................................... 100,00 €   

Despeses financeres 101,00 €
Interessos préstec La Caixa 2012
Interessos préstec La Caixa 2015
Despeses de formalització / cancel·lació
Altres despeses financeres 

..................................... ................0,00 €

.......................................................0,00€
 ...........................................1,00€

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

Transferències corrents 66.980,00 €
Despeses recaptació – Xaloc ....................................................... 1.000,00 €   
CCBE - Conveni animals abandonats ........................................... 300,00  €  
CCBE - Ebasp i disminuïts ............................................................ 4.000,00 €  
CCBE - Conveni Soc ........................................................................ 1.000,00 € 
CCBE - Parc salut ................................................................................... 1,00 € 
CCBE - Conveni cicloturisme ........................................................... 300,00 €   
CCBE - Servei informàtic i altres ................................................ 3.000,00 €    
CC- conveni rebuig i restes vegetals ......................................... 9.600,00 €  
CC- Conveni Compostatge i altres ................................................. 500,00 €   
CC: Tractament escombraries ..................................................... 8.500,00 €
Informes mediambientals ............................................................ 3.000,00 €   
CCBE - Recaptació i cadastre ....................................................... 9.000,00 €   
Comunitat Llar d'infants ....................................................................... 1,00 €  
Entitats agrup. Municipis ................................................................. 700,00 €   
Jazzpera ........................................................................................... 3.000,00 €  
Conveni local social ................................................................................ 1,00 €  
ADF Puig d'Arques .......................................................................... 1.450,00 €  
Entitats educació i llar infants ..................................................... 4.200,00 €  
Parròquies................................................................................................. 1,00 €  
Activitats oci i temps lliure ................................................................... 1,00 €   
Comissió Festes La Pera-Púbol ............................................... 10.425,00 €  
Promoció de l’Esport ..................................................................... 2.000,00 € 
Funcions no classificades ............................................................ 5.000,00 €   

Inversions reals 402.229,33 €
Poum i catàleg masies ......................................................................... 15.000,00 €   
Accessibilitat Ajuntament ................................................................... 12.000,00 €  
Ctra. Riuràs ................................................................................................ 1.000,00  € 
Projecte Planta Nitrats ...................................................................... 340.777,10 €  
Diputació- 2ª Fase Carrer Vell ............................................................ 32.000,00 €  
Mobiliari urbà ..............................................................................................1.452,23 €  

Passius financers 4.700,00 €
Amortització  préstec La Caixa ...............................................................0,00 €Arrendaments terrenys ................................................................ 1.000,00 €   

Prevenció incendis i desbrossament camins ........................ 17.000,00 €   
Manteniment carrers ....................................................................  4.000,00 €   
Neteja boscos municipals i rieres ...............................................5.000,00 €   
Manteniment camins ................................................................... 12.000,00 €   
Arranjaments cementiri ........................................................................ 0,00 €    
Arranjaments polivalent ....................................................................... 0,00 €   
Arranjament camp futbol  .................................................................... 0,00 €
Altres manteniments d’edificis  .................................................. 6.000,00 €   
Manteniment furgoneta .................................................................... 700,00 €   
Manteniment enllumenat públic ................................................  8.540,00 €   
Manteniment desbrossadores .............................................................0,00 €     
Manteniment llums  Nadal ........................................................... 1.000,00 €   
Altres manteniments.....................................................................  4.500,00 €   

Material d’oficina ...................................................................   2.300,00 € 
Premsa, revistes i llibres ....................................................... 1.400,00 €  
Energia elèctrica:  llums públics ....................................... 14.400,00 €  
Energia elèctrica:  consultori ....................................................800,00 €  
Energia elèctrica:  escola ....................................................... 4.200,00 €  
Energia elèctrica:  polivalent ................................................. 1.100,00 €  
Energia elèctrica:  camp de futbol ......................................  3.000,00 €  
Energia elèctrica:  lavabos públics Púbol .............................. 500,00 €  
Energia elèctrica:  Ajuntament i altres................................ 2.700,00 €   
Aigua: parcs i jardins .................................................................. 200,00 €  
Aigua: escola ............................................................................... 400,00  € 
Aigua: camp de futbol ................................................................ 100,00 €   
Aigua: altres .................................................................................. 600,00 €  
Combustibles i carburants ........................................................ 500,00 €  
Gasoil calefacció Escola ......................................................... 2.200,00 €  
Material neteja escola ............................................................. 1.200,00 €  
Altres subministraments generals ...................................... 1.600,00 € 
Telèfon consultori .......................................................................  500,00 € 
Telèfon ajuntament ...................................................................1.200,00 € 
Correus ........................................................................................ 1.000,00 € 
Comunicacions informàtiques........................................................1,00  € 
Altres comunicacions .................................................................. 200,00 € 
Assegurança furgoneta .............................................................. 350,00  € 
Altres assegurances ................................................................. 5.000,00 €  
Atencions protocol·làries i representatives ........................ 2.000,00 €  
Publicitat i propaganda ............................................................... 500,00 €   
Publicitat diaris oficials ............................................................... 500,00 €   
Despeses jurídiques ................................................................. 2.500,00 €   
Activitats culturals ...................................................................  6.800,00 €   
Activitats Gent Gran .................................................................. 2.000,00 €   
Festes populars i festejos ....................................................... 2.400,00 €   
Altres despeses d’urbanització ........................................... 39.325,00 €   
Setmana Verda ................................................................................... 1,00 €   
Setmana  de la Salut ......................................................................... 1,00 €   
Altres despeses diverses .............................................................600,00 €   
Recollida d’escombraries .........................................................2.000,00 €   
Neteja  de carrers i espais naturals ...................................... 5.500,00 €   
Servei de plagues ...................................................................... 4.000,00 €   
Neteja del consultori ..................................................................... 800,00 €   
Neteja dels lavabos  públics de Púbol ........................................... 1,00 €   
Altres serveis  de neteja ..............................................................  500,00 €   
Eleccions ............................................................................................... 1,00 €   
Treballs d’urbanisme .............................................................. 13.000,00 €   
Estudis de Turisme ............................................................................ 1,00 €  
 Inventari camins ................................................................................ 1,00 €   
Altres estudis i treballs tècnics ............................................ 12.300,00 €   
Serveis de recaptació de Sorea .............................................. 1.000,00 €  
 Altres treballs .................................................................................500,00 €   
Dietes de càrrecs electes .......................................................... 3.360,00 €   
Dietes del personal .........................................................................300,00 €   
Locomoció càrrecs electes .......................................................... 100,00 €   
Locomoció del personal ............................................................... 500,00 €   
Altres compensacions desp. Personal ..................................... 500,00 €   
Despeses d'edició i distribució de publicacions .................  4.500,00 €  
 Tractament d’escombraries .................................................. 11.500,00 €   
Parcs i jardins .............................................................................. 6.000,00 €   
Treballs de protecció de la salut ................................................ 100,00 €  
 Altres ................................................................................................ 500,00 €   
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La rebuda dels Reis de l’Orient, 
congrega més gent cada vegada

 Com cada any, el dia 5 de gener al vespre la mainada de La 
Pera va renovar el seu dia d’il·lusió, gràcies a l’esforç de la 
Jopepu.  Aquest any,  el Tres Mags de l’Orient van arribar 
per Púbol,  ja que van alternant aquest punt d’arribada amb 
el de La Pera. Els esperaven  unes 230 persones –un públic 
nombrós en el nostre municipi- que els van acompanyar 
fins al polivalent on també van ser rebuts per les autoritats 
municipals, amb l’alcaldessa al capdavant. En els seus 
parlaments, ses majestats van agrair el bon comportament 
de tothom durant aquest any i van prometre ser generosos 
amb els regals. Tot seguit, tots els nens del municipi van fer 
cua per portar-los la seva carta i recollir les llaminadures de 
la mà dels patges. I un cop acabada la recepció, mentre els 
Reis repartien els regals per cada casa, tots els assistents 
van prendre part en el tradicional sopar de carn a la brasa 
i pa amb tomata i grana amb moscatell. L’organització va 
quedar molt satisfeta amb l’alta participació veïnal, que 
cada any se supera.

El dia 7 de març, vigília del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, es va celebrar al Bar l’Escola de La Pera 
la tradicional Festa del Dia de la Dona. Amb l’entusiasta 
organització de la Jordina Pociello, 45 dones del municipi 
es van reunir en un sopar de germanor, que aquest any 
va consistir en un ampli i complet assortit de tapes per 
compartir. I després del sopar, es va rematar la celebració 
amb tres divertides quines i amb tres línies, amb premis 
variats per a les afortunades. La gràcia i l’atractiu d’aquesta 
quina rau en la mena de comentaris que acompanyen la 
cantada de cada número, ja que en aquest cas no són les 
tòpiques cantarelles habituals sinó que fan referència a 
aspectes propis del municipi com, per exemple: Quantes 
granges tenim? Quants llaços grocs hem posat? En quin any 
va passar tal o qual cosa al poble?... Aquesta és cada any 
una vetllada agradable per compartir entre dones, algunes 
de les quals tenen poca ocasió de coincidir al llarg de l’any 
degut a les respectives obligacions familiars i laborals.

Després de 10 anys de celebrar la Fira de Pasqua, aquest 
any no s’ha portat a terme. L’organització ha decidit fer un 
parèntesi per reflexionar-hi. Expliquen que durant aquests  
anys les coses han canviat molt en la manera de celebrar 
aquests esdeveniments i en les dosis d’energia i de temps 
disponible de les organitzadores, ja que en tots aquests 
anys se n’han ocupat sempre les mateixes persones i els 
anys van passant. Elles consideren que s’hi ha d’incorporar 
gent nova i ens manifesten que els sap molt greu prendre 
aquesta decisió pel risc de perdre la festa, però asseguren 
que mantenen l’esperança que hi hagi altres persones del 
municipi amb energia i ganes per continuar i crear noves 
activitats per al poble. A la fotografia, les organitzadores de 
les darreres edicions.

Una quina instructiva per tancar el 
Sopar de les Dones d’aquest any

Aquest any, sense Fira de Pasqua
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Parlem amb...

Montserrat Llenas i 
Pere Garangou
Impulsors i ànimes de l’exposició de flors de 
Pedrinyà que aquest any no es farà 

“Gairebé ens hem quedat sols a Pedrinyà i ja no podem fer-nos càrrec 
de tot el muntatge perquè cada dia som més grans”

L’exposició de flors de Pedrinyà que els darrers 12 anys ha convertit, durant el cap de setmana de la Segona Pasqua 
-Cinquagesma o Pasqua Granada-, l’església de Sant Andreu i els seus voltants en un jardí florit, aquest 2018 no es 
portarà a terme. Els impulsors de la mostra floral son aquest matrimoni que viu a Can Solés, la casa que hi ha al costat 
de l’antiga rectoria i que ara han decidit plegar. La Montserrat, filla d’en Joan Llenas -la persona que a mitjans dels anys 
70 i sota la supervisió de l’arqueòleg Miquel Oliva i Prat va restaurar l’església- és una gran amant de la jardineria i va 
encomanar-li aquesta passió al seu marit. En aquesta entrevista expliquen els motius pels quals han pres la decisió.

Per quin motiu aquest any no hi haurà exposició de flors?
Montserrat: L’exposició de flors, que es podia visitar el 
dissabte a la tarda i el diumenge i dilluns tot el dia, requereix 
d’una gran una preparació prèvia i el seu desmantellament 
posterior també comporta molta feina. Hem decidit no fer-
la més, a partir d’aquest any, perquè a Pedrinyà gairebé 
només hem quedat nosaltres i malgrat que hi ha molta 
gent d’altres pobles que col·laborava portant rams, centres 
o testos, el muntatge té una envergadura que ja no podem 
assumir nosaltres sols.
Pere: Jo ja tinc 80 anys i l’exposició de flors comporta 
una feinada que molta gent ni s’imagina. Sovint de pes de 
braços. S’han de moure els bancs de l’església. Com que 
el terra fa pendent, hi havíem de posar unes fustes a sota 
perquè quedessin anivellats. Les fustes no les tenim a casa. 
Es guarden en un altre lloc i cada any les havíem d’anar a 
buscar, primer posar i després treure, i per traslladar-les 
necessitàvem un remolc. Moure els testos també és una 

feina feixuga, perquè n’hi ha que pesen i jo cada cop soc més 
gran per fer-ho tot sol. 

Ha estat fàcil prendre la decisió, tenint en compte l’èxit 
que tenia l’exposició? 
Montserrat: No, mai és fàcil prendre una decisió com 
aquesta perquè a mi m’agraden molt les flors i fins ara ho 
he fet amb molt de gust. Suposo que ho trobaré a faltar. De 
totes maneres, aquest any i amb la col·laboració d’una de 
les persones que més s’ha implicat en l’exposició, la meva 
amiga de Flaçà, Montse Feliu guarnirem amb algun centre de 
flors l’interior de l’església perquè moltes de les persones 
que col·laboraven i portaven testos, rams o centres i de les 
que venien només a visitar l’exposició potser no s’hauran 
assabentat que ja no la farem més i no volem que vinguin 
i ho trobin tot tancat. Intentarem tenir l’església oberta els 
mateixos dies i ho aprofitarem per explicar la decisió que 
hem pres.
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Pere: Jo l’any passat ja no l’hagués fet. Com li he explicat 
cada cop ens fem més grans i també correm el risc que 
enmig de tot el remenament et pugui fallar la salut. Si això 
passés, pensar que no pots estar al cent per cent també em 
sabria greu... 

D’on va sorgir la idea de muntar l’exposició de flors?
Montserrat: A mi sempre m’han agradat. De petita, amb 
la meva família ens vàrem traslladar a viure a Flaçà. Allà 
durant molt de temps em vaig encarregar de guarnir 
l’església. També quan hi havia casaments o altres 
celebracions em demanaven que fes la decoració. Al 
tornar a Pedrinyà, per instal·lar-nos amb el meu marit i els 
nostres fills definitivament a Can Solés, vaig engrescar a 
les veïnes per muntar una exposició. També s’hi va implicar 
molt la meva amiga de Flaçà, la Montse Feliu, a qui també 
li agraden les flors. I així és que entre totes vàrem fer la 
primera exposició. Va ser tot un èxit i una sorpresa ja que 
no ens esperàvem que tanta gent ens portes flors de forma 
desinteressada. Així va ser com la mostra va anar creixent i 
a més de gent de La Pera, Púbol o Madremanya, van venir-hi 
persones de Flaçà, Celrà, Foixà, Rupià, La Bisbal d’Empordà, 
Torroella de Montgrí i altres pobles del voltant a portar-nos 
flors. Algun any hem superat el centenar de participants.
Pere: D’exposicions de flors se’n fan a molts altres 
municipis. En els darrers anys algunes d’aquestes mostres 
han incorporat flors de plàstic o altres elements decoratius 
que no tenen res a veure amb les flors naturals. Nosaltres 
sempre ens hem mantingut fidels a l’idea original i hem 
demanat a la gent que volia col·laborar que ens portes 
plantes o flors naturals. 
Montserrat: Tot i que era una feinada, quan veies el resultat, 
he de dir que estàvem contents. Compensava... L’exposició 
de flors ens ha permès conèixer molta gent i fer amistat 
amb algunes persones. 

A part de les flors que portava la gent, vostès també n’hi 
posaven. D’on les treien?
Montserrat: Nosaltres sempre hem anat a buscar flors 
silvestres. Hi ha anys que n’hi ha moltes però n’hi ha que 
no. Quan no n’hi havia, n’anàvem a comprar flors de les que 
es coneixen amb el nom de sempre vives que duren força. 
Vull destacar que aquests darrers anys els Vivers Planas de 
Púbol també ens deixaven plantes, en les portaven i després 
les venien a recollir. Nosaltres només havíem d’anar a triar-
les i prou. Els hi estem molt agraïts. Com també ho estem i 
donem les gràcies a totes les persones que han col·laborat

l’Entrevista

aportant flors i plantes durant aquests anys, com 
l’agrupació de dones de Madremanya que venien cada any 
i s’ocupaven de fer un muntatge a l’exterior.
Pere: Ningú cobrava res per fer-ho... era totalment 
desinteressat. 
Montserrat: Aquests últims anys i com a mostra 
d’agraïment, a tothom que  participava li regalàvem un 
petit test amb flors. A l’exposició hi posàvem una guardiola 
perquè qui volgués pogués fer un donatiu. Els diners 
recollits servien per l’any següent per comprar les flors 
que regalàvem i per pagar alguna que altra despesa 
derivada del muntatge, com per exemple la gespa que hi 
havia a l’exterior o la compra de flors els anys que no en 
trobàvem de silvestres. Aquests darrers anys l’Ajuntament 
també ens havia dit que si no hi arribàvem ens donaria un 
cop de mà. Crec recordar que només una o dues vegades 
els hi vàrem haver de demanar ajuda. El primer any, les 
despeses les vàrem assumir nosaltres. I de l’any 2017 ens 
han sobrat 115 €.

I dels fills, no n’hi ha cap que tingui l’afició del pares i 
vulgui continuar?
Montserrat: Aquests darrers anys la meva filla gran ens 
ha vingut a ajudar, però treballa fora i no disposa de temps 
per implicar-s‘hi més. Aprofito per fer una crida i dir que 
si algú del poble vol agafar el relleu, nosaltres estarem 
encantats de continuar donant un cop de mà.
Pere: Si sortís alguna colla de gent jove, amb ganes i 
empenta, que es posés al davant nosaltres els ajudaríem 
amb tot el que poguéssim. 
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Entitats i activitats

Sopar Groc per a recaptar fons 
per la Caixa de la Solidaritat

El 23 de gener es va fer al Bar l’Escola el Sopar Groc per 
recaptar diners per a la Caixa de Solidaritat. Organitzat 
per l’establiment i pels CDR de la zona i hi van assistir 47 
persones que van gaudir d’un menú amb aliments de color 
groc, sense colorants: patates amb all i oli de safrà; crema 
de blat de moro amb pebrot groc escalivat i cruixent de 
formatge cheddar; un caneló de pollastre i poma de Girona 
amb beixamel al curri i papardelle de pastanaga groga;  
un tàrtar de fruita àcida amb pessic de llimona i gelea de 
farigola amb una estrella al cim.  Hi va col·laborar una part 
de l’equip del bar l’Escola i dos cuiners més i també diversos 
proveïdors que van ajustar els preus. Gràcies a tots es van 
poder recaptar 725 €.

Una obra de música i colors al 
Polivalent per a grans i petits

El 4 de març la mainada i les famílies de La Pera van poder 
assistir a un espectacle singular: l’obra de teatre musical 
Tahí. Un assaig general que es va celebrar al local polivalent 
gràcies a la iniciativa d’un grup de mares de l’Escola. Hi van 
assistir unes seixanta persones que s’ho van passar molt 
bé. Tahí, explica la història d’una nena que té aquest nom 
que, malgrat tenir molts amics i amigues, a vegades se 
sent sola i llavors fa viatges al seu interior per a esbrinar 
què li passa. En aquests viatges, Tahí s’ajuda de les set 
notes musicals i de set colors per a enfrontar-se a les pors 
i descobrir la seva fortalesa interna. Els encarregats de 
materialitzar aquesta bonica història són set músics-actors 
i els seus instruments. 

Xerrada sobre l’alternativa de les 
energies renovables
El 17 de febrer, al matí, es va fer al Local Polivalent la 
xerrada Energia neta, de franc, organitzada per Revosolar, 
una empresa especialitzada en l’aprofitament de les 
energies renovables que té la seu a Juià. Uns vint-i-cinc 
veïns del municipi van assistir a l’acte de presentació del 
Col·lectiu Solar, un model social i econòmic que promou 
la liberalització de l’energia a través de la utilització de 
l’energia solar i l’energia eòlica. Aquesta iniciativa es basa 
en la implantació d’aquestes energies de manera que 
subministrin energia gratuïta a les famílies, creant un model 
de consum econòmicament i ecològicament sostenible.

Més gent que mai a la Cargolada 
de La Pera
L’11 de març es va celebrar al Polivalent l’onzena Cargolada 
de La Pera, organitzada per la Comissió de Festes. Aquest 
àpat popular va guanyant afluència cada any i en aquesta 
edició hi van assistir més de 250 persones, mig centenar 
més que l’any passat. És també un acte amb molta 
participació dels veïns i les veïnes, sobretot de les persones 
que  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. També es va servir pollastre amb patates 
i –a qui ho va encarregar- un entremès i un menú especial  
per als més menuts.
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La Pera i Púbol acullen, aquest juny, les actuacions de Carmen 113, 
Maria Arnal i Marcel Baigés i Barcelona Jazz Orquestra 
El Festival ÍTACA, Cultura i Acció tornarà a tenir al nostre 
municipi tres focus de primer nivell. El primer, serà a 
la Plaça de l’Església de la Pera el dia 1 de juny a les 10 
de la nit, on actuarà el grup Carmen 113. Aquest grup 
presentarà” el seu quart disc Discutir desnudos, un treball 
que fa evolucionar el seu camí estilístic explorant melodies 
més ballables i apostant per sons de l’òrbita de l’indie i el 
pop. Discutir desnudos explica l’evolució d’una relació de 
parella al llarg dels anys en què la fragilitat i l’honestedat 
dels protagonistes són el fil conductor de les cançons.
Des de 2004, la banda ha publicat 3 discos Trece historias 
(BOA Records, 2004), Intenta respirar (El Diablo, 2008) y 
Mecanismos de Defensa (113 Records, 2013). Precisament, 
aquest últim va ser l’inici d’una nova trajectòria, amb 
nous components i un renovat camí sonor. Carmen 113 
ha consolidat aquest nou projecte gràcies a nombrosos 
concerts, entre ells, actuant com a teloners de Vetusta Morla 
i també d’IZAL. Aquest concert tindrà la col·laboració de 
l’Ajuntament de La Pera i el Bar l’Escola. El segon escenari 
serà una setmana més tard, al Castell Gala Dalí de Púbol: el 
dia 8 de juny a les 10 del vespre actuaran Maria Arnal i Marcel 
Bagés (16 € l’entrada anticipada i 18 a guixeta). Després 
d’una gira que els ha portat a Barcelona, Madrid, Galícia, 
França o Rússia, Maria Arnal i Marcel Bagés debutaran al 
Festival amb el seu àlbum 45 Cerebros y 1 Corazón. Aquest 
disc els ha fet encapçalar tot tipus de llistes (millor disc del 
2017 per MondoSonoro, millor disc de cançó d’autor del 
    

2017 per a Enderrock…) i ser un èxit de crítica i de públic. 
El duet fa temps que ha deixat de ser una promesa i ja és 
un dels grups emergents amb més projecció de l’escena 
actual. Aquest concert compta amb la col·laboració de la 
Fundació Gala - Salvador Dalí, a Púbol. I el tercer concert 
estarà protagonitzat per Barcelona Jazz Orquestra (BJO) 
que actuarà el dia 30 de juny a la plaça Catalunya de La Pera 
(22 € l’entrada anticipada / 24 € a guixeta). Dins l’onzena 
edició del festival JazzPera, la Barcelona Jazz Orquestra 
ens ofereix un nou espectacle de gran format per presentar 
el nou DVD enregistrat a la Sala Apolo. Un show que reviu 
les nits màgiques de Harlem als anys 30 i 40, durant l’època 
daurada del swing. Nits de Swing a l’Apolo trasllada el públic 
al Cotton Club, a l’Apollo i al Savoy, els famosos clubs de Nova 
York. Un fantàstic espectacle amb ballarins de lindy hop, 
cantants de somni, intrèpids números de circ, coreografies 
de charleston i un homenatge a Josephine Baker, la primera 
estrella negra de Hollywood. Tot conduït per la música de 
la Barcelona Jazz Orquestra. Amb aquest nou espectacle, 
el públic viurà en directe el que fins ara només ha vist a 
les pel·lícules. La proposta compta amb la col·laboració de 
Nicolle Rochelle, Gemma Abrié, White, Chocolates, Divinas, 
Swing Machines i Ramiro Vergaz.  Aquesta actuació compta 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de La Pera.
Per a més informació o per a adquirir entrades anticipades, 
visiteu el web www.itacacultura.cat o bé, per als habitants 
de La Pera, acudiu al Bar l’Escola.
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L’equip infantil/aleví de noies ha 
participat en el MIC 2018

Entitats i activitats

Aquest any l’equip femení de categoria infantil/aleví ha 
participat en el torneig M.I.C (Mediterranean Internacional 
Cup) que es va fer durant la Setmana Santa. A la fase de grup, 
l’equip de la U.E. La Pera va quedar dins del grup B amb el 
València C.F., el C.D. Fonsanta (de Sant Cugat del Vallès) i el 
C.E. Sant Gabriel de Barcelona, quedant classificades en el 
darrer lloc del grup. A la fase de consolació van jugar contra 
el València CF, acabant el partit amb empat a 4 i quedant 
eliminades a la tanda de penals.  A la resta de grups hi 
participaven entre d’altres els equips del FC Barcelona, 
París Sant Germain, RCD Espanyol, Atlético de Madrid i 
altres. A la foto de dalt, l’equip que va participar en el MIC. 
Dretes : Ismael Bonache (delegat), Farners Serradell, Mar 
Aguilar, Martina Boschsacoma, Berta López, Irene Sànchez, 
Berta Doltra, Jessica Àlvarez (entrenadora). Ajupides: Elsa 
Ametller, Alicia Castilla, Emma Planas, Bruna Peris, Laia 
Bonache, Anna Asencio. A sota, foto conjunta de les noies de 
La Pera i les del València.
En l’últim número del butlletí us vàrem presentar els equips 
femenins de la temporada en curs. Avui us presentem els 
equips masculins: 

Benjamins 1 
En la tercera fotografia del costat, Aniol Homs, Miquel Molina 
(entrenador) Otger Serrats, Nil Melero, Aniol Ponsatí, Alex 
Andrei Pop, Jan Batlle, Marçal Prieto, Rubén Moreira, Unai 
Gutiérrez, Tomàs Costafreda, Magí Serrats, Eloi de Cabo.

Benjamins 2
En la imatge de baix de tot, Miquel Molina (entrenador), 
Aniol Homs, Nil Andreu, Unai Gutiérrez, Eloi de Cabo, Otger 
Serrats, Alex Andrei Pop, Marçal Prieto, Rubén Moreira, 
Tomàs Costafreda, Nil Melero, Aniol Ponsatí, Magí Serrats.

4ª Catalana
A sota d’aquestes línies, drets: Consta Berzosa (entrenador) 
Adrià Fabrellas, Lluís Nadal, Dani Hernàndez, Joan 
Lopez, Jordi Marques, Jordi Angelats, Albert Coll, Jaume 
Bosacoma, Arnau Puig, Jose Luis Coronado, Carles Condom 
(Ajudant). Ajupits: Roger Puig, Marc Cabezo, Albert Murtra, 
Sergi Lopez, Damià Muñoz, Marti Badia, Joel Riera i Pau Vilà 
(delegat).
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Atletisme, tallers i teatre a 
les activitats de l’Escola 
El dilluns 19 de març, una cinquantena d’alumnes de 
l’escola Pedra Blanca va participar a les Jornades 
Atlètiques que es van portar a terme a l’Estadi Municipal 
de Palafrugell, conjuntament amb un 200 alumnes dels 
altres quatre centres de la ZER (Zona Escolar Rural).  La 
finalitat és que alumnes de la mateixa edat i de diferents 
centres competeixin en unes proves atlètiques. Aquestes 
jornades s’organitzen bianualment i el responsable és el 
nostre convilatà Josep Massa, molt vinculat al Club Atlètic 
Palafrugell, primer com a atleta i després com a tècnic. 
Les proves van ser en les especialitats de salt de llargada, 
cursa d’obstacles, llançament de javelina i cursa de relleus, 
entre d’altres i els alumnes no solament varen gaudir molt 
participant-hi sinó també mirant i animant els companys 
i companyes dels altres cursos. Per acabar la jornada, 
els més petits van anar a dinar i a fer jocs a la platja del 
Canadell de Calella de Palafrugell .
Tallers
Com sempre, l’Escola ha continuat fent els tallers en què 
els familiars dels alumnes col·laboren amb l’escola i vénen 
a explicar les seves experiències vitals i professionals, 
de manera que la mainada conegui millor la realitat de la 
societat en què viu. Pel que fa als tallers que s’han portat a 
terme durant el primer quadrimestre , Susanna Ponsatí en 
va fer un sobre química. La Susanna és la mare d’en Lluc 
i d’en Nil Melero i a partir de les seves explicacions i les 
d’una companya de feina dels laboratoris on treballen, es va 
fer un cultiu de bacteris i al cap d’uns dies se’n van poder 
observar els resultats. Un altre taller va ser l’exposició 
d’un viatge a Mèxic que va fer la família Martínez-Toral, que 
va anar a càrrec d’en Daniel i de la seva mare, la Yolanda. 
Varen projectar un vídeo amb un recull de fotografies amb 
les activitats realitzades i els llocs visitats i també varen 
mostrat elements característics del viatge. Finalment, 
també es va fer un taller sobre la ceguesa que va anar 
a càrrec de Núria Domènech, àvia de la Jana i la Nora 
Juventeny. Primer, a partir de contes adaptats per a nens 
cecs, la Núria va explicar com llegeixen els nens i les nenes 
que tenen aquesta dificultat. Tot seguit, els alumnes van fer 
una pràctica de lectura amb el mètode Braille.
Teatre
Alumnes i mestres de l’escola van representar al local 
polivalent l’obra de teatre Contes des-explicats, el divendres 
20 d’abril a les 8 del vespre, funció a la que hi van assistir 
unes 170 persones entre alumnes, mestres i familiars. 
Cada curs de l’Escola es va preparar una petita obra de 
teatre basada en contes que ells coneixen i amb la finalitat 
d’explicar-los en una versió diferent. Pensats i escrits pels 
mateixos alumnes, van donar com a resultat tres bonics 
textos: Els set llops i la cabreta amb poders, En Negranit i 
els set gegants i El ratolí ballarí. Els nens i nenes de l’Escola 
estan tots barrejats des de P3 a sisè i, per aquest motiu, 
aquestes obres són un treball conjunt de tots els alumnes 
de l’escola ja que ells mateixos fan conjuntament els textos 
de les obres, elaboren els decorats i trien les disfresses. 
Aquesta experiència va ser un èxit total!
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Un taller de memòria i promoció 
de la salut per a la gent gran
Cada dimarts, de 3 a 4 de la tarda, es porta a terme al 
local social i bar l’Escola, el Taller de Memòria. Es tracta 
d’una activitat promoguda per l’Ajuntament, d’acord amb 
un conveni del  DIPSALUT (l’organisme de promoció de la 
Salut de la Diputació de Girona). Aquest taller setmanal, 
adreçat a  persones grans i jubilades, que està  dirigit per 
una psicòloga,  té una doble finalitat: d’una banda, crear 
un espai més de trobada per a la gent gran del municipi  i 
, de l’altra, portar a terme exercicis pràctics que ajudin a 
mantenir la memòria i a exercitar el treball intel·lectual a fi 
de mantenir-se en bona forma mental. Aquest taller també 
serveix per millorar altres aspectes per a la millora de la 
salut i del benestar, tan físic com anímic.

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
DISPENSARI MÈDIC DE LA PERA

Dimarts i dijous
Servei de podologia

DISPENSARI 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

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

................................................................. 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 Torroella de Montgrí

Avaries (gratuït)
Atenció al client (gratuït)

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

........................................ 972 759 256
.................................................................. 800 500 500

.................................................. 800 760 266


