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Agenda

PUJADA ALS ÀNGELS

Diumenge 21 d’octubre
 

FIDEUADA PER LA MARATÓ DE TV3

Diumenge 18 de novembre

FESTA MAJOR DE SANT ANDREU DE PEDRINYÀ

Diumenge 2 de desembre

11h.00h Missa i tot seguit sardanes amb la Principal de 
l’Escala

Hola a tothom! 
Hem sortit a la tele. 
Ciutadans havia convocat 
a tots els mitjans de 
comunicació per donar 
compte de les seves 
actuacions, sembla que 
l’estiu és un període de 
canvis i noves oportunitats, 
però tot continua igual. 
Hi ha gent a qui no els 
agraden els llaços grocs i 
ens els continuen tallant 
de les diferents ubicacions 
del poble. Ells no volen 
llaços però nosaltres no 
volem polítics a la presó 
i a l’exili. Actuen amb 
nocturnitat i amb la cara 
tapada. Han de venir de fora a un poble 
petit perquè a casa seva no poden, 
nosaltres ho posem a plena llum del 
dia i amb la cara ben alta.
Quan es veu la mainada posant els 
llaços, queda clar que el futur és 
nostre. Res ni ningú ho aturarà.
Com podeu veure a la portada de la 
revista hi ha el llaç que es va fer al 
camp pels germans Sabarí. Tenim 
una gravació de la seva creació, amb 
l’acompanyament musical de les 
nostres musiques de Riuràs, la Marta i 
la Vega i la gravació d’en Frank.

El passat 24 d’Agost es va donar 
la Medalla del Montgrí a la nostra 
exconsellera empresonada, Dolors 
Bassa, ja que és filla i una persona 
molt activa a la vida de Torroella 
de Montgrí. Un tema que ens havia 
preocupat molt els darrers estius eren 
els focs. Aquest any ha anat molt bé, 
ja que la meteorologia ha ajudat molt, 
però no podem baixar la guàrdia ni 
deixar de banda la prevenció.
Aquest estiu també s’ha tornat a fer el 
Casal d’estiu a l’Escola, una activitat 
no els obliga a desplaçar-se a altres 

municipis. Gràcies per la 
iniciativa. Referent  les 
obres de l’Ajuntament 
per la millora de la seva 
accessibilitat, com haureu 
vist porten parades molts 
mesos. Es va rescindir el 
contracte amb l’anterior 
adjudicatària. Ara s’ha fet 
un nou concurs i preveiem 
començar les obres a curt  
termini amb l’esperança 
que puguin estar cap 
a finals d’any. Dins el 
proper mes esperem 
reprendre les activitats de 
l’any passat, que per raó 
de l’estiu i les vacances 

queden parades, com les classes de 
Pilates, ioga i el Taller de Memòria. 
També el proper mes tornarem a 
PUJAR ALS ANGELS.

US ESPEREM A TOTS.

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

Ple Ordinari
16 d’abril de 2017

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 
5 de març de 2018.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
 - Decrets 7/2018 i 13/2018 ordenant el pagament de les 

factures relacionades en els documents comptables que 
es mostren al ple i per import de 15.956,84 i 17.386,86€ 

 - Decret 8/2018 pel qual es concedeix una targeta 
d’aparcament en la modalitat de no conductor.

 - Decret 9/2018 atorgant a la Fundació Gala Dalí 
llicència urbanística per a les obres consistents 
en treballs de neteja interiors i exteriors a la finca 
del castell Gala Dalí situada a Púbol  de La Pera,  
d’acord amb els requisits fixats a l’expedient.

 - Decret 10/2018 concedint a l’empresa ELECTRICA DE 
JAFRE SA la llicència d’obres núm. 2/18, consistents 
en l’obertura d’una rasa de baixa tensió per nou 
subministrament a caixa de baixa tensió per a una nau 
situada al C.Gavarres, 1 del Polígon Industrial de La Pera.

 - Decret 11/2018 atorgant llicència urbanística per a 
les obres consistents en una petita modificació de la 
tanca, en la finca situada al c/ Garbí, 19 de La Pera.

 - Decret 12/2018 concedint a l’empresa ELECTRICA 
DE JAFRE SA la llicència d’obres núm. 6/18, per 
als treballs consistents en la substitució d’un pal 
de llum de la instal·lació d’electricitat de mitja 
tensió aèria als afores de Pedrinyà a La Pera.

 - Decret 13/2018 mitjançant el qual l’Alcaldessa 
ordena el pagament de les factures 
relacionades  per un import total de 17.386,86€ 

Proposta d’aprovació de llicències urbanístiques.
S’atorga la llicència urbanística de parcel·lació en relació 
a les finques registrals 326 i 820 de La Pera, ubicades 
al carrer Major números 6 i 8 (referència cadastral 
7922215DG9572S0001OR i 7922214DG9572S0001MR, 
respectivament) de conformitat amb el plànol parcel·lari 
amb les següents superfícies 
 - PARCEL·LA A , c/ Major 6, superfície parcel·la resultant 

202,32m², edificació de PB+PP amb una ocupació de 
72,53m² i pati de 129,79m².

 - PARCEL·LA B , c/ Major 8, superfície parcel·la resultant 
164,94m², edificació de PB+PP amb una ocupació de 
81,87m² i pati de 83,07m².

Es liquida la Taxa per llicències urbanístiques dimanant de 
la sol·licitud formulada per import de 110€. 

Ratificació de la resolució del contracte amb SEITEC, 
SL i d’aprovació de retorn de l’aval a aquesta empresa, 
adjudicatària de l’obra de reforma de l’edifici de 
l’Ajuntament de La Pera per garantir l’accessibilitat i la 
supressió de barreres arquitectòniques

Atès el consentiment del Director facultatiu de les obres de 
reforma de l’edifici de l’Ajuntament de La Pera per garantir 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques 

d’acceptar la renúncia de l’empresa SEITEC, SL que van 
manifestar la seva impossibilitat de continuar  les obres.
Vist que es van aprovar les dues certificacions de 
l’esmentada obra però que cal retornar l’aval, s’acorda 
retornar l’aval que l’empresa SEITEC, SL va presentar per a 
la realització d’aquestes obres per un import de 5.249,66€.

Aprovació de l’expedient per a la nova contractació de 
l’obra de reforma de l’edifici de l’Ajuntament de La Pera 
per garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques.
Aquest punt es trasllada al proper ple perquè els tècnics 
estan redactant el nou plec. 

Aprovació de l’expedient per a la contractació dels serveis 
de redacció del POUM del municipi.
El ple de la corporació acorda per unanimitat: 
La formalització del contracte per la necessitat de portar a 
terme el POUM. Contractar a l’arquitecte senyor Victor Alegrí 
Sabater per la prestació. Aprovar la despesa corresponent 
procedint en el dia d’avui a la seva retenció en el pressupost 
vigent :

Assumptes urgents
L’Alcaldessa proposa la inclusió dels següents acords, 
s’aproven per unanimitat:
 - La designació de les dues festes locals del municipi de 

La Pera per a l’any 2019. Es proposen els dies 10 de 
juny (Pasquetes) i el 29 d’octubre. 

 - Proposta d’aprovació de subvenció per a càrrecs 
electes.

Vista la convocatòria de la subvenció de la Generalitat de 
Catalunya per a càrrecs electes, segons el que determina 
la RESOLUCIÓ GAH/664/2018, de 4 d’abril, de convocatòria 
per atorgar compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats 
càrrecs electes locals per a l’exercici 2018. S’acorda 
sol·licitar la subvenció pel que fa al càrrec d’Alcaldessa. 

Precs i preguntes.

El regidor Julià Salvà explica que caldrà tenir el carnet 
de membre de l’ADF per poder accedir a la zona en cas 
d’incendis. 
La regidora Natàlia Bonany comenta que estaria bé activar 
la qüestió dels patis oberts a l’escola de La Pera. La regidora 
Laura Bou també hi està d’acord. S’hauria d’incorporar en 
l’assegurança de responsabilitat de l’Ajuntament aquesta 
zona.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 
16 d’abril de 2018.

Ple Ordinari
7 de maig de 2018
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Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
 - Decret 14/2018  ordena contractar, per raó de màxima 

urgència, al senyor Josep Jan Massó, com a peó/
jardiner, amb efectes del dia 2 de maig de 2018 i fins  el 
dia 31 d’octubre de 2018.

Aprovació de llicències urbanístiques, si s’escau.
Exp. 26/2017  S’aprova la llicència per a la reforma d’un 
habitatge situat al c/ de la plaça núm. 9 de La Pera. 

Exp. Projecte Urbanització sector Industrial II 12b de la 
Pera. S’aprova la recepció definitiva de les obres recollides 
en el Projecte d’Urbanització del sector Industrial II 12b de 
la Pera.

Assumptes urgents, si n’hi ha.
Vista la sol·licitud presentada per la Comissió de Festes de La 
Pera i Púbol per tal de fer front a les despeses ocasionades 
per la Festa Major, sol·licita l’aportació municipal. Atès que 
aquesta despesa està inclosa al pressupost vigent. S’acorda 
atorgar la quantitat de 7.000€ a compte de rebre la relació 
de les despeses realitzades amb l’aportació de les factures 
corresponents.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 
7 de maig de 2018.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
 - Decret 15/2018 aprovant la liquidació de l’empresa 

Sorea, SA corresponent a la facturació del servei 
d’aigua i taxa de recollida d’escombraries corresponent 
al 4rt trimestre del 2017, amb un saldo total de 7.369,38 
euros a favor de l’Ajuntament.

 - Decret 16/2018  aprovant la relació de factures per 
9.731,36 € i ordenant el seu pagament.

 - Decret 17/2018 atorgant llicència urbanística per a les 
obres consistents en una petita modificació de la tanca, 
en la finca situada al c/ Ginjolers, 2 de La Pera.

Proposta d’aprovació de llicències urbanístiques.
Exp. 16/2018: aprovant la llicència per a la construcció 
d’una piscina d’ús privat a l’habitatge situat al carrer de 
Sant Francesc d’Assis, núm. 4 de La Pera.
Exp. 10/2018: aprovant la llicència de les obres d’adequació 
de la planta baixa de l’edifici situat al número 27 del c/
Marquès d’Alpens de La Pera per tal de convertir-la en un 
nou habitatge. 
Assumptes urgents.
 - Aprovació inicial de les bases de concessió d’ajuts 

econòmics de caràcter individual per a l’assistència de 
nens i nenes a llars d’infants durant el curs 2017-2018, 
finançats d’acord amb el pressupost municipal.

 - Aprovació del conveni de delegació de la recaptació 
voluntària i executiva de la gestió, liquidació, inspecció 
i recaptació de l’impost sobre l’increment dels terrenys 
de naturalesa urbana.

 -

Extracte dels acords del ple

Aprovació de l’adhesió al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de 
Girona

S’aprova la sol·licitud del Servei d’Assistència en el Control 
Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona, i 
específicament en els àmbits següents:

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 
4 de juny de 2018.
 

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.

 - Decret 18/2018 mitjançant el qual l’Alcaldessa aprova 
la relació de factures per import de 14.543,11€  i 
ordena el seu pagament.

 - Decret 19/2018 d’aprovació de la liquidació de SOREA 
SA, corresponent al 1er trimestre del 2018 amb un 
saldo a favor de l’Ajuntament de 7.677,81€.

 - Decret 20/2018 d’aprovació de les assignacions dels 
membres de la Corporació.

 - Decret 21/2018 de concessió de llicència d’obres 
consistents en pintar la façana a la finca situada a C/ 
Tramuntana, 3 de Púbol

 - Decret 22/2018 d’aprovació de relació de factures per 
import de 11.425,27€  i d’ordenació del seu pagament. 

Ple Ordinari
4 de juny de 2018

Ple Extraordinari
18 de juny de 2018

Assistència en la de�nició i implantació
del model de control intern.

X

Assistència en l’exercici de la �scalització 
i intervenció limitada prèvia en règim de 
requisits bàsics.

X

Assistència en la intervenció de la 
comprovació material de la inversió.X

Suport en la contractació d’empreses 
d’auditoria com a col·laboradores de 
l’òrgan interventor en les actuacions 
d’auditoria pública per a la realització de 
treballs de control �nancer. 

Assistència en la supervisió dels treballs 
de control �nancer (sempre que es faci ús 
de la central de compres d’empreses 
d’auditoria esmentades en el punt anteri-
or). 

Consultes i alertes.X

Formació continuada.X

Ple Ordinari
9 de juliol de 2018
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Extracte dels acords del ple

 - Decret 23/2018 de contractació amb caràcter 
d’urgència de la senyora Isabel Díaz Carbó, com a 
Tècnica d’Administració General.

 - Decret 24/2018 de nomenament de la senyora Isabel 
Díaz Carbó secretària-interventora accidental de 
l’Ajuntament de La Pera,  de conformitat amb les 
previsions de l’article 30 del Decret 195/2008, de 7 
d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del 
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.

 - Decret 25/2018 d’organització de la tresoreria 
municipal.

 - Decret 26/2018 d’aprovació de l’expedient de 
modificació de crèdit núm.1/2018, en la modalitat 
d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 
anterior, d’acord al següent detall:

 I. Altes en aplicacions de despeses:   
  109.108,90€
 II. Altes en concepte d’ingressos: 84.338,46€  
  i 24.770,44€ a càrrec de romanent líquid                   
  de Tresoreria i de la subvenció de la   
  Diputació de Girona
 - Decret 27/2018 d’aprovació de l’expedient de 

modificació de crèdit núm.2/2018, en la modalitat de 
transferència de crèdit entre partides del pressupost 
vigent, d’acord al següent detall:

 I. Augment de 10.000,00€ a la partida   
  18.161.62302
 II. Disminució de 10.000,00€ de la partida   
  18.161.62301

Aprovació definitiva del projecte constructiu de la planta 
de desnitrificació.
S’aprova definitivament el projecte constructiu de la planta 
d’eliminació de nitrats per tractament biològic a l’ETAP de 
la Pera, redactat per l’enginyer industrial Antoni Canals 
Albertí, amb un pressupost d’execució per contracte de 
340.777,10 € (IVA inclòs).

Aprovació de les bases de licitació de l’obra planta de 
desnitrificació i obertura de convocatòria. 
S´aprova l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert simplificat per a la contractació de les 
obres de la planta d’eliminació de nitrats per tractament 
biològic a l’ETAP de la Pera.
S’aprova la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 
18-161-62302.
Es designa els membres integrants de la Mesa de 
Contractació:
 Presidència: Alcaldessa de l’Ajuntament o regidor   
 en qui delegui.
 Vocalies: Secretària de la corporació 
         Tècnic Consell Comarcal del Baix Empordà (a   
 determinar)
 Secretària: Núria Vilà Oriol
       

Aprovació de nomenament de la direcció d’obra i aprovació 
de la despesa de direcció obra i Coordinador de Seguretat i 
Salut de les obres de construcció d’una planta d’eliminació 
de nitrats.

Es nomena al Sr. Antoni de Pàdua Canals Albertí, Enginyer 
Industrial, Director facultatiu i Coordinador de Seguretat i 
Salut de les obres de construcció d’una planta d’eliminació 
de nitrats per tractament biològic a l’ETAP de la Pera

S’aprova la despesa per un import de 7.815,96 EUR i 
1.641,35 EUR d’IVA amb càrrec a la partida pressupostària 
18-161-62302.

Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de les obres 
de reforma de l’edifici de l’Ajuntament per a garantir 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques 
(revisat).
S’aprova inicialment el projecte bàsic i executiu de les 
obres de reforma de l’edifici de l’Ajuntament per a garantir 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques 
(revisat),  redactat per l’arquitecte Sebastià Figuerola i 
Clavaguera, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 123.904,10€ (IVA inclòs).

Sol·licitud a la Diputació de Girona, d’una pròrroga en 
la justificació de la subvenció concedida destinada al 
finançament parcial de les obres d’accessibilitat de 
l’Ajuntament.

Se sol·licita a la Diputació de Girona una pròrroga en la 
justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de La 
Pera, per un import de 28.205€,  per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona, dins de la convocatòria 
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, de l’any 2017.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 
núm. 3/2018 amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria.

S’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdit 
núm. 3/2018, amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 
resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb 
el següent detall:

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació pressupostària Descripció Euros
Progr. Econòmica

161 62301 Mur c/ Vell 18.000,00

161 62304
Renovació xarxa 

abastament aigua 3.000,00

171 63301 Compra desbrossadora 1.500,00

920 62601
Compra

maquinari informàtic 1.000,00

933 60000
Adquisició bosc 

de Pedrinyà 25.000,00

TOTAL 48.500,00

Finançament
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent
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Extracte dels acords del ple
líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici 
anterior, en els termes següents:

Alta en concepte d’ingressos

ECONÒMICA

Concepte Descripció Euros

870.00 Romanent de tresoreria 48.500,00

48.500,00TOTAL INGRESSOS

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 
núm. 4/2018, en la modalitat de transferència entre 
partides de despesa.

S’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdit 
núm. 4/2018, del Pressupost vigent en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del 
Pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi 
pertorbat el respectiu servei, d’acord amb el següent resum 
per capítols:

Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions 
o baixes de crèdits d’altres aplicacions, en els següents 
termes:

Baixes o anul·lacions en concepte de despeses

Aplicació
Descripció

Progr. Econòmica

Crèdits 
inicials

Modi�cació 
crèdit

Crèdits 
�nals

136 21000 Prevenció
d’incendis

17.000,00 -5.000,00 12.000,00

454 21000 Manteniment
camins

12.000,00 -7.000,00 5.000,00

311 22700 Servei de 
plagues

4.000,00 -1.000,00 3.000,00

1624 25000 Tractment
escombraries 11.500,00 -3.800,00 7.700,00

170 21000
Neteja boscos

municipals i 
rieres

5.000,00 -2.000,00 3.000,00

TOTAL 49.500,00 -18.800,00 30.700,00

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de La Pera i l’empresa LINK PRODUCCIONS, SL per a 
l’organització del Festival Jazzpera 2018.
S’aprova el  Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de La Pera i l’empresa LINK PRODUCCIONS, SL per a la 
realització del Festival Jazzpera, any 2018.

S’aprova la despesa de 3.000 € que,  en concepte d’ajut 
econòmic, l’Ajuntament de La Pera atorgarà a Link 
Produccions, SL per a sufragar les despeses de producció 
artística o altres despeses de la producció tècnica, amb 
càrrec a la partida pressupostària  18-334-47200.

Aprovació Compte General del Pressupost, exercici 2017.
S’aprova el Compte General de la Corporació de l’exercici 
2017, d’acord amb les dades que consten a l’expedient.

Aprovació definitiva del projecte de Reforma de l’edifici de 
l’Ajuntament per a garantir l’accessibilitat i la supressió 
de barreres arquitectòniques.
S’aprova definitivament el projecte bàsic i executiu de les 
obres de Reforma de l’edifici de l’Ajuntament per a garantir 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques 
(revisat), redactat per l’arquitecte Sebastià Figuerola i 
Clavaguera, amb un pressupost d’execució per contracte de 
123.904,10 € (IVA inclòs).
Es procedeixi a efectuar el replanteig del projecte d’obres, 
de conformitat amb l’article 236 de la LCSP.

Aprovació de l’expedient de contractació de les obres 
de reforma de l’edifici de l’Ajuntament per a garantir 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, 
i del plec de clàusules administratives particulars que 
regiran la seva contractació.
S’aprova l’expedient de contractació, per procediment obert 
simplificat (diversos criteris d’adjudicació) del contracte 
d’obres del projecte d’obra local ordinària “Reforma 
de l’edifici de l’ajuntament de La Pera per a garantir 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques” 
(revisat).
S’aprova el plec de clàusules administratives particulars 
que regiran la contractació del projecte d’obra local 
ordinària “Reforma de l’edifici de l’ajuntament de La Pera 
per a garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques” mitjançant procediment obert simplificat 
amb diversos criteris d’adjudicació.
S’autoritza la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 
18-920-62301 del vigent Pressupost de la corporació.

Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament i 
a l’e-Tauler el corresponent anunci de licitació amb el 
contingut de l’Annex III-A- Secció 4 de la LCSP, i la resta 
de la documentació preceptuada en l’article 63 de la LCSP, 
perquè durant el termini de 20 dies naturals, a comptar de 
l’endemà de la publicació en el Perfil, es puguin presentar 
les proposicions que s’estimin pertinents.

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació
Descripció

Progr. Econòmica

Crèdits 
inicials

Modi�cació 
crèdit

Crèdits 
�nals

135 48000 Conveni 
protecció civil

0,00 4.000,00 4.000,00

171 25000 Parcs i 
jardins

6.000,00 5.000,00 11.000,00

241 46500 CCBE -
Conveni SOC

1.000,00 3.000,00 4.000,00

312 13000 Personal 
admin consultori 5.757,00 1.000,00 7.757,00

323 16000 Seg. Social
Escola

4.282,98 800,00 5.082,98

323 48000 Entitats 
Educació

4.200,00 1.000,00 5.200,00

341 48000 Promoció de 
l’esport

2.000,00 4.000,00 6.000,00

TOTAL 23.239,98 18.800,00 42.098,98

Ple Extraordinari
7 d’agost de 2018
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Informació de les regidories

Total        575.566,09 €

INGRESSOS

PARTIDA IMPORT

Impostos directes
Impost s/béns Immobles
Impost s/vehicles
Impost s/icrement valor terrenys (Plusvàlues) 
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

 ......................................................... 181.581,45 €
........................................................................  31.707,89 €

.................... 35.662,26 €
............................ 20.666,52 €

Transferències corrents

Taxes i altres
Prestació de serveis bàsics (escombraries)
Activitat compet. local (Urbanístiques)
Ús privatiu o aprof. Espais Públics
Altres ingressos (Multes i recàrregs)

.........................  47.723,83 €
..................................... 2.529,40 €

........................................... 27.329,13 €
.........................................  3.280,59€

Impostos indirectes
Impost sobre instal·lacions i obres ............................................ 8.754,38 €

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

DESPESES

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 575.566,09 euros de drets reconeguts. I un total de 532.132,98 euros en 
obligacions reconegudes, d’aquí se’n deriva un resultat de l’exercici de 43.433,11 euros. Tinguent en compte que les despeses finançades
amb romanent de tresoreria pujen a 77.894,84 euros, resulta un resultat pressupostari ajustat de 121.327,95 euros.
Les partides que composen aquestes xifres són:

PARTIDA IMPORT

De l’estat
De CCAA
De Europa
Diputació

........................................................................................ 65.593,29 €
.......................................................................................... 75.629,99 €

...................................................................................... 14.500,00 €
..........................................................................................10.473,51€

Ingressos de dipòsits
Concessions administratives i altres
Arrendaments urbans

.......................................................................... 47,52 €
..........................................5.539,57 €

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

Transferències de capital

Diputació......................................................................................... 40.944,74 €

Ingressos patrimonials

Total        532.132,98 €

Personal
Retribucions personal
Seguretat Social
Assegurança 

 ................................................................. 84.868,65 €
..........................................................................  27.060,09 €

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

Despeses financeres
Interessos i comissions................................................................  2.534,52 €

Despeses en béns corrents i serveis
Manteniment 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

 .......................................... 40.890,64 €

Transferències corrents

A entitats comarcals i municipals
Inst. sense ànim de lucre
Empreses privades

........................................... 31.134,44 €
........................................................... 17.906,23 €

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

Inversió nova (veure detall
Mobiliari urbà vari

...................................................... 116.134,43 €
..................................................................................... ??  €

Passius financers

Amort. prestecs ............................................................................ 35.214,41 €

Inversions reals

Conveni Zona Esportiva ( Bosc Pedrinyà)
Mobiliari Urbà
Renovació Enllumenat Públic 
Reesfaltatge ctra. Riuras

 ............................... 25.000,00 €
................................................................................. 2.703,52 €

..................................................... 9.450,31 €
................................................................. 600,00 €

Planta Desnitrificació
Aire Condicionat
Urbanisme-Poum 
Renovació Xarxa abastament aigua

 .................................................................. 11.558,94 €
............................................................................  2.550,68 €

.......................................................................... 6.050,00 €
......................................... 4.377,78 €

.................................................................. 25.102,20 €Accesibilitat Ajuntament
Manteniment Zona Industrial

............................................................ 24.518,90 €
...................................................... 4.222,10 €

D’aquí la despesa promitg per habitant resulta de:

i l’inversió:

2012 2013

Vorera ctra. Pedrinyà

2014 2015 2016 2017

....................................................  7.729,29 €
...................................................................... 29.674,03 €

................................................................................ 2.477,36 €
.....................................  34.121,30 €

.................................................................................  5.421,09 €
................................... 27.000,63 €

............................................................ 62.486,43 €
........................................................................  4.393,77 €

Total        116.134,43 €

1.384,36 €

570,87 €

1.060,28 €

208,00 €

837,85 €

390,34 €

999,75 €

1.870,67 €

897,24 €

336,32 €

1.164,40 €

254,12 €
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L’Entrevista

Secretària de 

l’Ajuntament de La Pera

Parlem amb...

Isabel Diaz i Carbó

Isabel Díaz i Carbó nascuda a Parlavà el desembre de l’any 1959 en el si d’una família molt coneguda al poble ja que 
regentaven el molí, el cafè i la sala de ball del municipi, va entrar a treballar a l’Ajuntament de La Pera l’any 1987, quan hi 
havia d’alcalde Benjamí Artigas. Va començar fent feines de secretaria però també altres tasques de caire administratiu, 
ja que era la única treballadora que tenia en nòmina el consistori. El 1990, amb la incorporació de Núria Vilà, es va poder 
deslliurar d’una part de la feina que assumia i es va poder centrar en les tasques pròpies de secretaria i intervenció. Aquell 
mateix any, Isabel Díaz i Carbó, va ser nomenada secretària de l’Ajuntament de Parlavà, càrrec que actualment encara 
ocupa i que va compaginar fins el 2001 amb el de La Pera. Aquest estiu s’ha reincorporat a l’Ajuntament del nostre municipi.

“Treballar a l’administració pública significa estar 
al servei de la gent, ajudar-la, i qui no ho entengui 
així s’equivoca”

Expliqui’ns a per quin motiu ha tornat a La Pera?
La normativa en matèria de règim local preveu que aquelles 
entitats locals que pel seu volum de serveis o per recursos 
insuficients no puguin mantenir soles la plaça reservada a 
secretari de la corporació, podran agrupar-se amb altres 
municipis de l’entorn pel sosteniment en comú d’aquest 
lloc de treball. És el cas de La Pera, que des dels anys 70 
del segle passat,  l’Ajuntament està agrupat  amb els de 
Parlavà i Foixà. No obstant això des de fa bastants anys 
cada Ajuntament ha funcionat per separat. Donat que la 
secretària que hi ha hagut a La Pera des que el 2016 va 
plegar la Pili Alonso, la Meritxell Tàpies també ho és 
d’Ullastret, i que l’Ajuntament d’aquest municipi forma part 
d’una altra agrupació, amb el de Serra de Daró, s’ha fet el 
canvi aprofitant que jo ja soc la secretària de Parlavà. No 
obstant això tot i que el 2001 vaig plegar de l’Ajuntament 
de la Pera, quan va marxar la Pili Alonso, vaig tornar-hi 
a col·laborar com a professional, assessorant en temes 
comptables i d’intervenció econòmica.

Està contenta d’haver tornat?  
Molt, moltíssim. La gent d’aquí és molt agradable i amb la 
Nuri m’hi entenc molt bé. La Nuri sempre dic que fa aquella 
feina que no es veu, però que és igual d’important, i a més la 
fa molt bé. És molt professional i m’hi sento molt a gust. Amb 
l’alcaldessa també ens entenem molt bé i amb en Josep Pi 
fa molts anys que ens coneixem. En la meva primera etapa 
a l’ajuntament de La Pera ell ja era regidor d’hisenda, i va 
ser amb el que tenia més relació a nivell de treball. A alguns 
dels actuals regidors,  els més joves, també els conec un xic 
de quan anaven a l’escola que estava a la planta baixa de 
l’edifici de l’Ajuntament.

Com s’ho fa per compaginar la secretaria de dos municipis?
Hi ha molta feina, i cada vegada més, sobretot en els últims 
temps  amb la incorporació de l’administració electrònica, 
fins i tot amb la relació amb el ciutadà,  que fa necessari un 
reciclatge continu. Malgrat això crec que conec bé els dos 
Ajuntaments i suposo que això m’ajudarà. 
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L’Entrevista

En quant al volum de treball, pel que fa a l’exigència de 
compliment de tramesa d’informació, a l’administració 
autonòmica i estatal, és la mateixa en els dos municipis;  el 
que potser varia més és el volum de tramitació d’expedients 
promoguts pels ciutadans, que diria que és superior a La 
Pera, el que també és lògic tenint en compte que el municipi 
el formen quatre nuclis diferenciats.  A l’Ajuntament hi soc 
els dilluns a la tarda i els dimarts, dimecres i dijous al matí.

Li suposa algun inconvenient fer de secretària al mateix 
poble on ha nascut i viu?
No, i el mateix em passa a La Pera, on també conec a la 
majoria de veïns. Sempre s’ha dit que la professió de metge 
és vocacional però crec que també ho és fer de secretària en 
pobles petits. Estàs al servei de la gent, pràcticament les 24 
hores del dia ja que vas a comprar a la fleca o a la farmàcia i 
et trobes persones que aprofiten que et veuen per comentar-
te alguna cosa: “Ara que et veig.....”. Ho has d’assumir. Fa 
tants anys que em passa que ja m’hi he acostumat. De 
vegades has de fer fins i tot un xic de gestoria, sobretot amb 
la gent gran que et ve a ensenyar alguna una carta que ha 
rebut i que potser no té res a veure amb l’Ajuntament i que 
no entén. Quan m’hi trobo, intento ajudar-los en tot el que 
puc. Per a mi, la funció pública és servir i estar al servei de 
la gent. El funcionari o treballador de l’administració que 
no ho vegi així ho té mal entès. Hi som per ajudar a la gent. 
També entenc que hi ha persones que entren a treballar a 
l’administració amb ganes i aquesta vocació de servei però 
que ho acaben perdent de vista perquè algú en un moment 
donat se’ls hi para els peus. Per sort, en els Ajuntaments 
petits com aquest les coses son diferents i vas més al teu 
aire.

Fa anys que coneix el funcionament d’un Ajuntament. Ha 
canviat molt des que va començar?
Ja ho crec que han canviat les coses. Per posar només 
un exemple, abans la comptabilitat es feia de forma 
manual, amb assentaments que anotàvem en el llibre de 
registres. Encara me’n recordo. Ara seria impossible fer-ho. 
Actualment s’exigeix un volum d’informació als Ajuntaments 
que no té res a veure amb el que se’ls hi demanava abans. 
Tampoc ajuda gens que les plataformes electròniques que 
utilitzen l’administració de l’Estat i la Generalitat siguin 
diferents, el que ens obliga en determinats tràmits a fer 
dos cops la mateixa feina. Com ja he apuntat abans en 
els darrers anys amb la implementació de l’administració 
electrònica i la normativa sobre transparència, el grau 
d’exigència ha augmentat tant que es fa difícil de poder 
aplicar. No estem preparats ni tenim prou recursos. Crec 
que hi ha un desconeixement total de la realitat als pobles 
petits sobre els mitjans tècnics i humans de que disposen, 
i de la cobertura d’Internet que tenim. Sap greu que no 
s’adonin de la bretxa digital que s’està creant. Es parla 
de les notificacions electròniques... i jo em pregunto però 
com vols que s’ho faci la gent gran? Per sort acaben de 
prorrogar fins el 2020 la implementació de l’administració 
electrònica. Però no crec que aquesta demora resolgui 
els problemes de fons que et comento. Per posar un altre 
exemple, la nova llei de contractació pública ens obliga a fer 

subhastes electròniques a l’hora d’adjudicar una obra. Com 
ho ha de fer un Ajuntament petit com el nostre? No tenim 
prou mitjans ni recursos.
Hi ha un altre aspecte que també em preocupa i que és la 
producció normativa. Tenim unes administracions a qui 
els hi agrada molt legislar, és constant i això et crea una 
inseguretat jurídica molt gran. Sovint no saps si aquella 
norma que estàs aplicant segueix vigent o no. És un no 
parar de canvis, de textos refosos que canvien normatives 
o aspectes legals. Crec que això no és bo per ningú, ni per 
l’administrat ni pels que hi treballem. Jo recordo que quan 
estudiava, sempre ens deien que a França, els funcionaris 
se saben les lleis de memòria. Aquí és impossible perquè 
les canvien constantment. 

Quins estudis es necessiten per fer de secretària?
Actualment estar en possessió d’alguna d’aquestes 
llicenciatures o grau corresponent: Dret, Ciències Polítiques 
i de l’Administració, Sociologia, Administració i Direcció 
d’Empreses, Econòmiques, Ciències Actuarials i Financeres.
Jo tinc la llicenciatura de Dret, i a més la diplomatura en 
Gestió i Administració Pública. 

On us vareu formar?
Vaig estudiar els primers cursos de primària a l’escola de 
Parlavà i vaig completar-la a l’escola Francesc Cambó de 
Vergés, on vaig cursar 6è, 7è i 8è de l’antiga EGB. En acabar 
vaig fer la secundària (en aquella època BUP) a l’Institut 
Vicens Vives de Girona. Un cop finalitzats aquests estudis 
vaig complementar la meva formació amb diversos cursos 
d’anglès i ja em vaig posar a treballar. Quan vaig fer 40 anys 
vaig decidir reprendre els estudis i primer vaig cursar la 
diplomatura en Gestió i Administració Pública i, tot seguit  
vaig fer Dret. Tant una com l’altre a la UdG. 

I no li va fer mandra posar-se a estudiar a aquesta edat?
No, al contrari va ser una experiència molt enriquidora i 
aconsello fer-ho a aquestes edats perquè per una banda et 
tornes a relacionar amb gent jove i he que dir que n’hi ha de 
molt trempats. Tenim estereotips sobre els més joves que 
en molts casos no son ajustats a la realitat; per una altra 
banda quan treballes no et valoren, en canvi quan estudies 
com que t’avaluen i et posen nota, et sents valorada, i és 
molt gratificant. Compaginava els estudis amb la feina a 
l’Ajuntament de Parlavà. 
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Paràmetres de Nitrats
Últimes analítiques de la xarxa d’aigua de  La Pera

Data analítiques

11/08/2017

Paràmetre de Nitrats

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

25/05/2018

26/06/2018

27/07/2018

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.

45,60 mg.

45,30 mg.

45,70 mg.

L’atur al Municipi

Periòde

Gener 2018

Persones

Febrer 2018

Març 2018

Abril 2018

Maig 2018

Juny 2018

Juliol 2018

Agost 2017

Setembre 2017

Octubre 2017

Novembre 2017

Desembre 2017

12

11

13

9

10

6

6

9

9

12

9

6

Homes Dones <25 25-44 >45

3

3

4

2

4

1

1

3

3

1

2

1

9

8

9

7

6

5

5

6

6

11

7

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

2

0

0

3

4

5

4

1

6

5

5

5

5

5

5

6

4

4

1

1

6

6

6

4

5

5

5

Una vintena de persones varen donar sang el mes de maig

Una vintena de persones varen acudir el passat 17 de maig 
a donar sang al local Polivalent en la primera de les dues 
recollides que s’organitzen cada any al nostre municipi. 
L’acte es va portar a terme amb la col·laboració dels alumnes 
de primària de l’Escola Pedra Blanca que varen dibuixar el 
cartell. Un cop més, el Banc de Sang i Teixits i l’Associació de 
Donants de Girona agraeix la generositat dels veïns i veïnes 
del nostre municipi.

Entitats i activitats
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Nova sessió de cinema a la fresca a Púbol

La La Land, una comèdia dramàtica i romàntica musical escrita i dirigida per Damien Chazelle i protagonitzada per Ryan 
Gosling i Emma Stone, sobre un músic i una aspirant a actriu que es coneixen i s’enamoren a Los Angeles, va protagonitzar 
la sessió de cinema a la fresca, amb entrada gratuïta, que va tenir lloc el 4 d’agost a la plaça de Púbol. La pel·lícula, 
considerada per la crítica una de les millors del 2016 i que va guanyar 6 premis Òscar també va ser molt ben rebuda pel 
públic assistent a la projecció.

Revetlla de Sant Joan reivindicativa 
La celebració del solstici d’estiu, heretada dels primers pobladors de les nostres comarques i consistent a festejar amb 
fogueres la nit més curta de l’any i l’entrada a l’època més càlida, ha tingut aquest any un caire reivindicatiu. La Flama del 
Canigó va arribar al nostre municipi acompanyada d’un manifest del president d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart, escrit 
des de la presó de Soto del Real. En el text, que varen llegir l’hereu i la pubilla, Cuixart explicava que “la flama del Canigó 
és un símbol d’esperança, que ens demostra la capacitat d’unir-nos en moments difícils”. I recordava com l’any 1966 va 
aconseguir arribar per primer cop a Catalunya malgrat la dictadura franquista. Un cop llegit el manifest, un grup d’infants 
de La Pera varen encendre la foguera i els assistents varen començar a sopar. La revetlla, que va reunir a unes 170 
persones, va continuar amb un animat ball a càrrec del grup La Buena Onda. Aquest any, per primera vegada, els agents 
de protecció civil varen vigilar la plaça perquè els petards es tiressin amb moderació i civisme i no se’n utilitzessin de gran 
calibre, pel perill que representen.

Entitats i activitats
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Entitas i activitats

Visites guiades a les esglésies de La Pera i Púbol

Com és sabut, l’Empordà té un important llegat medieval amb edificis, pobles i espais molt interessants. El nostre municipi 
no n’és una excepció i per això l’església de La Pera i la de Púbol han format part del programa de visites guiades que 
els consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà han portat a terme els darrers mesos per promoure i mostrar aquest 
ric patrimoni. El passat 2 de juny i de la mà del professor Henry Ettinghausen les persones que prèviament s’havien 
inscrit varen poder visitar, de forma totalment gratuïta, l’església de Sant Isidor de La Pera i conèixer la seva història i les 
principals característiques d’aquest temple construït en el transcurs dels segles XVI – XVIII, d’estil gòtico-renaixentista, 
sobre les restes d’un temple anterior del segle X.  L’experiència es va repetir el dissabte 1 de setembre en aquest cas però 
a Púbol i va permetre visitar l’església de Sant Pere, i conèixer la història de la seva construcció. En aquest cas la visita 
guiada va anar a càrrec de Josep Domènech que també va parlar del destacat retaule que hi ha al temple, l’original del qual 
està al Museu d’Art de Girona, i va explicar històries familiars dels diferents barons de Púbol. El mig centenar d’assistents 
va gaudir molt d’aquesta activitat que l’Ajuntament té la intenció de tornar a repetir més endavant.
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Entitats i activitats

La Barcelona Jazz Orquestra omple la plaça Catalunya 

La plaça Catalunya de La Pera es va omplir de gom a gom en l’onzena edició del Festival JazzPera, que va tenir lloc a finals 
de juny amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi i dins la programació del Festival ÍTACA, Cultura i Acció. Un públic 
entregat des del primer tema va gaudir d’un espectacle de gran format protagonitzat per la Barcelona Jazz Orquestra que 
va presentar a les comarques gironines el seu nou DVD enregistrat per aquesta mítica banda a la Sala Apolo. El show va 
permetre als assistents reviure durant unes hores les nits màgiques de Harlem dels anys 30 i 40, durant l’època daurada 
del swing. L’espectacle Nits de Swing a l’Apolo va traslladar el públic de La Pera al Cotton Club, a l’Apollo i al Savoy, 
els més famosos clubs de Nova York. Un fantàstic espectacle que va comptar amb ballarins de lindy hop, cantants de 
somni, intrèpids números de circ, coreografies de xarleston i un homenatge a Josephine Baker, la primera estrella negra 
de Hollywood. La proposta va comptar amb la col·laboració de Nicolle Rochelle, Gemma Abrié, White, Chocolates, Divinas, 
Swing Machines i Ramiro Vergaz. 
Un nou èxit del festival JazzPera que va tornar a programar un espectacle de gran nivell que va fer vibrar els assistents i 
que va omplir d’energia, bon rotllo i positivisme l’escenari de la plaça Catalunya. 

Presentació del darrer 
disc de Carmen 113
En aquesta nova edició, el Festival ÍTACA va programar un 
segon concert al municipi de La Pera. A principis de juny, 
la banda gironina Carmen 113 va presentar en format 
‘desendollat’ el seu quart disc Discutir Desnudos, un treball 
cuinat a foc lent i a consciència que evoluciona el nou camí 
estilístic iniciat amb el seu anterior treball Mecanismos de 
defensa. I a Púbol, el dia 8 de juny, als jardins del castell 
Gala-Dalí, a la fotografia del costat, Maria Arnal i Marcel 
Bagés, la parella revelació de l’escena musical del 2017 
varen presentar el seu disc 45 cerebros y un corazón.

Foto: Xènia Gasull

Foto: Xènia Gasull
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La Festa Major de La Pera més participativa que mai
Aquest any, gràcies a la col·laboració entre els joves del JOPEPU (Jovent de la Pera i Púbol) i de la comissió de festes vam 
poder gaudir d’un magnífic programa d’actes per la Festa Major de La Pera. Es va encetar amb el sopar de divendres a la 
nit que, per segon any, es va fer a la Plaça amb l’elecció de l’Hereu i la Pubilla. En Genís Andreu i la Berta Teixidor varen 
rellevar en Víctor García i la Núria Grau, respectivament. La festa va continuar amb l’actuació del grup local Magam format 
per Marta Vila Boy i Vega Montero. El dissabte 26 a les 12, vàrem poder gaudir d’un vermut popular amb l’acompanyament 
de la guitarra d’en Narcís Massa, que ens va oferir una molt bona actuació. A la tarda, es varen fer jocs per a la mainada, 
xocolatada i una cercavila amb la colla Gegantera de Corçà. El dissabte a la nit va tenir lloc la 8 nit jove Toca’m La Pera 
en la qual varen actuar: Pelukas, The Celtic DJ’s i PD IVANOTE. Tots els actes d’aquest dia van ser gratuïts pels assistents. 
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L’endemà diumenge es va fer l’ofici solemne, i una ballada de sardanes a la plaça a càrrec de La Principal de La Bisbal. 
La mateixa formació va oferir, a la tarda, el tradicional concert i ball de cloenda al polivalent. Aquest any, i com a novetat, 
vàrem comptar amb la col·laboració dels agents de Protecció Civil que de forma molt especial van ajudar a les persones 
amb problemes de mobilitat.
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El bon temps permet gaudir d’una lluïda Festa Major a Púbol 

Moltes veïnes i veïns encara se’n recorden del xàfec que va caure el darrer dia de la Festa Major de Púbol del 2017 i que 
va obligar a suspendre el ball de fi de festa poc després d’haver començat. Aquest any les coses han estat molt diferents 
i gràcies al bon temps hem pogut gaudir d’una festa ben lluïda. Va  començar el dimarts 14 d’agost amb un seguit de jocs 
per a la mainada. Posteriorment es va portar a terme un sopar popular, ambientat musicalment pel grup Xicandra, que 
com es pot veure a les fotografies va tenir una gran concurrència.  Sabem que és una feinada per totes les persones que 
s’encarreguen de preparar-lo però aquest acte dona molta vida a les relacions personals. 
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Equip de La Pera de 4ª catalana 2017-2018

Volem donar les gràcies a totes les persones que el varen 
fer possible. L’endemà dimecres, es va fer portar a terme 
l’ofici solemne amb l’acompanyament de la coral El Progrés 
de Palamós. A la tarda hi va haver una ballada de sardanes a 
càrrec de La Principal de Cassà i per acabar-ho de rematar, 
al vespre es va fer el ball de fi de festa a càrrec del Cafè 
Trio.
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Activitats per acomiadar el curs a l’Escola Pedra Blanca
El mig centenar d’alumnes del centre varen poder aprendre 
durant el darrer curs com es treballa el camp i conèixer el 
desenvolupament d’alguns cultius. Gràcies a la col·laboració 
d’en Jordi Grau, un jove pagès del nostre municipi, els 
alumnes varen poder plantar en un racó d’un dels seus 
camps, les llavors d’ordi, blat, civada i blat de moro que 
ens va cedir i observar-ne el seu creixement. En Jordi Grau, 
també va venir a l’escola a fer una xerrada per ajudar-nos a 
entendre millor tot el procés. Després d’anar-ne observant 
el desenvolupament, a final de curs va arribar el moment de 
la sega, i vam poder veure com havien crescut les plantes. 
Com ja ens va avisar en Jordi, el blat de moro no va sortir, 
perquè el vàrem plantar en una època que era no l’adequada 
per fer-ho, però la resta de llavors van créixer molt bé i 
vàrem poder-ne veure les diferències de cada cultiu.

Sortides

Per acomiadar els alumnes de 6è i fer una activitat diferent, 
el 19 de juny es va organitzar una sortida amb els alumnes 

de 4rt, 5è i 6è en tren a Barcelona. La sortida es va fer a 
les 8 del matí de l’estació de Flaçà. Un cop a Barcelona, 
els mestres havien organitzat un recorregut per conèixer 
una mica la ciutat a partir dels suggeriments dels alumnes 
sobre quins llocs els agradaria visitar.
Els bitllets i el dinar, que vam fer en un restaurant, es van 
pagar en bona part amb els diners que els alumnes havien 
aconseguit amb algunes activitats desenvolupades durant 
el curs. Va ser una experiència molt divertida i diferent.
Els alumnes més petits, de P3 a 3er, també varen celebrar 
el final de curs, amb una sortida. Va tenir lloc l’endemà, el 
20 de juny i vàrem anar fins a Palamós per veure el Museu 
de la Pesca i pujar dalt d’una barca de les que hi ha al port.

Remullada

Per celebrar el darrer dia de curs, el matí del 21 de juny 
vàrem organitzar jocs d’aigua al pati de l’escola. Petits i 
grans vàrem acabar ben remullats. Abans, l’AMPA ens havia 
obsequiat amb un deliciós esmorzar.

Entitats i activitats
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Entitats i activitatsAJUNTAMENT 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
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 11:00 a 14:00 h
..........................................................................de 10:00 a 13:00 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
Atenció al client i reclamacions
(de dilluns a divendres, de 8h a 21h)
Incidències i avaries a la xarxa
Disponible les 24h del dia, els 365 dies de l’any
Informar de lectures
(de dilluns a divendres, de 8h a 21h)

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

.......................................900 405 070

........................................900 304 070

..........................................................900 816 101

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

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

El casal d’estiu de La Pera, que enguany ha arribat a la 
cinquena edició, és un projecte organitzat per joves del 
poble que té com a principal objectiu fer passar una bona 
estona als seus participants però amb una proposta 
educativa a través del lleure, on valors com el respecte o 
la llibertat, hi tenen especial incidència. El casal es va dur a 
terme entre el 25 de juny i el 31 de juliol amb una trentena 
de participants inscrits d’edats compreses entre els 3 i els 
12 anys. Algunes de les activitats que s’hi van dur a terme 
van ser: manualitats, tallers, gimcanes, bicicletades i una 
acampada. També es van fer sortides al parc de bombers, 
a la platja i a la piscina, entre d’altres. L’equip de monitors 
està molt satisfet de la feina feta i espera que l’any vinent 
es pugui repetir.

Una trentena de participants al 
casal d’estiu


