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Amb la col·laboració de:

Hola a tothom, 
Després dels problemes 
ocasionats al nostre 
municipi pels aiguats que 
varen caure a mitjans 
de novembre, i ara que 
tenim l’hivern a sobre, 
hem de prendre totes les 
mesures d’autoprotecció 
que siguin possibles ja 
que els propers mesos 
ens podem trobar amb 
episodis de neu i fred que 
ens compliquin el dia a dia.
D’altra banda, la gestió 
dels residus s’ha convertit 
en un tema de vital 
importància. És un dels 
reptes ambientals més 
complexos que afronta qualsevol 
societat. La Unió Europea s’ha fixat 
com a objectiu reciclar el 50% de la 
brossa l’any 2020 i del 70% al 2030. 
I en el cas de Catalunya l’objectiu és 
que la recollida selectiva arribi al 60%.
La recollida de residus és una 
competència municipal, i cada 
ajuntament és el que decideix quin 
model de recollida selectiva aplica.
Tanmateix, el més eficient –si 
s’avalua el percentatge de brossa 
recollit selectivament i la presència 
d’impropis- és l’anomenat sistema de 
recollida porta a porta. Consisteix en 
què cada veí deixi davant de casa seva 
–tant siguin habitatges unifamiliars o 
finques plurifamiliars- la fracció de 
brossa que correspon a aquell dia. 
El fet de no existir desplaçaments 

i, sobretot, la “responsabilitat” que 
suposa deixar la brossa davant de 
casa, fa augmentar els percentatges 
de reciclatge. Aquest sistema ja 
l’utilitzen 133 municipis i 300.000 
habitants del país. A La Pera, no ho 
fem molt malament, però hem de 
millorar. Estem en un percentatge de 
residus reciclables sobre els residus 
municipals del 52,66%, amb una 
mitjana de 1,56 quilos de residus per 
habitant i dia. No afluixem i esforcem-
nos per deixar un món més net 
als nostres descendents. El 25 
de novembre s’ha celebrat el dia 
internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, segons 
declaració de l’ONU, que commemora 
l’assassinat de tres germanes a 
la República Dominicana, el 25 

novembre de 1960. Cal 
que seguim units per 
erradicar aquesta xacra 
social. En un altre ordre de 
coses, us voldria explicar 
que tan a La Pera com a 
Púbol s’estan muntant 
amb la col·laboració del 
Consell Comarcal rutes 
turístiques per a persones 
discapacitades que 
s’oferiran a diferents Tour 
Operadors per potenciar 
turísticament el nostre 
municipi i que tothom 
en pugui gaudir. Aprofito 
l’ocasió per felicitar a 
les ADF que, per la seva 
implicació en la lluita 

contra els incendis forestals durant 
mes de 30 anys, aquest any han 
obtingut la Creu de Sant Jordi que 
concedeix la Generalitat de Catalunya.  
Finalment recordar-vos que els talla 
llaços segueixen venint-nos a visitar 
amb nocturnitat i traïdoria. Ànims, 
no ens aturem, seguim lluitant pels 
nostres drets i llibertats.
Una abraçada!

Lluïsa Teixidor i Pagès
Alcaldessa de La Pera
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Ple Ordinari
6 de setembre de 2018

Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors 
dels dies 9 de juliol (ordinària) i 7 d’agost (extraordinària) 
de 2018.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
 - Decret 28/2018 de concessió de llicència d’obres, per 

substituir una banyera per un plat de dutxa i enderrocar 
un envà a l’habitatge de la Plaça Major, núm. 9 de Púbol.

 - Decret 29/2018 de concessió de llicència d’obres per 
canviar la porta d’entrada i col·locació de gres a passadís 
i cuina del immoble del c/ de les Roques, núm. 18.

 - Decret 30/2018 de concessió de llicència d’obres per 
pavimentar 60 m2 d’un local, col·locant-lo al damunt de 
l’existent i renovant el sòcol a Masos de Púbol, núm. 5.

 - Decret 31/2018 d’aprovació de la liquidació de 
SOREA corresponent a la facturació del servei 
d’aigua del 1er trimestre del 2018, amb un saldo 
a favor de l’Ajuntament de La Pera de 7.677,81 €

 - Decret 32/2018 d’aprovació de factures i el 
seu pagament per un import de    16.528,22 €

 - Decret 33/2018 de concessió de llicència 
d’obres per a la reforma interior d’habitatge 
a la Plaça Major, núm. 10 de Púbol.

 - Decret 34/2018 de concessió de llicència 
d’obres per renovar 90 m2 de terrassa 
exterior del Restaurant La Trobada.

 - Decret 35/2018 de concessió de llicència d’obres 
per netejar i pintar la façana de l’habitatge 
de la Plaça de l’Església, núm. 3 de La Pera.

 - Decret 36/2018 d’aprovació del pagament de 
25.000 € corresponents a la quota de l’exercici 
2018, per la compra del bosc de Pedrinyà.

 - Decret 37/2018 de concessió de llicència d’obres a 
ELÈCTRICA DE JAFRE, SA, per a nou subministrament 
al c/Gavarres, núm. 4 del Polígon Industrial de La Pera.

 - Decret 38/2018 de concessió de llicència 
d’obres per pavimentar l’exterior de 
la finca del c/Garbí, núm. 23 de Púbol.

 - Decret 39/2018 de concessió de llicència d’obres per 
revestiment de la façana del  c/Vell, núm. 10 de La Pera.

 - Decret 40/2018, de delegació a favor del 1r.tinent 
d’alcalde, Sr. Josep Pi Negre,  la presidència de la 
Mesa de contractació de les obres de reforma de 
l’edifici de l’Ajuntament per a garantir l’accessibilitat 
i la supressió de barreres arquitectòniques.

 - Decret 41/2018 d’aprovació de factures i el 
seu pagament per un import de 18.715,91 €

 - Decret 42/2018, d’aprovació dels expedients de liquidació 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU),  núm. 1/2018  i 2/2018

 - Decret 43/2018 aprovació del pagament de 
l’arrendament de l’aparcament de l’Av. Marqués d’Alpens.

Proposta de concessió de llicència d’obres  per la reforma 
parcial de la masia Can Massó de Púbol (Exp. 2018/34).
El Ple acorda per unanimitat:

Concedir la llicència d’obres per a l’execució de les obres 
de reforma parcial interior de la masia coneguda com a Can 
Massó de Púbol - La Pera.
Aprovar la liquidació provisional d’aquesta llicència per un 
import total de 1.639,38 € 
 
Adjudicació del contracte d’obres de reforma de l’edifici de 
l’Ajuntament per a garantir l’accessibilitat i la supressió 
de barreres arquitectòniques. 
Ofertes presentades durant el preceptiu termini:
-     Obres i Construccions Joan Fusté, SL
-     Comsa Service FM, SAU

S’acorda: 
Adjudicar el contracte d’obres de la reforma de l’edifici de 
l’Ajuntament per a garantir l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques, en les condicions que figuren en 
la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques,  
a COMSA Service Facility Management, SAU, amb CIF 
A-60470127, per un import de 97.136,72 € (noranta-set mil 
cent-trenta-sis € amb setanta-dos cèntims) i 20.398,71 € 
(vint-mil tres-cents noranta-vuit € amb setanta-un cèntims) 
corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

LICITADOR

NIF B17351081

Oferta econòmica presentada (IVA 
inclòs): màxim 30 punts

123.594,34 € 28,53

Millora núm.1: Reducció termini 
execució. 12  punts

SI 12

Puntuació millora núm.2: Línia 
independent SAI. 3,50 punts

NO 0

Puntuació millora núm.3: Restaura-
ció porticó d’entrada. 3,50 punts

NO 0

Puntuació millora núm.4: 
Reinstal·lació aire condicional. 1 punt

NO 0

TOTAL PUNTUACIÓ 40,53

Obres i Construccions 
Joan Fusté, SL

PUNTUACIÓ

LICITADOR

NIF A60470127

Oferta econòmica presentada (IVA 
inclòs): màxim 30 punts

117.535,43 € 30

Millora núm.1: Reducció termini 
execució. 12  punts

SI 12

Puntuació millora núm.2: Línia 
independent SAI. 3,50 punts

SI 3,5

Puntuació millora núm.3: Restaura-
ció porticó d’entrada. 3,50 punts

SI 3,5

Puntuació millora núm.4: 
Reinstal·lació aire condicional. 1 punt

SI 1

TOTAL PUNTUACIÓ 50

COMSA Service Facility
Management, SAU

PUNTUACIÓ
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Nomenar al senyor Sebastià Figuerola Clavaguera, 
arquitecte superior, Director Facultatiu de l’obra, i 
responsable del contracte.
Nomenar al senyor Jordi Anguila Ferrer, arquitecte tècnic, 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de 
l’obra.

Aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes 
Subsidiàries del municipi de La Pera, que afecta als 
articles 104 i 106 de la normativa urbanística.
El Ple acorda per unanimitat:
Aprovar inicialment la modificació puntual de les de 
Normes subsidiàries del municipi de La Pera, que afecta als 
articles 104 i 106 de la normativa urbanística, redactades 
per l’arquitecte Victor Alegrí Sabater.

Aprovació de l’aplicació del règim de control intern 
simplificat a l’activitat econòmica-financera de l’entitat 
local en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del 
RD 424/2017.
S’acorda:
Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat 
a l’activitat econòmica-financera de l’entitat local, en els 
termes que preveuen els articles 39 i  40 del RD 424/2017.
Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets 
i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i els seus ens 
dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent 
a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per 
a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i 
ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 
del RD 424/2017.
Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de 
Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat 
al BOP núm. 70 del dia 11 d’abril de 2018 referent a 
l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització 
i intervenció limitada prèvia, aplicable als ens locals que 
s’adhereixin al servei d’assistència en l’exercici del control 
intern, per a l’aplicació dels requisits bàsics a comprovar 
adaptats a l’ACM sobre tots els tipus de despeses i 
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el 
citat acord, els quals engloben tots els tipus de despeses 
i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, 
a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim 
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.

Precs i preguntes
La Sra. Alcaldessa informa al Ple dels següents assumptes:
 - Xarxa de distribució de gas al nucli urbà de La Pera: 

L’empresa Iberpropano, SA està interessada en la 
estesa d’una xarxa de distribució de gas propà al nucli 
urbà de La Pera. La proposta seria que l’ajuntament 
cedís l’ús i ocupació d’uns terrenys de titularitat 
municipal, mitjançant contracte d’arrendament a 
l’esmentada comercialitzadora, on s’instal·laria el 
centre d’emmagatzematge del gas. S’està estudiant la 
proposta.

La regidora, Sra. Natàlia Bonany pregunta com està el tema

Extracte dels acords del ple

de la pilona d’accés a la placa de Púbol. El regidor Sr. Pi li 
contesta que ho preguntarà a l’empresa que la va instal·lar.

Així mateix diu la regidora que seria convenient senyalitzar 
que no hi ha sortida per a vehicles pel costat sud del 
pàrquing de l’entrada de Púbol o posar una jardinera en 
el carrer. 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 6 
de setembre de 2018.
 

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
 - Decret 44/2018 d’aprovació de la devolució d’una taxa 

d’escombraries per duplicitat en el cobrament.
 - Decret 45/2018 d’aprovació del tancament de 

l’expedient de llicència d’obres núm. 13/2016, referent 
a la construcció d’un magatzem agrícola a Roca Martí 
de La Pera.

 - Decret 46/2018 d’aprovació de factures i el seu 
pagament per import  de 9.363,10 €.

 -
Concessió de llicència per la portada d’aigua potable a la 
finca Cal Roig de La Pera.
El Ple acorda:
Concedir llicència d’obres  per a la portada d’aigua potable,  
de la xarxa pública,  a la finca coneguda com Cal Roig de 
Caraup, en el terme municipal de La Pera.
Les obres hauran d’iniciar-se en un termini màxim de sis 
mesos, a partir de la notificació de la present resolució, 
sent en tot cas la durada màxima d’execució de l’obra de 
dos anys, a comptar igualment a partir de la notificació 
d’aquesta resolució.
Aprovar la liquidació dels impostos i taxes corresponents, 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import total de 801,66 €.

Aprovar la concessió d’un ajut econòmic a l’atleta local 
Anna Massa Pires.
Concedir un ajut econòmic de 500,00 € destinat a finançar 
part de les despeses a càrrec seu per la seva participació 
en les proves del Campionat d’Espanya Absolut i Campionat 
d’Espanya Sub23, durant l’any 2018.

Comunicació de la transmissió de l’activitat ramadera 
d’engreix de pollastres i porcs realitzada a la finca Can 
Bahí del terme municipal de La Pera.
El Ple acorda per unanimitat:
Donar-se per assabentat de la comunicació presentada, en 
data 9 de gener de 2018,  pel senyor Josep Bahí Andreu, 
referent a la transmissió de la llicència ambiental atorgada 
en data 3 d’octubre de 2005 als senyors Josep Bahí Andreu 
i Caterina Planas Parella,  per a l’exercici a l’activitat 
ramadera d’engreix de pollastres i de porcs,  en la finca  
coneguda com a Can Bahí del terme municipal de La Pera, 
a favor de la societat  BAHI GRUP, SCP, amb CIF núm. 
J-55296123, i domicili fiscal a Can Bahí, s/n de La Pera.

Ple Ordinari
1 de octubre de 2018
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Aprovar la liquidació de la taxa corresponent al canvi de 
titularitat,  de conformitat amb l’Ordenança Fiscal núm. 12, 
per un import de 60,00 €.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 
5/2018, amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria.
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 
núm. 5/2018  en la modalitat de suplement de crèdit, 
finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 
resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb 
el següent resum per capítols següent:

Aprovació de la moció amb motiu de l’aniversari del dia 1 
d’octubre.
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en 
la memòria col·lectiva d’aquest país. Un any després i en 
el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica 
d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret 
d’autodeterminació dels pobles, per tal que els ciutadans 
poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar 
activament en el referèndum, malgrat els intents previs 
d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a 
través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de 
conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis 
electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les 
urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats 
i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat 
espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van 
carregar violentament i de forma desproporcionada contra 
un poble pacífic que defensava la democràcia i el dret a 
votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució 
acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble 
de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del 
govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la 
intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda 
de més i millor democràcia. 
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades 
per part de la policia, i la guàrdia civil, i que van defensar 
a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari
recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i 
resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país que 

van plantar cara a la repressió i van posar en evidència 
davant la comunitat internacional a un estat incapaç de 
transitar davant d’una demanda democràtica. 
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt 
tranversal, va sortir al carrer com a acte de rebuig a la 
violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per
poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 
d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el 
denominador comú de la immensa majoria del poble català: 
tenim dret a decidir. Però malgrat aquesta transversalitat 
majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret 
a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol 
va seguir exercint un paper de repressió empresonant als 
líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 
aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, 
desmantellant la sobirania popular, i posteriorment 
empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són 
a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta 
Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, 
Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del 
President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, 
Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta 
Rovira i Anna Gabriel. 
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, 
van fer possible el referèndum de l’1 d’octubre, i van 
anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van 
corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la 
presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre pensament és 
amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. 
Llibertat presos polítics i exiliats!

Per tots aquests motius, el Ple acorda per unanimitat: 
Primer.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que 
van fer possible el referèndum d’autodeterminació del 
passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim 
de la violència i la brutalitat policial per part del govern 
espanyol.

Segon.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern 
de l’estat espanyol s’assegui a negociar un referèndum 
acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui 
del plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes 
proposats que puguin fer-ho possible.

Tercer.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels 
presos i preses polítics i el retorn dels exiliats.  

Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de 
la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu 
i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH).

Acord de modificació de l’agrupació de municipis de Foixà, 
La Pera i Parlavà per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria-intervenció, per la desagrupació 
del municipi de Foixà i constitució d’una agrupació de 
municipis per sostenir en comú el lloc de treball de la 

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació Pressupostària Descripció

920 Obres accessibiliat Ajuntament623.01 30.000,00

130.00 3.000,00

TOTAL

Euros

Progr. Econòmica

920

920 160.00

Personal administració

Seguretat Social personal 
administr.

1.000,00

34.000,00

Altes en concepte d’ingressos
ECONÒMICA

Concepte
Descripció Euros

870.00 Romanent de tresoreria

TOTAL INGRESSOS
34.000,00
34.000,00



La Pera, Púbol, Pedrinyà i Riuràs Desembre 2018[ 6 ]

Extracte dels acords del ple
secretaria-intervenció reservat a funcionaris d’habilitació 
nacional entre La Pera i Parlavà. 
S’ acorda: 

Aprovar inicialment l’expedient de modificació de 
l’agrupació de municipis de Foixà, La Pera i Parlavà, per 
al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció en el sentit que inclogui només els Ajuntaments 
de La Pera i Parlavà, per la desagrupació de l’Ajuntament 
de Foixà. Aprovar inicialment els estatuts que hauran de 
regir l’agrupació de municipis de La Pera i Parlavà, per 
al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria–
intervenció (annex 1). 
Classificar el lloc de treball de secretaria intervenció de 
l’agrupació com de classe tercera, reservat a personal 
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de la sub-
escala de secretaria-intervenció.

Formular  una queixa formal a Telefònica,  pels talls 
de subministrament de telèfon i internet que pateix el 
municipi com a conseqüència del robatori reincident del 
cable de coure de la línia.
Atès que el municipi de La Pera, en els últims anys i de 
manera reiterativa -unes 3 o 4 vegades per any- ve patint 
talls en el subministrament de telèfon i internet, degut al 
robatori del cable de coure de la línia que dona el servei.

Atès que l’assistència tècnica per part de Telefònica a l’hora 
de restaurar el servei no és suficientment ràpida, podent 
passar diversos dies sense telèfon ni internet, amb els 
conseqüents perjudicis pels veïns (gent gran, activitats 
econòmiques, ...)

Per tot això el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Formular una queixa formal davant de Telefònica 
en nom de l’Ajuntament de La Pera i dels  usuaris del 
municipi, per l’assistència tècnica rebuda en els talls de 
subministrament del servei de telèfon i internet en el 
municipi, com a conseqüència del robatori del cable de 
coure de la xarxa, que va deixar durant l’últim episodi el mes 
de setembre d’enguany, més de 50 hores sense connexió.

Segon.-  Requerir a Telefònica que adopti mesures 
dissuasives que evitin el robatori continu  del cable de coure 
de la xarxa, pel greuge que això comporta als usuaris dels 
serveis de telefonia i internet, entre ells i de manera molt 
especial, l’Ajuntament.

Tercer.- Notificar el present acord a Telefónica de España i 
al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 1 
d’octubre de 2018. 

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
 - Decret 47/2018 de concessió de llicència urbanística 

a la societat Terreal España, SL, per a la remodelació 
d’un part de la teulada de la fàbrica.

 - Decret 48/2018 d’aprovació del projecte de millora 
d’infraestructures, equipaments, espais verds i 
forestals de La Pera dins del Programa Integral Baix 
Empordà Motiva (2018-2019). 

 - Decret 49/2018 d’aprovació de l’informe emès pel 
coordinador de seguretat i salut, el Sr. Jordi Anguila 
Ferrer, arquitecte tècnic, col·legiat núm. 17010630, 
referent al Pla de Seguretat i Salut de l’obra de reforma 
de l’edifici de l’Ajuntament per a garantir l’accessibilitat 
i la supressió de barreres arquitectòniques. 

 - Decret 50/2018 per sol·licitar al Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya, l’alta en el servei 
de Registre Públic de Contractes.

 - Decret 51/2018 d’aprovació de la liquidació de 
l’empresa Sorea, SA corresponent al cànon del servei 
d’aigua i a la taxa de recollida d’escombraries, del 
segon trimestre del 2018, que dona un saldo total de 
7.360,35 €

 - Decret 52/2018 concedint llicència d’obres per a 
portar a terme obres de conservació i manteniment 
de reconstrucció de muret de pedra de la finca MAS 
NEGRE de Riuràs.

 - Decret 53/2018 de devolució de 300,00 € en concepte 
de fiança pel contracte de lloguer del pis de “Cal Metge”.

 - Decret 54/2018 d’aprovació de factures i el seu 
pagament per un import de 12.871,45 €

Concessió de llicència d’obres per a l’adequació d’un bany 
a Can Sala .
Acords:
Concedir llicència d’obres per a l’adequació d’un bany a 
la planta baixa de la finca nomenada Can Sala (Polígon 1, 
parcel·la 22 del Cadastre de Rústica).
Aprovar la liquidació dels impostos i taxes corresponents, 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un import 
total de 139,89 €

Aprovació de les bases de licitació i obertura de 
convocatòria per a l’arrendament d’un habitatge de 
titularitat municipal. 
Acords:
Aprovar l’expedient per a l’arrendament de l’habitatge 
propietat d’aquest Ajuntament, amb qualificació de 
bé patrimonial, situat en l’Av.Marqués d’Alpens, núm. 
26, planta primera, amb referència cadastral núm. 
7821107DG9572S00010R, per a destinar-lo a residència 
habitual i permanent,  convocant la seva licitació.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament:  http://www.lapera.cat/

Aprovació de les Bases Reguladores Específiques per 
l’atorgament d’ajuts individuals a les famílies dels infants 
empadronats al municipi usuaris de llars d’infants. 
Acord:
Aprovar les Bases Reguladores Específiques d’atorgament 
d’ajuts econòmics individuals a les famílies dels infants 
empadronats al municipi usuaris de llars d’infants, 
mitjançant procediment de concurrència competitiva, el text 
íntegre de les quals consta en l’Annex I.
Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació

Ple Ordinari
5 de novembre de 2018
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A) Turismes

17,82€

Quotes 
vigents

2018
Increment Quota 2019

De menys de 8 cavalls �scals

De 8 a 11,99 cavalls �scals

De 12 �ns a 15,99 cavalls �scals

De 16 �ns a 19,99 cavalls �scals

De 20 cavalls �scals en endavant

48,06€

101,37€

126,32€

157,89€

3%

3%

3%

3%

3%

18,35€

49,50€

104,41€

130,11€

162,63€

B) Autobusos

117,52€De menys de 21 places

De 21 a 50 places

De més de 50 places

167,25€

209,08€

3%

3%

3%

121,05€

172,27€

215,35€

C) Camions

59,59€De menys de 1.000 kg de càrrega útil

De 1.000 a 2.999 kg de c.u.

De 2.999 a 9.999 kg de c.u.

De més de 9.999 kg de c.u.

117,52€

167,25€

209,08€

3%

3%

3%

3%

61,38€

121,05€

172,27€

215,35€

24,89€De menys de 16 cavalls �scals

De16 a 25 cavalls �scals

De més de 25 cavalls �scals

39,15€

117,52€

3%

3%

3%

25,64€

40,32€

121,05€

24,89€De menys de 1.000 i més de 750 kg de c.u.

De 1.000 a 2.999 kg de c.u.

De més de 2.999 kg de c.u.

39,15€

117,52€

3%

3%

3%

25,64€

40,32€

121,05€

6,24€Ciclomotors

Motocicletes �ns a 125cc*

Motocicletes de més de 125 �ns a 250cc

6,24€

10,69€

3%

3%

3%

6,43€

6,43€

11,01€

Motocicletes de més de 250 �ns a 500cc 21,39€ 3% 22,03€

Motocicletes de més de 500 �ns a 1000cc 42,78€ 3% 44,06€

Motocicletes de més de 1000cc 85,55€ 3% 88,12€

* Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a efectes d’aquest impost, de motocicletes �ns a 125cc

D) Tractors

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats 
per vehicles de tracció mecànica

F) Altres vehicles

de les presents Bases Reguladores Específiques, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS, per un 
termini de vint dies hàbils, a l’efecte de presentació d’al·legacions. També es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament: 
http://www.lapera.cat

Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals.
El Ple acorda per unanimitat: Aprovar amb caràcter provisional per a l’exercici 2019 i següents la modificació de les 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:

 - Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Extracte dels acords del ple

 - Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
“Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable:

 - 1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions 
de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individual-
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Extracte dels acords del ple
ment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol 
quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin 
que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, 
millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder 
gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les 
obres de conservació o rehabilitació dels immobles han 
estat finançades pel subjecte passiu i que la despesa 
efectivament realitzada en el període dels últims 2 anys, 
no ha estat inferior al 50% del valor cadastral assignat a 
l’immoble en el moment del meritament de l’Impost.
 - 2. Es concedirà una bonificació de la quota de l’Impost, 

en les transmissions de terrenys i en la constitució 
o transmissió de drets reals de gaudi limitatiu del 
domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort. 
Els percentatges de bonificació a aplicar seran els 
següents:

 - En terrenys que constitueixin l’habitatge habitual del 
receptor en el moment del fet imposable i la relació 
sigui:

 •    Entre familiars de primer grau, un 75%.
 •    Entre familiars de segon grau, un 50%.
 •    Altres relacions, un 25%.
 - En terrenys que no constitueixin l’habitatge habitual 

del receptor en el moment del fet imposable i la relació 
sigui:

 •    Entre familiars de primer grau, un 40%. 
 •    Entre familiars de segon grau, un 30%.
 •    Altres relacions, un 10%.
 - Si durant els 10 anys següents a la concessió de la 

bonificació el subjecte passiu procedís a la transmissió 
onerosa del terreny objecte de la bonificació perdrà 
els drets a la mateixa i haurà de restituir al municipi 
l’import de la bonificació concedida i els corresponents 
interessos meritats.”

 - Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la 
tramitació d’expedients de llicències urbanístiques. 

Article 7 - Quota tributària 
1. La quota tributària es calcularà sobre el pressupost 
d’obres presentat per l’interessat, i trobat conforme per 
l’Ajuntament, d’acord amb el següent barem:
Fins a un pressupost de 5.000,00€ .................................50,00€ 
Pressupost de 5.000,00€ a 20.000,00€ .........................75,00€
Pressupost de 20.001,00€ a 60.000,00€ ....................150,00€ 
Pressupost de 60.001,00€ a 100.000,00€ .................  300,00€ 
Pressupost de 100.001,00€ a 250.000,00€ ................  700,00€ 
Pressupost de més de 250.000,00€ .........................1.000,00€

Amb autorització prèvia de la CT d’Urbanisme o d’altres 
organismes: cost addicional de 100,00€ Denegació de 
llicència: 40,00€.
Expedients de llicències de parcel·lació:
Per cada llicència ............................................................110,00€ 
Per cada parcel.la resultant (a partir de la 3a) ............. 15,00€

2. La quota tributària dels expedients de pròrrogues de 
llicències urbanístiques serà del 50% de la quota inicialment 

cada instància, del document o expedient de què es tracti, 
des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la 
meritada. 
3. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en 
certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
4. Serà a càrrec del promotor l’import de les taxes i 
demés despeses meritades, liquidades prèviament per 
l’Ajuntament a altres organismes en concepte d’emissió  
d’informes i concessió d’autoritzacions, en l’àmbit de la 
seves competències respectives.”

Aprovació de la moció de suport a la Resolució 92/XII del 
Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda 
social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 
d’octubre de 2018.
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre 
de 2018 la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya 
sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de 
la convivència. L’Ajuntament de La Pera vol ratificar el seu 
acord amb aquesta Resolució i en vol destacar especialment 
el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el 
següent:
II. Institucions i administracions  
El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions 
catalanes i les llibertats fonamentals: 
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la 
convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la 
pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes 
repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces 
d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització 
de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la 
violència exercida contra els drets fonamentals. 
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a 
l’acord i al respecte de la pluralitat de les diverses opcions 
de tots els catalans. 
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la 
seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació 
de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre 
de 2017. 
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta 
per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com 
la monarquia. 
Per tot això, el Ple Municipal de l’Ajuntament de La Pera 
pren els següents acords:
1.Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament 
de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la 
recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre 
de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment. 

2.Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern 
de la Generalitat de Catalunya, al Congreso de los Diputados, 
al govern de l’estat espanyol, a la Casa Reial espanyola i a 
l’Associació de Municipis per la Independència. 

Aprovació de la designació dels membres integrants de la 
mesa de contractació en el procediment d’adjudicació del 
contracte d’execució de les obres per a la instal·lació d’una 
planta d’eliminació de nitrats per tractament biològic.
El Ple acorda per unanimitat:
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Designar com a membres integrants de la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres per 
a la instal·lació d’una planta d’eliminació de nitrats per tractament biològic a:
 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
Nomenar com a tècnic extern que donarà assistència a l’esmentada mesa en la valoració de les propostes presentades al 
senyor Antoni de Pàdua Canals.
Aprovar els honoraris professionals del senyor Antoni de Pàdua Canals, per un import de 480,00 € (IVA no inclòs), que 
s’aplicaran a la partida de despeses del present pressupost 18-161-62302.

Extracte dels acords del ple

L’atur al Municipi

Periòde

Gener 2018

Persones

Febrer 2018

Març 2018

Abril 2018

Maig 2018

Juny 2018

Juliol 2018

Agost 2018

Setembre 2018

Octubre 2018

12

11

13

9

10

6

6

6

9

8

Homes Dones <25 25-44 >45

3

3

4

2

4

1

1

1

3

3

9

8

9

7

6

5

5

5

6

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

6

7

7

5

5

6

4

4

1

1

6

6

6

4

5

5

5

Paràmetres de Nitrats
Últimes analítiques de la xarxa d’aigua de  La Pera

Data analítiques Paràmetre de Nitrats

23/02/2018

19/04/2018

27/04/2018

25/05/2018

22/06/2018

27/07/2018

01/09/2018

21/09/2018

31/10/2018

47,60 mg.

43,70 mg.

41,20 mg.

45,60 mg.

45,30 mg.

45,70 mg.

47,20 mg.

44,80 mg.

43,60 mg.

23/11/2018 42,30 mg.
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Informació de les regidories

Vespa asiàtica: la Velutina  

La vespa asiàtica també anomenada velutina és un insecte 
de color fosc, té el tòrax i l’abdomen pràcticament negre, 
excepte el quart segment que és groc. Les potes són de 
color marró amb cantonades grogues. Les reines arriben a 
mesurar 40 mil·límetres, encara que la resta d’exemplars 
són més petits i només arriben als 30 mil·límetres, una 
envergadura sensiblement superior a la de les seves preses.
 Les abelles europees es troben indefenses davant aquest 
depredador que arriba a atemorir amb la seva sola presència 
a tot un rusc fins al punt que les obreres no s’atreveixen a 
sortir i, faltant l’aliment, emmalalteixen i moren de debilitat.

El niu té forma esfèrica, lleugerament més alt que ample. 
Nidificació en zones arbrades frondoses (50%) i sota abrics 
airejats com hangars, graners, etc. (30%). També en parets 
buides, arbres buits, caus, etc. Nius a nivell de sòl o a grans 
altures. Localització sovint difícil, a excepció de l’hivern 
després de la caiguda de les fulles. 

Niu i niu d’alt d’arbre Obrera recollint nèctar de les flors del nesprer, un arbre que els 
agrada especialment. 

Característiques de la vespa asiàtica (V.Velutina)
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Informació de les regidories

Distribució:
1. Àrea de distribució natural: 
Àsia  nord: Índia, Xina i Indonèsia
Introducció a França de forma accidental via mercaderies xineses importades.  Espècie ben aclimatada a França i amb gran 
difusió a la península ibèrica.

2. Distribució a casa nostre:
La primera detecció va ser a Garriguella l’any 2011. A partir d’aquí s’ha anat estenent progressivament i s’han localitzat 
nius a totes les comarques gironines. L’AGA “Apicultors Gironins Associats” (www.aga.cat), ha fet un seguiment del nius a 
la demarcació de Girona. L’últim mapa publicat és de 2017 i encara no es localitza cap niu al nostre municipi. A partir de 
2018 se n’han vist al veïnat de Riuràs.

Mapa amb la localització de nius de vespa asiàtica l’any 2017 

En arribar el fred les reines ja s’han dispersat, moren totes les obreres i el niu queda buit i inservible. A la primavera (abril-
juny) les reines, que han passat l’hivern amagades, comencen a fer els nous nius

Situació actual

La vespa asiàtica ha arribat per quedar-se i no és possible eliminar-la del nostre territori. No cal patir molt per la presència 
de la vespa als nostres jardins. No es tracta d’una espècie agressiva però si que és cert que causa danys al sector apícola i 
de la fruita, i ecològicament afecta a les comunitats d’insectes autòctons. 

Biologia 

A la tardor es quan la vespa és més abundant ja que és el moment en que els nius han assolit la mida màxima. També és el 
moment en que les obreres deixen de caçar insectes per recollir nèctar per alimentar a les futures reines. Són molt visibles 
i és habitual veure-les amunt i avall entre el vesper i les flors d’on treuen el nèctar.
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Informació de les regidories
Control
Tot i això s’està treballant per cercar solucions i es 
plantegen diferents accions per reduir els impactes que pot 
causar. Fins ara els agents rurals feien l’eliminació dels nius 
però recentment s’ha traslladat la competència de control i 
eliminació de nius als ajuntaments. A Celrà s’està fent un 
control de la població a través de l’associació Galanthus 
(www.galanthusnatura.com). 

Durant la primavera d’aquest any 2018 s’han posat trampes 
per atraure a les reines i intentar reduir el número de nius 
al municipi. S’han col·locat uns 40 paranys repartits en 
diferents espais entre finals de març i mitjans de Juny. 

Que es pot fer a nivell particular?
Col·locar un parany al pati de casa per capturar reines entre 
abril i juny. Amb això es redueix molt les possibilitats de que 
construeixi un niu prop de casa.

Els tipus de paranys que es comercialitzen no són específics 
per a la vespa asiàtica, el que comporta que es capturin 
vespes autòctones i molts altres tipus d’insectes, el que 
causa molts danys colaterals. 

Per això, fins que no es comercialitzi un parany específic, cal 
modificar-lo reduint els forats d’entrada per evitar capturar 
papallones i altres insectes grossos, i fent-hi forats de 
sortida per als insectes més petits.

Marcel Alofra, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat

Diferents models de trampes. 
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Informació de les regidories

Desperfectes i altres maldecaps provocats per les 
pluges de novembre 
Les intenses pluges que varen caure al Baix Empordà a mitjans del mes de novembre varen provocar nombrosos danys i 
molts problemes a les persones que hi vivim. Els rius i rieres propers portaven cabals molt crescuts i en alguns punts es 
varen desbordar, fent impracticables algunes carreteres de la comarca que es van haver de tallar al trànsit. Hi ha persones 
que varen sortir de casa seva, a Riuràs, el dissabte i quan va voler tornar el diumenge tant l’accés de Flaçà com el de La 
Pera estaven tallats. Al nostre municipi, l’aiguat va deixar camps negats i aïllades algunes zones sobretot per la caiguda 
d’arbres. També varen provocar talls en el subministrament elèctric i causar altres desperfectes en propietats privades 
com es pot veure en aquestes imatges. 
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L’Entrevista

Arquitecte de l’Ajuntament de la Pera

Parlem amb...

Sebastià Figuerola i 
Clavaguera

Sebastià Figuerola i Clavaguera fa més de 25 anys que és l’arquitecte municipal de La Pera. Es va incorporar a l’Ajuntament, 
poc després d’haver acabat la carrera i obtingut el títol, aprofitant que hi havia una vacant. També treballa per l’Ajuntament 
Gualta. Compagina aquesta tasca, amb la feina del seu despatx professional que té a L’Estartit. Nascut a Fonolleras, l’any 
1960, Sebastià Figuerola sent passió per l’arquitectura. No només és la seva professió sinó que també s’ha convertit en la 
seva principal afició. Admet però, que no és l’única i que, també, li agrada el cinema.

“La primavera vinent les obres de l’Ajuntament 
estaran acabades i ja es podrà utilitzar de nou”

Què li agrada més, treballar per a l’administració o pel seu 
compte?
Sempre he tingut clar que volia prioritzar el meu despatx 
professional més que no pas la feina d’arquitecte municipal. 
La part compositiva, la creació, sempre m’ha atret molt 
i no la vull abandonar. Treballar per l’Ajuntament m’ha 
permès conèixer una altra vessant de la meva professió i 
tenir una visió més àmplia de tot plegat. Treballar per als 
Ajuntaments de La Pera i Gualta em permet mantenir el 
despatx i combinar les dues feines en uns horaris que no 
m’ocasionen massa problemes. Ser arquitecte d’un municipi 
més gran m’exigiria una major dedicació, gairebé exclusiva, 
i això m’hagués obligat a triar una feina o altra. 

Quins dies ve a l’Ajuntament de La Pera?

Una tarda cada 15 dies. Jo m’ocupo de revisar i informar 
sobre els projectes d’obres majors i l’arquitecte tècnic, 
l’aparellador, s’encarrega de tot allò relacionat amb els 
projectes menors. Ell hi és una tarda a la setmana. A Gualta 

hi vaig, també, cada quinze dies. Allà no hi ha un volum de 
feina tant gran i jo sol em puc ocupar de tot. 

En què consisteix la seva feina a La Pera?
Bàsicament en fer informes sobre les llicències d’obres dels 
projectes que promouen els particulars. S’ha de comprovar 
que s’ajusten al planejament urbanístic municipal i si 
compleixen tots els aspectes relacionats amb l’habitabilitat 
i la normativa contra incendis. Respecte el tema de 
l’habitabilitat, aquesta supervisió abans la feia Habitatge, 
però actualment l’hem de portar a terme els Ajuntaments. 
L’anterior govern de la Generalitat va traspassar aquesta 
competència als municipis. Pel que fa al tema d’incendis, 
el que s’ha de preveure bàsicament en un habitatge és que 
entre l’aparcament del vehicle i la casa hi hagi una paret 
amb una determinada resistència al foc i un tipus de porta 
que funcioni com a tallafocs.

Què ha passat amb la reforma de l’edifici de l’Ajuntament?
Hem tingut mala sort. El que s’està fent és una obra molt 
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L’Entrevista

necessària. L’edifici tenia un problema d’espai i 
d’accessibilitat que amb els treballs que es porten a terme 
quedaran resolts. Es tracta de condicionar la primera planta 
per disposar d’unes oficines més còmodes i funcionals, 
crear nous despatxos i millorar l’accessibilitat i tot el nucli 
de comunicació. Quan estiguin acabades les obres, a l’edifici 
hi haurà ascensor i l’escala tindrà uns paràmetres de 
seguretat que fins ara no complia ja que era massa dreta i 
perillosa. L’accessibilitat no l’hem de pensar només des del 
punt de vista d’una persona que té un problema puntual o 
de llarga durada. Hi ha estudis que indiquen que un 30% de 
la població pateix algun tipus de problema relacionat amb 
la mobilitat i per llei els edificis públics estan obligats a ser 
accessibles. Quan es va convocar el concurs per escollir 
l’empresa que faria els treballs, l’obra va sortir a licitació un 
preu molt ajustat. Qui se la va acabar adjudicant, va guanyar 
el concurs perquè havia aplicat una rebaixa significativa 
al preu de sortida. Al cap de poc de començar els treballs, 
aquesta empresa ens va començar a posar problemes i a 
queixar-se que no li sortien els números. Constantment 
posava pegues i va aturar les obres. Després d’un procés 
de negociació, que no ha estat fàcil i s’ha allargat més 
del que haguéssim volgut, l’empresa va decidir renunciar. 
L’Ajuntament va haver de rescindir el contracte, cosa que 
no és fàcil, i es va haver de refer el projecte, per adaptar-
lo només al que havia quedat pendent de fer i tornar-lo a 
licitar. A finals d’octubre una altra empresa es va fer càrrec 
dels treballs que a principis de novembre es van reprendre.

I quan estaran acabades?
L’empresa té cinc mesos per fer-les. A la primavera que ve 
haurien d’estar acabades i s’hi podrà tornar a traslladar 
l’Ajuntament. 

És complicat fer d’arquitecte a La Pera?
No, a nivell tècnic no. És evident que la proximitat amb la

Nàutic L’Estartit. He treballat molt per l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí. El projecte més singular que he fet és 
l’Espai Ter.

És un equipament molt important per al municipi...
Sí, és un edifici que fa diferents funcions: auditori, teatre i 
recinte firal. Falta adequar-lo per a l’últim ús previst que 
està relacionat amb la celebració de congressos. Torroella 
no és un municipi molt gran que es pugui permetre el 
luxe de tenir aquests diferents equipaments per separat i 
com que necessitava un auditori pel Festival de Música es 
va optar per fer un edifici polivalent del qual se’n pogués 
treure rendiment tot l’any i fos compatible amb altres 
activitats. Estic molt satisfet del resultat i crec que la gent 
de Torroella també. Com a edifici públic, gran, és del que em 
sento més orgullós. Era un projecte complex, sobretot pel 
tema acústic. Quan va acabar l’obra, l’edifici era una caixa. 
Després hi vàrem haver de fer la sonorització i més tard el 
sistema de graderies.

Ha fet algun altre edifici públic? 
Sí, la sala polivalent de l’Estartit i l’Arxiu Municipal de 
Torroella, que també és un edifici singular. Aquest últim l’he 
fet en col·laboració amb Quim Murias. 

Com a arquitecte, quina característica defineix el seu 
treball?
M’agrada combinar elements antics amb altres de nous, 
jugar amb els volums i amb els contrastos: tancat-obert, 
massís-calat. Fixa’t en els dos edificis que hem parlat 
abans. Les parets son evidents però també les obertures. 
M’agraden les grans obertures. Per exemple, l’auditori és un 
mur de formigó que té uns grans finestrals. Aquest contrast 
radical entre allò que és opac i el que és transparent, 
m’agrada. També sempre busco la connexió amb el territori. 
La façana principal de l’Espai Ter mira al poble i al Montgrí. 
Aquesta referència al territori que es veu des de l’entrada, 
des de les oficines, és per a mi la connexió amb el territori. 
Intento buscar visuals que connectin amb l’entorn.

gent del poble -els meus pares viuen aquí- genera una 
relació més directa amb els veïns que crec que és positiva 
però també he d’anar en compte perquè no hi hagi mals 
entesos. Tinc clar el que permet i el que no permet el 
planejament urbanístic i quan una cosa no pot ser, no pot 
ser. Soc contundent quan ho he de ser però també m’agrada 
facilitar les coses i ajudar a buscar alternatives. No hi ha 
pràcticament projectes d’obra nova perquè els nuclis estan 
molt consolidats i bàsicament informo sobre la rehabilitació 
d’habitatges existents. Després de la paràlisi provocada per 
la crisi, aquests dos darrers anys, s’ha notat
un augment del nombre de projectes que arriben a 
l’Ajuntament.

Treballar a un Ajuntament li permet assumir encàrrecs de 
particulars?
Del mateix poble no. Legalment és incompatible fer-ho al 
mateix municipi on ets l’arquitecte municipal. 

Abans explicava que té un despatx a l’Estartit. Quin tipus 
de projectes fa?
El que surti, ja sigui habitatge unifamiliar o plurifamiliar. 
També edificis públics per a usos diversos: lleure, esports, 
etc.. Actualment m’encarrego de l’obra de reforma del Club

 

Imatge de l’Espai Ter
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La Pera recorda el referèndum de l’1 d’Octubre
El passat 30 de setembre vam commemorar els fets de l’any passat. Vam recordar la solidaritat, la fraternitat que va néixer 
entre tots els habitants del municipi, per fer possible que el municipi de la Pera participés en el referèndum de l’1 d’octubre. 
Per rememorar aquells dies de germanor viscuts a l’escola Pedra Blanca, el CDR local va organitzar una botifarrada. Vam 
aixecar un tòtem per reclamar la llibertat dels presos polítics i vam mirar i comentar la pel·lícula Fènix 1123. 
La jornada va ser un èxit gràcies a la col·laboració, desinteressada, de diferents veïns del municipi. Cal recordar la tasca que 
van fer els artistes locals en el disseny i execució del tòtem “Orenetes per a la llibertat”. També vam tenir la col·laboració de 
la JOPEPU, la solidaritat de Cuinats Jotri i la generositat dels de can Condom i dels de la Casanova per deixar-nos utilitzar 
el camp i per regalar-nos els bales de palla. I a les músiques  per delectar-nos, com sempre fan, amb “El cant dels ocells”. 
Cal dir que també vam comptar amb la presència de la Rosario Palomino, membre de Catalans d’arreu per a la República, i 
amb l’exdiputat d’ERC Joan Puig, que va seguir el cas de l’Èric Bertran. 
La jornada va ser fantàstica i el CDR local va recollir molts diners per tal de seguir reivindicant, sempre pacíficament, la 
llibertat dels presos polítics catalans. 

El CDR local

Celebrant l’aixecament del tòtem (30.9.18) Primera destrossa del tòtem (3.10.18)

Reconstruïm el tòtem (13.10.18)
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270 participants a la III Marxa popular
El diumenge dia 16 de setembre es va portar a terme la 
tercera marxa popular de La Pera, amb motiu de la setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura. Un total de 270 persones 
hi varen participar i fer el recorregut d’aproximadament 
10 quilòmetres, amb sortida i arribada al polivalent i que 
passar per camins de tot el municipi. Cada participant va 
rebre entrepans i begudes i va ser obsequiat amb una 
motxilla. Des de JUPEPU, entitat organitzadora de l’acte, 
considerem que la marxa va tenir un gran èxit i animem a 
tothom a participar a la propera.
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39ª Pujada als Àngels
El passat 21 d’octubre es va celebrar la tradicional Pujada 
als Àngels que organitza el Jovent de La Pera i Púbol 
(JOPEPU) i que aquest any ha arribat a la 39ª edició. Com és 
habitual, els participants varen sortir a les 9 del matí de Can 
Condom per pujar a peu fins al Santuari dels Àngels. Aquest 
any varen ser 180 el nombre de veïns i veïnes que varen fer 

la caminada. A mig camí els esperava un esmorzar i un cop 
a dalt, les persones que varen voler van poder participar a 
la missa que se celebra al Santuari. Com és costum, l’acte va 
acabar amb un dinar de germanor. La novetat d’aquest any 
ha estat que l’arrossada la va preparar el jovent del poble.
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La Fideuada solidària per la Marató de TV3 arriba a la 
cinquena edició

Entitats i activitats



La Pera, Púbol, Pedrinyà i Riuràs Desembre 2018[ 20 ]

El polivalent de La Pera va acollir el 18 de novembre el 
dinar solidari per recaptar fons per a la Marató de TV3 i 
que aquest 2018 ha arribat a la cinquena edició.  Aquest 
any i varen assistir unes 70 persones, xifra molt inferior 
a les 150-200 dels primers anys. Vaig demanar a molta 
gent del poble si volien ajudar però ningú (excepte Sergi 
Grau) es volia comprometre des d’un principi. En aquests 
casos el “potser vindré” no serveix de gaire ajuda. Això i 
les constants queixes d’algun habitant de La Pera mentre 
dura qualsevol acte celebrat al pavelló fan que es perdin les 
ganes de preparar cap dinar. Per sort, també tenim molta 
gent al poble que són solidaris i que gràcies a organitzar 
aquest acte en favor de La Marató de TV3 he tingut el plaer 
de conèixer una mica més. Aquest sentiment positiu és el 
que m’emporto d’aquests 5 anys. Moltes gràcies a tots ells!
Aquest 2018 hi ha moltes anècdotes per explicar, com per 
exemple que vam haver de netejar de fulles la claveguera 
perquè no s’inundés el pavelló, que a causa de l’aiguat que 
no va arribar l’ensaladilla russa, que l’AMPA al final no va 
poder venir a ajudar, que ens va marxar la llum 2 vegades 

en els últims 2 concerts....Però a banda d’això es va poder 
fer tot el que estava previst, així que la majoria de gent va 
marxar satisfeta.
M’agradaria donar les gràcies als col·laboradors del 
cartell informatiu que han fet aportacions materials durant 
aquests 5 anys i que sense ells no s’hagués pogut realitzar 
aquest acte. També agrair als músics “Jep cua i la banda”, 
“Trio arena” i sobretot a “Fusions” (participants a l’Oh happy 
day de TV3) que després de passar 3 hores a les carreteres 
inundades van poder arribar a La Pera per cantar.
Aquest 2018 hem aconseguit recaptar 504,10€ que són 
visibles a la web de la Marató. 
Em sento molt orgullosa d’haver aconseguit aquestes 
recaptacions en un poble on mai s’havia realitzat aquest 
esdeveniment i espero que els perencs segueixin fent 
aportacions, ja que els catalans tenim el record d’ingressos 
en telemaratons amb la Marató de TV3.
Moltes gràcies a tots els participants !!!

Mary Muñoz

ANY

2014

RECAPTACIÓ

2015

2016

2017

2018

1.504€

1.110,40€

990,80€

716,15€

504,10€

Diu molt de tu.

Entitats i activitats
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Comença un nou curs a l’Escola Pedra Blanca
Hem començat un nou curs i, com cada any, hi ha uns quants alumnes nous que s’incorporen a l’escola. Aquest any, n’hi ha 
cinc de P3 i un de P4. De forma paral·lela s’han començat a portar a terme les activitats previstes. El dia 31 d’octubre vam 
celebrar la castanyada. Al matí, vam fer panellets per grups on hi havia alumnes de totes les classes i més tard ens en vam 
poder endur a casa. A la tarda, vam fer balls de bastons i després ens vam menjar les castanyes que ens havien preparat 
els pares i mares de l’AMPA.
El 8 de novembre, després d’haver-la hagut d’ajornar prèviament pel mal temps, vam poder fer una bicicletada en la qual 
els alumnes de 2n fins a 6è vam anar pel Camí de La Creu fins a Flaçà. Després d’esmorzar i jugar una estona, davant 
l’antiga escola, vam tornar cap a La Pera. Va ser una gran experiència que tenim intenció de repetir cap a final de curs.
 

Entitats i activitats
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Ha començat una nova temporada dels campionats de futbol, i el nostre club ha inscrit 5 equips en els corresponents 
campionats:
• Benjamí Masculí: Campionat Comarcal
• Aleví Masculí: Campionat 2ª Divisió Catalana
• Femení Juvenils: Campionat 2ª Divisió Catalana
• Femení Sènior: Campionat 2ª Divisió Catalana
• Masculí Sènior: Campionat 4ª Catalana

La U.E. La Pera manté cinc equips en competició

Equip Benjamins

Drets: Jordi Marquès (Entrenador), Aniol Ponsatí, Pere Raga, Eloi de Cabo, Hugo Rebelo, Nil Melero i Rubén Moreira
Ajupits:  Ferran Raga, Marcel Baqueira, Ovidi Gassiot i Daniel Kaloyan 

Entitats i activitats
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Equip Alevins

Drets: Miquel Molina (Entrenador), Marçal Prieto, Àlex Pop, Jan Batlle, Otger Serrats i Roc Arnau.
Ajupits:  Nil Andreu, Aniol Homs, Tomàs Costafreda, Jan Moya i Unai Gutiérrez 

Entitats i activitats

Equip femení juvenil

Dretes: Neus Juhé (Delegada), Farners Serradell, Martina Amalrich, Susana Rovira, Mia Oliveras, Cristina Cotxà, Xus Noguera, Irene 
Sánchez i Montse Serradell (entrenadora).
Ajupides:  Victòria Tannous, Emma Planas, Maitane Gutiérrez, Paula Isern, Lia Chicot, Júlia Vilanova i Elisenda Ramírez de Cartagena
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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 

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

CAP GÜELL DE GIRONA (Urgències)

Els dies 6 i 13 de novembre varen tenir lloc, al Bar l’Escola, 
dues xerrades sobre educació sanitària adreçades als veïns 
i veïnes de més de 65 anys del nostre municipi. En la primera 
es va parlar de la importància de seguir bé els tractaments, 
mentre en la segona es va informar als assistents de tot 
allò que han de saber relacionat amb el dolor. Una vintena 
de persones varen assistir a les dues xerrades que varen 
anar a càrrec de la farmacèutica de Celrà, Marta Batllori 
Dellonder.

Educació sanitària adreçada a 
la gent gran

Agenda
Misses de Nadal

Missa del Gall
Dilluns 24 de desembre de 2018
Església Parroquial de Pedrinyà a les 22:00h
En acabar la missa es farà ressopó

Missa d’Any Nou

Dimarts 1 de gener de 2019
Església Parroquial de Púbol a les 11:00 h

Missa de Reis

Diumenge 6 de gener de 2019
Església Parroquial de La Pera a les 11:00 h

Joc de la Quina

Dimecres 26 de desembre de 2018
Diumenge 30 de desembre de 2018
Local Polivalent, a partir de les 18:30h

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient

Dissabte 5 de gener de 2019
La Pera, a partir de les 19:00 h
En acabar la cavalcada i la recepció dels Reis hi haurà 
sopar popular al Local Polivalent


