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AgendaSUMARI

Benvolguts veïns i veïnes:
Durant aquests últims mesos, la vida diària del nostre municipi i de quasi la totalitat 
dels municipis catalans ha estat marcada per l’anomenat “Procés Català cap a la 
Independència”. A La Pera hem de destacar la suma d’activitats institucionals i cíviques: la 
nombrosa assistència de veïns el dia 11 de setembre a la formació de la “V” a Barcelona; 
l’acord unànim del Ple extraordinari del  22 de setembre donant suport a la consulta del 
9-N; i la concentració de veïns del 30 de setembre per protestar contra la suspensió de 
la consulta pel Tribunal Constitucional, que va ser una  agradable sorpresa per la gran 
quantitat de persones que ens hi vàrem aplegar tot i ser un dia feiner.

Des d’aquí, vull agrair a totes les persones que han fet possible aquest procés al nostre 
municipi: els voluntaris que es varen passar desinteressadament tot el dia en el local de 
votació; les persones que varen col·laborar econòmicament per fer possibles els actes i 
sobretot, els veïns i veïnes que van venir a votar tot i l’esforç que alguns van haver de fer. 
Es va aconseguir una massiva participació que ens fa mantenir el convenciment de portar 
a bon port tot el procés.

Vull remarcar, sobretot, el dia 4 d’octubre, quan vaig lliurar en mà al President de la 
Generalitat, sr. Artur Mas, el certificat del suport del nostre municipi a la consulta en 
el decurs d’un acte al Palau de la Generalitat, juntament amb més de 900 alcaldes i 
alcaldesses de Catalunya que representàvem més del 95 per cent dels municipis catalans. 
Vaig tenir la sort de viure un dels dies més emotius que es poden produir.
Tot i els entrebancs i els moments de neguit passats, vàrem arribar al 9-N i, en un esclat 
de participació i d’alegria, vàrem poder votar i participar en els diferents actes organitzats, 
posant el nostre gra de sorra per mostrar al món el desig d’una Catalunya independent.

D’altra banda, estem arribant al final del mandat: el proper mes de maig estan previstes 
noves eleccions municipals. Fa quasi 8 anys que em vàreu donar el suport per assumir 
l’Alcaldia del municipi en un moment que no era especialment fàcil. Durant aquest període 
he intentat fer-ho el millor que he pogut. He tingut moments de satisfacció per les fites 
aconseguides però també moments d’angoixa pels temes que no han sortit com hagués 
desitjat. 

Sempre he dit que un període de 8 anys em semblava un temps prou raonable per ser al 
davant d’un Ajuntament. És per això, que des d’aquí, vull encoratjar perquè surti gent nova 
que agafi el relleu i que sàpiga que tindrà tot el meu suport i col·laboració.

I finalment, com que ja és aquí Nadal, vull desitjar-vos a tots MOLT BON NADAL i UN 
PRÒSPER ANY 2015.

Dies vibrants per al país
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Amb la col·laboració de:

Joc de la Quina
Divendres 26 de desembre 
Diumenge 28 de desembre
Diumenge 4 de gener
Local Polivalent, a partir de les 18:30 h

Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient 
Dilluns 5 de gener 
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.

Misses de Nadal 
Missa del Gall 
Dimecres 24  de desembre 
Església Parroquial de La Pera, a les 22:00 h
En acabar la missa es farà ressopó
Missa d’Any Nou
Dijous 1 de gener 
Església Parroquial de Púbol, a les 11:00 h
Missa de Reis
Dimarts 6 de gener 
Església Parroquial de Pedrinyà, a les 11:00 h
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Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
7 d’abril de 2014

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
- El Sr. Alcalde informa al Ple que en data 19 de març es 
va rebre la sentència del  Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya  en la que es condemna l’Ajuntament a pagar 
una indemnització a favor de FLONET 97 SL per import de 
242.169,48€ i que el 27 de març de 2014 l’Ajuntament va 
presentar recurs de reposició al TSJC.

- Decret 13/2014 : ICIO i tancament de l’expedient d’obres 
núm. 1/2014.

- Decret 14/2014: concessió d’una llicència d’obra menor 
per pintar la façana a San Francesc d’Assís, 2 i 4.  ICIO 
13,50€ (bonificació del 95%).

- Decret 15/2014: concessió d’una llicència d’obra menor 
per a diverses obres menors a la finca situada al Mas Roig 
Formiga.  ICIO més taxa urbanística 92,10 euros.

- Decret 16/2014: concessió d’una llicència d’obra menor 
per  arranjar llosa del balcó de la finca situada a la Plaça 
de la Constitució, 3 de Púbol. ICIO més taxa urbanística 
78,60 €.

- Decret 17/2014: concessió  de llicència d’obra menor per a 
la instal·lació d’una tanca metàl·lica a la finca situada a Cal 
Ros del Mas, de Púbol.  ICIO més taxa urbanística 86,70€.

- Decret 18/2014, aprovant el pagament de l’ajuda concedida 
a la Parròquia de Púbol per al finançament de les despeses 
de diversos arranjaments a l’Església. Import 800,00€.

- Decret 19/2014 aprovant concórrer a la convocatòria de la 
subvenció de la Diputació de Girona del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural per a la construcció d’un local de 
serveis a la zona d’equipament del Polivalent (Fase I) amb 
un pressupost de 31.942,60€. 

- Decret 20/2014, aprovant una relació de despeses 
pendents, per un import de 21.431,44 €. 

Aprovació de llicències urbanístiques.
Exp.10/2014. Emplaçament: Mas la Pineda del paratge 
Roca Martí, 15.  Obra: Projecte de construcció d’una piscina 
exterior. ICIO i la taxa urbanística 510,60 €.

Llicències d’activitat
Exp. 5/2012. Es concedeix llicència d’activitat per a una 
explotació ramadera amb els següents caps de bestiar: 350 
gallines ponedores i 150 gallines de reposició situada al 
paratge Ctra. de Girona a Palamós C-66 PK 18,3.

Conveni de recollida selectiva
Aprovació del conveni de col.laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de La Pera per a 
la prestació del servei de recollida selectiva de paper, vidre 
i envasos lleugers. Aquest servei de recollida selectiva  

comprèn el transport fins als gestors de residus autoritzats 
per a la seva classificació i premsat o valorització i reciclatge, 
la neteja i manteniment periòdic dels contenidors i elements 
de recollida així com els canvis d’ubicació i col.locació de 
nous contenidors amb cap cost per a l’Ajuntament.

ACM - Conveni per al subministrament elèctric. 
Pròrroga. 
En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del 
Consorci Català per al Desenvolupament Local va adjudicar 
el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), 
a l’empresa Endesa Energia SAU havent-se formalitzat el 
corresponent contracte administratiu en data 19 de març 
de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 
fins el 31 de març de 2014.

Aprovació Padrons Fiscals
(IVTM, Cementiris i Escombraries)
S’aproven inicialment els padrons de contribuents i les llistes 
cobratòries corresponents a l’exercici 2014 de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la taxa de recollida 
d’escombraries i la taxa de conservació del cementiri. En el 
supòsit que no sigui presentada cap reclamació, els padrons 
i les llistes cobratòries quedaran aprovats definitivament 
sense necessitat d’adoptar cap altre acord exprés.

Aprovació de les bases que regulen uns ajuts a 
esportistes individuals que participin en competicions 
d’alt nivell.
S’aprova  la convocatòria corresponent a l’any 2014, que es 
regirà per les bases aprovades per acord de Ple de 8 d’abril 
de 2013. El termini de presentació de sol·licituds és fins el 
dia 13 de juny de 2014.

Instal·lació de parades de venda de begudes, gelats 
i similars a la zona de l’equipament municipal de 
Púbol.
L’Ajuntament creu convenient valorar si és convenient que 
aquestes activitats continuïn. Debatut l’assumpte pels 
membres del Ple de l’Ajuntament i vista l’opinió generalitzada 
que aquestes instal.lacions no generen un valor significatiu 
i que la imatge no es creu que sigui la idònia per Púbol i per 
tant es proposa derogar l’acord de Ple de data 1 de març 
de 2010 i les successives modificacions, i en conseqüència, 
no autoritzar fins a nou acord la instal·lació de cap tipus de 
parades a la zona de l’equipament municipal de Púbol.

Aprovació convocatòria ajudes a entitats del municipi 
sense finalitat de lucre 
Es fixa el 22 de maig de 2014 com a últim dia per a presentar 
les sol·licituds d’ajuda per al finançament de les activitats 
de les entitats sense finalitat de lucre del municipi.
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Extracte dels acords del ple

Ordenació de la circulació i aparcament a la plaça de 
Púbol.
Donat que no hi ha hagut temps material per a estudiar 
la proposta, el Ple acorda deixar sobre la taula aquest 
assumpte.

Assumptes urgents.
A proposta de l’Alcaldia, prèvia declaració d’urgència i per 
unanimitat es modifica l’ordre del dia introduint el següent 
assumpte:
-Sol·licitud de subvenció fora de concurrència 
L’any 2010 es van fer les obres de sanejament del nucli 
de Riuràs, quedant pendent la connexió fins al sistema de 
sanejament/depuradora del nucli de La Pera, obres que 
havia de portar a terme l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’any 2011 l’Agència Catalana de l’Aigua va posar en 
funcionament el sistema de depuració de La Pera i es 
va redactar el projecte de connexió del nucli de Riuràs 
a la depuradora amb un pressupost total d’execució de 
176.117,23€, IVA inclòs.
L’Agència Catalana de l’Aigua no podrà portar a terme 
aquesta obra degut a la situació econòmica actual.
Aquesta actuació es considera de màxima urgència 
perquè és un dels serveis mínims i obligatoris segons 
l’article 67 de la Llei Municipal de Règim Local. En tant 
que l’Ajuntament de La Pera no disposa de suficients 
recursos econòmics per a poder portar a terme aquesta 
actuació, es proposa sol.licitar a la Diputació de Girona una 
subvenció exclosa de concurrència pública per un import 
de cent mil euros (100.000,00€) per a la realització de les 
obres de connexió del sanejament del nucli de Riuràs a la 
depuradora  de La Pera.

Ple Extraordinari
28 d’abril de 2014

El primer i únic punt de l’ordre del dia és el sorteig dels 
membres de la mesa electoral per a les eleccions al 
Parlament Europeu del 25 de maig de 2014. El sorteig ha 
format la mesa amb les persones que es diuen i per als 
càrrecs que es detallen tot seguit:

Efectuades les anteriors designacions, si algun dels 
interessats al·legués causa justificada sobre l’acceptació del 
càrrec o existís incompatibilitat per al seu desenvolupament, 
es designarà la persona immediata següent de la 
corresponent llista de suplents.

Districte 01 / Secció 001 / Mesa única
TITULARS

SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal

1r del President
2n del President
1r del 1r Vocal
2n del 1r Vocal
1r de 2n Vocal
2a de 2n Vocal

M. Anna Elias Sureda
Pere Chicot Bosch
Amadeu Aluart Pujol

Javier Garcia Aranda
Sabina Calleja Ballbé
Núria Maspoch Alabau
M. Remei Burrisé Figueras
Susana Paulí Llargues
M. Concepció Cáceres Franco   

Ple Ordinari
5 de maig de 2014

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del dia 7 d’abril de 2014 i de la sessió extraordinària 
del 28 d’abril de 2014.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
-El Sr. Alcalde comunica al Ple que vol que consti en acta la 
felicitació unànime de l’Ajuntament a l’equip femení de la 
Unió Esportiva que ha quedat campió de la lliga.

-Decret 21/2014 aprovant la concessió d’una llicència 
d’obra menor per a la formació d’un portal d’entrada a la 
finca de Can Sala del polígon 1 parcel.la 22 del T.M. de la 
Pera. Import total, ICIO més taxa urbanística. 60,38 €.

-Decret 22/2014 autoritzant ocupació de la via pública per 
a la col.locació de diversos expositors davant l’establiment 
situat a la Plaça Constitució de Púbol. 

-Decret 23/2014 aprovant la contractació per màxima 
urgència del Sr. Joan Borrell Castelló com a personal de 
manteniment i neteja.

Diputació de Girona. Sol.licitud de subvenció del Pla 
Especial d’Inversions Sostenibles per a l’any 2014.
S’acorda concórrer a la convocatòria única de subvencions 
destinades al Pla Especial d’Inversions Sostenibles per a 
l’any 2014, per cobrir les despeses de l’execució del projecte 
de connexió del sanejament del nucli de Riuràs a l’EDAR de 
la Pera.

Conveni Link Produccions-Jazzpera.
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 2014.
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Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del dia 5 de 
maig de 2014.

Decrets de l’alcaldia
- Decret 24/2014 aprovant una relació de despeses 
pendents per import de 13.597,28 €.

- Decret  25/2014 atorgant una targeta d’aparcament per a 
vehicles de persones amb discapacitat. 

- Decret  26/2014 aprovant la sol·licitud d’exempció de 
l’IVTM del vehicle Opel Zafira  4683DYF

- Decret  27/2014 aprovant la concessió d’una ajuda  de 100 
€ a la Fundació Esclerosi Múltiple.

- Decret 28/2014 aprovant l’expedient 2/2014 de plusvàlua 
amb un import total de 1.314,22€.

- Decret 29/2014 aprovant  llicència de primera ocupació de 
l’habitatge unifamiliar  Ctra. de Riuràs, 6 .

- Decret 30/2014 aprovant llicència  de primera ocupació 
del taller situat a Ctra. de Riuràs 6, de La Pera.

- Decret 31/2014 aprovant llicència d’obra menor per a la 
construcció d’un porxo a la finca situada a la Plaça de la 
Constitució 13, de Púbol. ICIO més taxa urbanística 97,50 €.

- Decret 32/2014 aprovant l’expedient de plusvàlua 3/2014 
amb un import total de 11.343,86 €.

- Decret  33/2014 aprovant l’ajornament de la celebració del 
ple ordinari del mes de juny.

- Decret  35/ 2014 aprovant  despeses pendents per un 
import de 15.433,31 €.

- Decret 36/2014 aprovant la concessió d’una pròrroga de 
llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.

Valors cadastrals.
Ratificació del drecret 34/2014 aprovant la presentació de 
la sol·licitud d’actualització dels valors cadastrals dels béns 
immobles urbans per a l’any 2015.

Llicències urbanístiques.
Exp. 14/2014. Sol·licitant: Buildingcenter S.A.U. 
Emplaçament: C/ Gavarres, núm. 1 i 2 al Polígon Industrial 
de La Pera.  Obra: Construcció d’un mur divisori entre 
dos naus industrials. ICIO i la taxa urbanística: 784,53 €. 
Condició: al final de l’execució caldrà presentar juntament 
amb la instància de comunicació de final d’obra el certificat 
de final d’obra visat i els justificants de l’abocador autoritzat 
de residus.

Aprovació inicial del projecte “Connexió del nucli de 
Riuràs al sistema de sanejament de La Pera “TM La 
Pera”.
- S’aprova inicialment el projecte d’obra municipal 
ordinària titulat “Connexió del nucli de Riuràs al sistema 
de sanejament de La Pera”, redactat per l’empresa ABM, 
Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL amb un pressupost 
de contracte de cent setanta-sis mil cent disset euros 
(176.117,23€). Queda aprovada, alhora,  la relació 
detallada de béns i drets que s’expropien per a l’execució 
del projecte esmentat.

- Se sotmet el projecte a informació pública per un període de 
trenta dies hàbils, als efectes d’al·legacions i reclamacions 
sobre el projecte; i a efectes, alhora, de corregir possibles 
errors en la relació de béns i drets que s’expropien.

- Notificar aquests acords a tots els titulars de béns i drets 
a expropiar que consten en la corresponent relació. 

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de 
crèdit 1-2014.
S’aprova inicialment la proposta de modificació de crèdit 
núm. 1/2014 del pressupost d’enguany, consistent en 
la dotació de suplement de crèdit finançat mitjançant 
romanent de tresoreria, tal com s’indica a continuació:

Ordenació de la mobilitat de vehicles al nucli de 
Púbol.
Vist que la Plaça Constitució de Púbol presenta molt sovint 
una gran afluència de vehicles estacionats i una gran 
circulació de vehicles i vist l’informe per a l’ordenació de 
la mobilitat de vehicles al nucli de Púbol redactat pels 
Serveis Tècnics d’Arquitectura i Urbanisme del Consell 
Comarcal del Baix Empordà, on es proposa restringir el 
trànsit permetent el pas només als vehicles autoritzats 
i restringint l’estacionament permetent-ho als vehicles 
autoritzats i en horari restringit,  s’ acorda aprovar l’informe 
per a l’ordenació de la mobilitat de vehicles al nucli de Púbol.

Aprovació del  conveni per la prestació del servei 
d’assistència i assessorament tècnic en comptabilitat 
energètica.
S’acorda subscriure el conveni per la prestació del servei 
d’assistència i assessorament tècnic en comptabilitat 
energètica, formulat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, 
amb un cost de 4,80€ any i pòlissa, que inclou:

Ple Ordinari
9 de juny de 2014

Extracte dels acords del ple

Suplement de crèdit
DESCRIPCIÓAPLICACIÓ IMPORT

14 161 62200 59.617,23 €
Connexió Riuràs

a l’Edar de La Pera

Finançament amb romanent de tresoreria per a despeses generals

DESCRIPCIÓCONCEPTE IMPORT

87000 59.617,23 €
Romanent de tresoreria

per a desp. generals

Modificació i aprovació provisional de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament 
especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general.
S’ acorda modificar la taxa per l’aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general, aprovada 
el 08/11/2010 amb entrada en vigor a 1 de gener de 2011.
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Extracte dels acords del ple

- Software de comptabilitat energètica.
- Creació de l’estructura de l’entitat: inventari d’establiments 
i pòlisses.

- Importació de dades històriques del darrer any.
- Introducció i validació d’arxius mensuals de facturació.
- Gestió semestral/anual de les alarmes de les desviacions 
detectades.

Entitats del municipi. Concessió d’ajudes.
Vistos els escrits presentats, s’acorda concedir les següents 
ajudes a les següents entitats:
- Grup de joves de La Pera i Púbol: 500 €
- CEIP Pedra Blanca: 600 €
- AMPA del CEIP Pedra Blanca: 600 € 
- Comissió de Festes de La Pera i Púbol: 10.425 €
- Unió Esportiva La Pera:  Activitats esportives 2.696 € i per 
a la zona esportiva, 2.220 €

Proposta d’aprovació dels Padrons Fiscals (IBI i IAE).
A causa d’un dubte sobre el càlcul per a l’aplicació dels 
valors cadastrals dels béns immobles urbans en el terme 
municipal de La Pera, es deixa sobre la taula aquest 
assumpte.

Aprovació de les Festes Locals de l’any 2015.
Es fixen els dies de 25 de maig i 29 d’octubre de 2015  com 
a festes locals del municipi de La Pera.

Moció contra l’aplicació de la Llei Wert.
La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMQE), coneguda també com la Llei Wert, és la culminació 
de tot un procés polític que, emparat per la Sentència del 
Tribunal Constitucional contra l’Estatut, té com a objectiu 
trencar el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat 
amb èxit a les nostres escoles, compta amb un amplíssim 
suport social i polític i ha aconseguit que ningú sigui 
discriminat a l’escola per la llengua que parla habitualment 
a casa. Alhora, fa possible que l’alumnat català, en acabar 
la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en català i 
castellà i conegui una altra llengua estrangera.
La LOMQE entra en conflicte amb la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC) aprovada per majoria en el Parlament de 
Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències educatives 
que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció 
centralista i autoritària de l’Estat i no resol els problemes 
que avui té l’educació.
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les 

Ple Ordinari
7 de juliol de 2014

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del dia 9 de juny de 2014.

Decrets  de l’Alcaldia.
-Decret  37/2014, aprovant l’expedient 4/2014, de liquidació 
de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana, amb un import total de 2.496,63 €.

-Decret 38/2014, aprovant la concessió d’una llicència 
d’obra menor a Buildingcenter S.A.U., per a les obres de 
construcció d’un mur divisori entre dues naus industrials 
situades al c/ Gavarres, núm. 1 i 2 del polígon industrial de 
La Pera. ICIO més taxa urbanística 784,53 €.

-Decret 39/2014 atorgant  targeta d’aparcament per a 
vehicles de persones amb discapacitat.

-Decret 40/2014, degut a la celebració de la Revetlla de Sant 
Joan, s’autoritza el tancament de les places de La Pera i el 
funcionament de la terrassa del bar fins les 01:30 hores.

-Decret 41/2014, aprovant dietes als membres de la 
Corporació  1S-2014,  per import 1.530,00 €.

-Decret 42/2014, aprovant la concessió d’una llicència 
d’obra menor per a la reconstrucció d’un cobert a la plaça 
Constitució 14, de Púbol. ICIO més taxa urbanística 141,86 € .

-Decret 43/2014, aprovant la concessió d’una llicència 
d’obra menor per a les obres consistents en el tancament 
parcial d’una part del perímetre de la finca Cal Roig de 
Caraup del T.M. de La Pera. Import total, ICIO més taxa 
urbanística 211,42 €.

-Decret  44/2014 aprovant una relació de despeses 
pendents per  import de 20.251,66 euros.

entitats vinculades a l’àmbit educatiu del país, ha treballat i 
treballa intensament per defensar el nostre model d’escola 
i l’aplicació de la metodologia d’immersió quan la situació 
ho aconselli. Somescola denuncia ara que la situació a 
les escoles està arribant al límit. L’assetjament continuat 
al qual estan sotmeses per les contínues sentències dels 
diferents tribunals creen una situació de conflicte que 
dificulta notablement la seva activitat docent. Per tot això 
convoca les forces polítiques i a la societat en general a 
donar una resposta col·lectiva, contundent, democràtica i 
participativa en defensa del nostre model d’escola, que és 
garantia per al nostre futur nacional.
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, 
planen sobre les nostres institucions educatives, el Ple del 
nostre Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1. Rebutjar l’aplicació de la LOMQE i donar suport a la 
continuïtat del model lingüístic i  curricular de l’escola 
catalana.

2. Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i 
reivindicativa que tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a 
Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a 
decidir el propi model educatiu.

3. Traslladar aquest acord a Somescola.cat.
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Llicències urbanístiques.
Exp.15/2014.  Emplaçament: Cal Roig de Caraup (Polígon 
3, parcel.la 120)  Obra: Rehabilitació de coberta. S’acorda 
atorgar la llicència urbanística  i liquidar l’ICIO i la taxa 
urbanística per un import total de 940,57 €. Condicions:
-El teulat, d’estructura i materials rústics, lleuger, s’acabarà 
amb teula ceràmica de recuperació per a les cobertes.

-Certificat de final d’obra visat.
-Justificants de l’abocador autoritzat de residus.

Aprovació del Compte General de l’exercici 2013.
S’acorda l’aprovació del Compte General de l’exercici 
2013 d’aquesta corporació, el qual integra, entre d’altres, 
el balanç de situació, el compte de resultats, el balanç de 
sumes i saldos i l’estat de tresoreria.

Aprovació dels Padrons Fiscals (IBI i IAE).
S’acorda aprovar inicialment, d’acord amb les corresponents 
ordenances fiscals, els padrons de contribuents i les llistes 
cobratòries corresponents a l’exercici 2014 referents a 
l’impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i 
urbana i a l’impost sobre Activitats Econòmiques.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de 
crèdit 2/2014.
S’ acorda aprovar inicialment la proposta de modificació de 
crèdit núm. 2/2014 del Pressupost d’enguany, consistent 
en la dotació de suplement de crèdit i crèdit  extraordinari 
finançat mitjançant majors ingressos i anul.lacions o baixes 
de crèdits de partides, tal com s’indica a continuació:

Aprovació de l’esmena a l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Flaçà i de 
La Pera.
Arran de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Flaçà i de Foixà fetes en data 1 de desembre 
de 2008 es constatà una incoherència en la descripció de la 
fita primera (F1), comuna als termes municipals de Flaçà, 
La Pera i Foixà, continguda en l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Flaçà i de La Pera, 
de data 8 de novembre de 2008. En data 22 de setembre de 
2011 s’incorporà una esmena a l’Acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Flaçà, signada 
en data 3 de novembre de 2008. En conseqüència s’ acorda 
aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Flaçà i La Pera signada en 
data 3 de novembre de 2008.

Acord de destí del capítol per a la prestació 
supramunicipal de serveis del Fons de Cooperació 
Local de Catalunya, any 2014.
S’acorda destinar, del Fons de Cooperació Local de Catalunya 
corresponent a l’any 2014, l’import de 1.885,12 € al Consell 
Comarcal  del Baix Empordà pels serveis prestats al municipi 

Extracte dels acords del ple

Suplement de crèdit
Aplicació press. CONCEPTE CONSIG.

14-164-21200 Pintar
cementiri

INCREM. TOTAL

2.000,00 5.000,00 7.000,00

14-165-22100 Energia Elèctrica
Llums públics

14.400,00 2.000,00 22.000,00

14-321-22100 Energia Elèctrica
Escola

4.500,00 1.500,00 6.000,00

14-338-22100 Energia Elèctrica
Polivalent

900,00 200,00 1.100,00

14-342-22100 Energia Elèctrica
Camp de futbol

Treballs
cadastre

2.300,00 700,00 3.000,00

14-920-22100 Energia Elèctrica
Ajuntament i altres

2.100,00 237,22 2.337,22

14-920-22601
Atencions

Protocolaries
i representatives

1.000,00 3.000,00 4.000,00

14-932-25000 500,00 1.500,00 2.000,00

Total Suplement 14.137,22 €

Habilitació de despeses
Aplicació press. CONCEPTE CONSIG.

14-920-62201 Local de serveis
Magatzem

TOTAL

31.942,60 31.942,60

14-920-62601 Compra
impressora 2.900,00 2.900,00

14-432-60902 Espai Acollida Turística
Púbol 888.999,62 888.999,62

Total Habilitació 923.842,22 €

Origen de fons · Nous ingressos
Aplicació press. CONCEPTE

14-75085 CCAA- Governació
“Viure al Poble Més”

Consig.

132.410,77

14-76100 Diputació 20.929,57

14-79100 Comunitat Europea
Feder 441.369,23

Total 594.709,57 €

Origen de fons · Anul.lacions o baixes crèdits de partides
Aplicació press. CONCEPTE

14-153-60900 Projecte Zona Equipament
Púbol 2ª Fase

Consig.

6.261,16

14-133-60901 Plaça, Parc, Aparcament
Púbol 1ª Fase. 337.008,71

Total 343.270,07 €
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Ple Ordinari
1 de setembre de 2014

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del dia 7 de juliol de 2014.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
- Decret  45/2014 aprovant la  llicència d’obra menor a 
Telefònica de España SAU, per a les obres consistents en 
una canalització soterrada de 26m. Es declara l’exempció 
de l’ICIO.

- Decret 46/2014 aprovant el destí dels 1.892,08 € 
corresponents al tram supramunicipal del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya de l’any 2013.

- Decret 47/2014 aprovant la liquidació de SOREA SA pel 
servei d’aigua i taxa de recollida d’escombraries 1T-2014 
amb un saldo a favor  de 6.997,28 €.

- Decret 48/2014  aprovant el tancament de l’expedient de 
llicència d’obres 7/2011.

- Decret 49/2014  aprovant el tancament de l’expedient de 
llicència d’obres  12/2014.

- Decret 50/2014, aprovant la concessió d’una llicència 
d’obra menor  per a la instal.lació d’una tanca metàl.lica 
per a l’hort de la finca situada a l’Avda. Francesc d’Assís 9, 
de La Pera.  ICIO més taxa urbanística: 66,45 €.

- Decret 51/2014 aprovant una ajuda econòmica a l’AMPA 
Ceip Pedra Blanca en concepte d’organització del Casal 
d’Estiu 2014 per import de tres-cents euros.

- Decret  52/2014 aprovant l’adquisició d’una copiadora 
digital per 2.200,00 € més IVA.

- Decret 53/2014 autoritzant l’activitat cultural anomenada 

“Púbol en un núvol”pel dia 2 d’agost de 2014.
- Decret  54/2014, aprovant l’adhesió al conveni  entre el 
Bisbat i la Diputació de Girona en matèria de béns immobles  
per a la realització de la “Millora de l’accessibilitat i 
restauració de la portada i de la rosassa de l’Església 
Parroquial de Sant Pere de Púbol”.

- Decret  56/2014  suspenent el Ple ordinari del mes d’agost.
- Decret 58/2014 delegant en la regidora,Sra. Lluïsa Teixidor 
Pagès, la competència per a l’autorització del matrimoni 
civil del dia 10 de setembre de 2014.

- Decret 59/2014 aprovant el tancament de l’expedient de 
llicència d’obres núm. 10/2013.

- Decret 60/2014 aprovant una relació de despeses 
pendents per  import de 23.176,45 €.

- Decret 61/2014 aprovant la contractació de l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà per a un concert el dia 13 de 
setembre de 2014 a les 10 del vespre.

- Decret  62/2014 aprovant una relació de despeses 
pendents per  import de 13.071,55 euros.

Ratificació de les resolucions que ho requereixin
- Resolució 55/2014 aprovant el projecte de millora 
d’infraestructures, equipaments, espais verds i forestals 
de La Pera dins del programa integral Baix Empordà 
Endavant i aprovant la sol.licitud de la subvenció al 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

- Resolució  57/2014 aprovant la sol.licitud de canvi de 
destí de la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural de l’any 2014 i la línia de despeses d’inversió.

Proposta d’aprovació de llicències urbanístiques.
- Exp. 18/2014. Emplaçament: Pl. De l’Església, núm. 2 
“Can Tressol” de La Pera.  Obra: rehabilitació del sostre de 
planta baixa. S’atorga la llicència urbanística d’acord amb 
els requisits fixats a l’expedient i liquidar l’ICIO i la taxa 
urbanística, per  543,30 euros. 

- Exp. 20/2014. Emplaçament: c/ Vell 11, de La Pera  Obra: 
Instal.lació d’un aparell elevador. S’atorga llicència 
urbanística d’acord amb els requisits fixats a l’expedient 
i liquidar l’ICIO i la taxa urbanística, per un import total de 
433,95 euros. 

Proposta de renúncia a l’execució de l’obra inclosa al 
PUOSC 2011 anomenada “Projecte de reforma dels 
serveis de la plaça de la Constitució i rodalies de 
Púbol” i tramitació del 50% de la subvenció.
Es considera que hi ha moltes dificultats per a poder 
realitzar l’adjudicació correctament abans del 31 de 
desembre de 2014 i donat  que no es considera prioritària la 
seva realització en aquests moments i que es pot posposar 
per a pròxims, anys s’acorda: 
- Renunciar a l’execució de l’obra “Projecte de reforma dels 
serveis de la plaça de la Constitució i rodalies de Púbol”, 
que forma part del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, 
anualitat 2011, amb un pressupost de 107.657,55€ i una 
subvenció de 86.126,04 €.

- Sol.licitar a la Generalitat la tramitació del pagament del 50 

Extracte dels acords del ple
amb caràcter supramunicipal com suport informàtic, suport 
i atenció de serveis socials o suport d’atenció a minusvàlids.

PUOSC 2011. Canvi de destí de la subvenció “Projecte 
de reforma dels serveis de la plaça de la Constitució 
i rodalies de Púbol”.
Atès que l’alcalde té una reunió pròximament amb la 
Diputació de Girona per parlar sobre el finançament 
d’aquesta obra, es deixa sobre la taula aquest assumpte.

Aprovació de la sol.licitud de subvenció per a 
l’atorgament de compensacions econòmiques a 
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrecs electes locals, per a l’any 2014.
S’ acorda sol.licitar la subvenció per a l’atorgament de 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, 
als càrrecs electes. al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Precs i preguntes.
La regidora d’ensenyament, Sra. Natàlia Bonany, comunica 
al Ple que la nova directora del CEIP Pedra Blanca de La 
Pera és la Sra. Susanna Roura per renúncia al càrrec de la 
Sra. Maria Antònia Barros Amil.
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Ple Extraordinari
22 de setembre de 2014

per cent de la subvenció inicialment atorgada (43.063,02 
€), que es pot destinar al pagament de despesa corrent o a 
la reducció de dèficit públic.

Proposta de modificació del projecte d’obra inclosa 
al PUOSC 2012.
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 va 
otorgar a aquest Ajuntament una subvenció de 273.132,86 
€ per a la realització de l’obra núm. 344/2012 anomenada 
“Reordenació paisatgística de l’entorn de ponent de Púbol: 
sistema de plaça, parc i aparcament públic, 1ª fase”, amb un 
pressupost de 337.008,00 €. Es considera necessari, més 
adient i més eficient efectuar la totalitat del projecte de cop 
per la qual cosa s’ha redactat un projecte integrador de les 
dues fases anomenat “Espai d’acollida turística i atenció al 
visitant- zona de Ponent de Púbol” amb un pressupost de 
757.451,39 €.
Per tant se sol·licita al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals la modificació del nom i del 
pressupost de l’obra  i el manteniment de la subvenció 
atorgada amb un import de 273.132,86 €.

Proposta d’aprovació prèvia del projecte “Connexió 
del nucli de Riuràs al sistema de sanejament de La 
Pera”.
Es deixa sobre la taula aquest assumpte.

Proposta d’aprovació del conveni de col.laboració 
entre el CCBE i l’Ajuntament de La Pera per a la 
prestació de serveis d’assistència en la gestió del 
programa “Viure al Poble Més” i l’execució de les 
obres del projecte “Gaudir La Pera: Passeig turístic 
pels racons històrics i culturals del municipi”.
S’acorda subscriure el conveni de col.laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de La 
Pera per a la prestació de serveis d’assistència en la gestió 
del programa “Viure al Poble Més” i l’execució de les obres 
del projecte “Gaudir La Pera: Un passeig turístic pels racons 
històrics i culturals del municipi” amb la finalitat de portar 
a terme la direcció tècnica i la coordinació de seguretat i 
salut de les obres, l’assistència en la comptabilització de 
l’esmentat projecte, la justificació al FEDER en el procés 
d’auditoria i el pla financer adaptat a la normativa vigent 
amb un cost de:
-Honoraris tècnics de Direcció tècnica de les obres: 
15.150,15€ més IVA.

-Honoraris tècnics de Coordinació de Seguretat i Salut: 
3.905,00€ més IVA.

El primer i únic punt de l’ordre del dia és l’aprovació d’una 
moció de suport a la celebració de la consulta del 9 de 
novembre sobre el futur polític de Catalunya, que diu així:
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes 

tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat. Un dret 
que està reconegut en els principals tractats internacionals. 
Un futur que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes 
tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història 
que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de 
Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen 
les constitucions catalanes i les institucions pròpies. 

Aquest any 2014 també coincideix amb el centenari de la 
creació de la Mancomunitat de Catalunya com a expressió 
institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb 
el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes 
franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió 
de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment 
brutal en el posterior assassinat del president Companys.

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a 
Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar que aquesta 
via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant 
i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del 
poble català de voler decidir el futur votant. La sentència 
del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel 
nostre Parlament i refrendat pel poble de Catalunya va 
propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a 
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han 
estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil 
i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. 
Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya 
amb la Via Catalana el 2013 i aquest Onze de Setembre 
de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i 
la transcendència del procés construint una V que des de 
la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La 
mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 
han exercit de pressió constant per garantir el procés.

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en 
els darrers anys que està a favor de l’autodeterminació dels 
pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal 
de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal 
tant a nivell territorial com social i polític perquè se 
sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al 
Govern i al Parlament a prendre decisions que representin 
a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 
reivindicació democràtica, els partits polítics no s’hi poden 
girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via 
pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d’uns objectius 
polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat 
però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història 
i tradició de compromís i activisme per la conquesta dels 
seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de 
comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, 
el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació 

Extracte dels acords del ple
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de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa 
i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció.

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida 
pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i polític té dret a 
la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest 
dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està 
recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. 

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria 
àmplia i transversal de les forces parlamentàries la Llei 
de consultes populars no refrendàries i de participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la 
legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada 
pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a 
la consulta sobre el futur polític de Catalunya.

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur 
Mas convoca a la ciutadania de Catalunya a la consulta del 
dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat 
i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments 
catalans de forma reiterada. 

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el 
procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer possible la celebració de la consulta 
de forma coordinada amb el departament competent del 
govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una 
crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica 
i pacífica.

S’acorda donar el suport a la convocatòria de la consulta 
del 9 de novembre de 2014 i  al president i al govern de la 
Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics 
que donen suport a la convocatòria i a la materialització de 
la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 
Llei de consultes populars no refrendàries i participació 
ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que 
respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus 
representants.

del 9N.
3. El coeficient corrector dels valors cadastrals per al 2015 
serà el 0’78. L’aprovació definitiva es farà amb la Llei de 
Pressupostos de l’Estat 2015. 

Decrets de l’Alcaldia.
- Decret  63/2014 concedint  una exempció de l’IVTM 
- Decret  64/2014 denegant la concessió d’una segona 
pròrroga sobre l’expedient 40/2012 per al projecte de la 
línia elèctrica a 110kV SE Juià- SE Bellcaire, al seu pas per 
La Pera.

- Decret  65/2014 concedint als hereus del Sr. Llacuna una 
pròrroga de sis mesos per a la presentació de la declaració 
de l’IVTNU.

- Decret 66/2014 aprovant els expedients 5/2014 i 6/2014, 
de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys , amb un 
import total de 151,83 € i 225,08 € respectivament.

- Decret 67/2014 aprovant la liquidació presentada per 
SOREA,SA, corresponent a la facturació del servei d’aigua 
i taxa de recollida d’escombraries 2T-2014 amb un saldo a 
favor de l’Ajuntament de 6.877,72 €.

- Decret 69/2014 aprovant la concessió d’una llicència 
d’obra menor per a les obres d’ impermeabilització de 
terrassa i enrajolar paviment interior de la finca situada 
al c/ Fora Muralles 1, de Púbol. Import total: ICIO més taxa 
urbanística 126,12 €.

- Decret 70/2014  aprovant el tancament de l’expedient de 
llicència d’obres núm. 14/2014.

- Decret 71/2014  aprovant el tancament de l’expedient de 
llicència d’obres núm. 10/2014.

- Decret 72/2014, aprovant una relació de despeses 
pendents, per un import de 40.294,20 €

Ratificació de les resolucions que ho requereixin
Resolució  68/2014, pel qual l’Alcalde-President, aprova la 
sol.licitud d’alta al Servei Perfil de contractant i a e-Licita 
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Aprovació de llicències urbanístiques.
Exp.  21/2014. Emplaçament: Mas Negre de Riuràs (T.M. de 
La Pera)  Obra: Reforma de part de la coberta. Pressupost: 
35.568,28 €. El Ple acorda atorgar la llicència urbanística 
d’acord amb els requisits fixats a l’expedient i liquidar l’ICIO 
i la taxa urbanística per un import total de 1.080,34 €.

Aprovació del plec de clàusules que ha de regir la 
contractació de les obres de connexió del nucli 
de Riuràs al sistema de sanejament de La Pera i 
obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat 
contracte.
Degudament examinat el Plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir la contractació de les obres de 
connexió del nucli de Riuràs al sistema de sanejament de 
La Pera  per procediment negociat sense publicitat i atès 
el previst a l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Ple Ordinari
6 d’octubre de 2014

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del dia 1 de setembre i l’extraordinària del 22 de 
setembre de 2014.

Comunicacions d’Alcaldia.
1. La  Participació en els Tributs de l’Estat  durant l’exercici 
2012 ha estat amb saldo negatiu de 3.977,70 €.

2. El dissabte 4 d’octubre de 2014 es va assistir a la trobada 
d’alcaldes de Catalunya per a fer entrega al President de 
la Generalitat del certificat acordat de suport a la Consulta 

Extracte dels acords del ple
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Ple Extraordinari
23 d’octubre de 2014

Catalunya, s’acorda aprovar inicialment l’esmentat plec de 
clàusules i sol·licitar la presentació de sis ofertes.

Aprovació d’una ajuda al Bisbat de Girona per al 
finançament de les obres de millora a l’Església 
Parroquial de Sant Pere de Púbol.
Es concedeix una ajuda econòmica per al finançament de 
les obres de millora a l’església parroquial de Sant Pere 
de Púbol per un import de 12.186,58 € que s’aplicarà al 
pressupost de l’any 2015. Les obres consistiran en:
- Millora de l’accessibilitat a l’església amb la construcció 
d’un cancell i un mecanisme automàtic d’il.luminació que 
faran visible l’interior de l’església sense necessitat de 
tenir-la oberta.

- Restauració de la portalada i rosassa de la façana, fixant i 
netejant la pedra.

El pressupost total d’aquestes intervencions és de 39.373,16 
€ i la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 
15.000,00 €.

Modificació de la denominació de diversos espais 
públics.
En resposta a l’acord del Tribunal Constitucional de 
suspendre de forma cautelar la convocatòria de consulta 
popular no refrendària sobre el futur polític de Catalunya 
prevista per al 9 de novembre d’enguany i com a mesura de 
protesta envers a aquesta decisió, es proposa, el canvi de 
nom de dues places del municipi:
1. Nom actual: Plaça Constitució (La Pera). Proposta: Plaça 
Catalunya.

2. Nom actual: Plaça Constitució (Púbol). Proposta: Plaça 
Major de Púbol.

Proposta d’aprovació prèvia del projecte de connexió 
del nucli de Riuràs al sistema de sanejament de La 
Pera.
S’aprova amb caràcter previ el “Projecte de connexió del 
nucli de Riuràs al sistema de sanejament de La Pera”, amb 
un pressupost d’execució per contracte de 176.117,23 €.

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 
2015.
S’aproven provisionalment les modificacions de les 
Ordenances Fiscals per a l’any 2015, reguladores dels 
tributs següents:
- O.F. núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
- O.F. núm. 3, reguladora de l’Impost sobre activitats 
econòmiques.

- O.F. núm. 17,reguladora de la taxa per a la prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local.

Extracte dels acords del ple

 Tauler de referència
Paràmetres de nitrats

Últimes analítiques a la xarxa d’aigua de La Pera
.........................................................................56,70 mg.
.........................................................................50,80 mg.
.........................................................................53,20 mg.
.........................................................................52,80 mg.
.........................................................................51,90 mg.
.........................................................................53,90 mg.
.........................................................................53,90 mg.
.........................................................................53,00 mg.
.........................................................................55,20 mg.
.........................................................................54,60 mg.
.........................................................................53,20 mg.
.........................................................................53,90 mg.
.........................................................................53,50 mg.

10 / 10 / 2013
13 / 11 / 2013
18 / 12 / 2013
24 / 01 / 2014
28 / 02 / 2014
04 / 04 / 2014
26 / 05 / 2014
29 / 05 / 2014
30 / 06 / 2014
01 / 08 / 2014
03 / 09 / 2014
25 / 09 / 2014
28 / 10 / 2014

L’atur al municipi
PERÍODE (2014) TOTAL HOMES DONES <25 >4525-44

Gener  2014
Febrer 2014
Març   2014
Abril 2014
Maig  2014
Juny 2014
Juliol 2014
Agost 2014
Setembre 2014
Octubre 2014 

21
20
17
14
18
18
17
13
15
14

8
7
7
6

10
9
9
7

10
9

13
13
10
8
8
9
8
6
5
5

1
1
0
0
1
1
1
0
0
1

13
12
11
8

11
9

10
8

10
8

7
7
6
6
6
8
6
5
5
5

Aquest atur en data 2 de setembre del 2014 representava l’11,11%. A Espanya, el 
setembre era del 24% i a Catalunya del 20,22%.

Concessió d’ajudes del programa per a esportistes 
individuals.
Es concedeix una ajuda de 1.100,00€  a l’esportista Anna 
Massa Pires  que haurà de trametre abans del dia 
31 d’octubre de 2014 la documentació justificativa de les 
despeses realitzades.

Liquidacions definitives anys dels exercicis 2008-
2009 de PIE- Proposta de cancel.lació de la totalitat 
del saldo pendent a reintegrar a 31-12-2014.
S’aprova el reintegrament del saldo pendent corresponent 
a les liquidacions definitives dels anys 2008 i 2009 que 
s’aplicarà l lliurament a compte, de gener de 2015.
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Informació de les regidories

Modificació d’ordenances fiscals per al 2015
O.F. Núm. 2. Reguladora de l’impost sobre béns 
immobles (IBI)
•Bens Immobles de Naturalesa Urbana.  La revisió cadastral 
vigent al municipi de La Pera és de l’1 de gener del 2007. 
En els pressupostos generals de l’Estat del 2014, donat 
que s’estava produït una baixada de preus en els immobles 
per la crisi econòmica,  el Ministeri d’Hisenda  va aprovar 
un coeficient corrector a la baixa de 0,80 en els valors 
cadastrals dels municipis amb revisió feta l’any 2007. Pel 
2015 està previst que el Ministeri aprovarà un coeficient 
reductor addicional del 0,78. Això representa una baixada 
d’un 37,6% dels valors cadastrals en relació als valors de 
l’any 2013. A efectes de l’IBI el tipus de gravamen aprovat 
per l’Ajuntament de La Pera serà el 0,48 per cent que, tot 
plegat, representa una reducció promig del 5 per cent en 
l’import a pagar. 

•Bens Immobles de Naturalesa Rústica. No es produeix cap 
modificació en relació a l’any 2014.

O.F. Núm. 3. Reguladora de l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE)
S’aplicarà, sobre les quotes incrementades pel coeficient de 
ponderació, un coeficient de situació que pondera la situació 
física del local dins del terme municipal de l’1,10. 

O.F. Núm. 4. Reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica.
Queda igual: estan exempts els vehicles per a persones 
discapacitades amb mobilitat reduïda -als quals es refereix 
la lletra A de l’annex II del Reglament General de Vehicles, 
aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de desembre- que siguin 
per al seu ús exclusiu. També queden exempts els tractors 
i remolcs per a ús agrari. Les quotes tributàries per l’any 
2015 no es modifiquen i seran les següents

•Gaudiran d’una bonificació d’un 50 per cent aquells que 
tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats 
a partir de la data de la seva fabricació. 

•Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost:
-Els titulars de vehicles elèctrics.
-Els titulars de vehicles híbrids, entenent com a tals 
aquells que disposin de dos o  més motors, quan algun 
d’ells funcioni amb energia elèctrica.

-Els titulars de vehicles que hagin fet l’any anterior 
les adaptacions oportunes per tal de poder circular 
únicament amb combustible biodièsel.

•Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats n’hauran 
de sol·licitar la concessió  expressament.

O.F. Núm. 8. Reguladora de la taxa per a la recollida i 
eliminació d’escombraries.
Les quotes tributàries per l’any 2015 no es modifiquen i 
seran les següents:

O.F. Núm. 9. Reguladora de la taxa per al 
subministrament d’aigua potable al municipi.
Les tarifes de la taxa per l’any 2015 no es modifiquen i 
s’apliquen les següents:

Turismes
De - 8 CF
De 8 a 11,99  CF
De 12 a 15,99 CF
De 16 a 19,99 CF
De + 20 CF

........................................................................................... 16,80 €
.............................................................................. 45,30 €
............................................................................ 95,55 €
.......................................................................... 119,07 €

...................................................................................... 148,83 €

Autobusos
De - 21 places
De 21 fins a 50 places
De + 50 places

.............................................................................. 110,77 €
................................................................ 157,65 €

............................................................................. 197,08 €

Camions
De - 1000 Kg. CU
De 1000 a 2999 Kg. CU
De + 2999 a 9999 Kg. CU
De + 9999 Kg. CU

............................................................................ 56,17 €
.............................................................. 110,77 €

........................................................... 157,65 €
......................................................................... 197,08 €

Tractors
De - 16 CF
De 16 a 25 CF
De + 25 CF

......................................................................................... 23,46 €
.................................................................................. 36,90 €

...................................................................................... 110,77 €

Turismes
Ciclomotors
Fins a 125 CC
De + 125 a 250 CC
De + 250 a 500 CC
De + 500 a 1000 CC
De + 1000 CC

....................................................................................... 5,88 €
.................................................................................... 5,88 €

......................................................................... 10,08 €

......................................................................... 20,16 €
....................................................................... 40,32 €

.................................................................................. 80,64 €

Remolcs i semiremolcs
Entre 750 i 999 Kg. CU
De 1000 a 2999 Kg. CU
De + 2999 Kg. CU

.................................................................. 23,46 €
................................................................. 36,90 €

......................................................................... 110,77 €

Tarifa 1 (domèstica)
Tarifa 2 (domèstica reduïda)

................................................................... 118,25 €
...................................................... 59,13 €

Tarifa (comerç familiar)
Tarifa (industrial familiar)
Tarifa (bars i restaurant de menys de 50 places)
Tarifa (restaurants de més de 50 places)

............................................................ 169,78 €
......................................................... 169,78 €

 ............... 546,04 €
.......................... 1.424,21 €

De 0 a 10 m³/abonat/mes
De 10 a 20 m³/abonat/mes
Excés de 20 m³/abonat/mes

..................................................... 0,20 €/m³
................................................... 0,62 €/m³
................................................. 0,85 €/m³

A · Tarifa domèstica
M³ Consumits Preu

Fins a 15 mm
De 15 a 20 mm
De 20 a 30 mm
De més de 30 mm

........................................................... 6,90 €/abonat/mes
........................................................ 8,00 €/abonat/mes
...................................................... 10,00 €/abonat/mes

................................................ 12,00 €/abonat/mes

Quota fixa del servei (segons diàmetre del comptador)
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Jazzpera intens i amb sorpreses
L’aposta per un intèrpret de renom Internacional com 
Chano Domínguez, va resultar un èxit i la setena edició 
del ja consolidat Jazzpera va reunir 380 persones que van 
omplir la plaça de La Pera. La complicitat entre els músics 
va funcionar durant tota la vetllada del dissabte 28 de 
juny i el resultat va ser un plaent concert de jazz fusió, on 
es van barrejar el flamenc, el jazz americà i el son cubà. 
Chano Domínguez (piano), Horacio Fumero (contrabaix) i 
David Xirgu (bateria) van formar una  combinació de músics 
d’altíssima qualitat . El dia anterior, el divendres 27 de juny, 
en el marc de la Casa-Museu Castell Gala-Dalí va oferir 
el seu espectacle Tretze maneres de cantar les quaranta o 
Farem la revolució i la tornarem a fer. Després del concert, 
les 230 persones del públic es van anar dividint en petits 
grups de 25 i anaven baixant a la cripta. Allà, la Lídia els 
cantava el tema dedicat a Maria i a la mare.  I tot seguit, 
Lídia va convidar tothom a l’estany on no va dubtar a ficar-
se a l’aigua com l’Anita Ekberg a la Dolce Vita, i des d’allí va 
cantar El meu país és tan petit. Com a últim detall, Lídia Pujol 
va acomiadar tothom a la porta, un a un, amb una abraçada.  
L’altra acció  del cap de setmana a la Pera va ser l’Í-
TACA Familiar del diumenge 29 de juny, encapçalat per 
la Microcaravana de la Cultura Inquieta que va actuar a 
l’interior del Bar L’Escola, a causa de la pluja. El dissabte, a 
més a més, pels carrers de La Pera també hi vàrem trobar 
el Projecte Escap-art on els artistes plàstics Javier Luján, 
Raquel Morón i Guillermo Basagoiti van mostrar les seves 
obres als carrers del poble.

O.F. Núm.10. Reguladora de la taxa de clavegueram i  
connexió a la xarxa.
Aquesta taxa no ha sofert modificació en relació a l’any 
2014. 

O.F. Núm. 17. Reguladora de cementiris.
La quota tributària a aplicar l’any 2015 serà la següent:

Informació de les regidories

Fins a 15 mm
De 15 a 20 mm
De 20 a 30 mm
De més de 30 mm

........................................................... 0,75 €/abonat/mes
........................................................ 0,90 €/abonat/mes
........................................................ 1,10 €/abonat/mes

.................................................. 1,50 €/abonat/mes

Manteniment d’escomesa i comptador (segons diàmetre del comptador)

Fins a 15 mm
De 15 a 20 mm
De 20 a 30 mm
De més de 30 mm

........................................................... 0,75 €/abonat/mes
........................................................ 0,90 €/abonat/mes
........................................................ 1,10 €/abonat/mes

.................................................. 1,50 €/abonat/mes

Manteniment d’escomesa i comptador (segons diàmetre del comptador)

M³ Consumits ............................................................................ 0,80 €/m³

B · Tarifa industrial, agrícola i ramadera

Fins a 15 mm
De 15 a 20 mm
De 20 a 30 mm
De més de 30 mm

........................................................... 8,00 €/abonat/mes
...................................................... 10,00 €/abonat/mes
...................................................... 12,00 €/abonat/mes

................................................ 15,00 €/abonat/mes

Quota fixa del servei (segons diàmetre del comptador)

Xarxa Sector Nord
Resta de xarxa del T.M.

................................................................... 3.600,00 €
............................................................. 340,00 €

C · Tarifa de connexions i altres
Dret de connexió inicial a la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable

Fins a 15 mm
De 15 a 20 mm
De 20 a 30 mm
De més de 30 mm

.................................................................................. 50,00 €
............................................................................... 60,00 €
............................................................................... 70,00 €

......................................................................... 95,00 €

Comptadors d’aigua (segons diàmetre del comptador)

Concessió de dret de sepultura d’un nínxol 
Concessió de dret de sepultura d’una tomba
Concessió de columbari
Conservació anual de nínxols
Conservació anual de tombes
Conservació anual de columbari
Expedició de títols
Expedició d’altres documents funeraris
Dret de sepultura i trasllat
Renovació de títol

......................... 945,00 €
................... 4.000,00 €

............................................................ 275,00 €
.................................................... 13,00 €
................................................... 75,00 €

................................................. 5,00 €
......................................................................... 31,50 €

................................. 15,00 €
....................................................... 105,00 €

......................................................................... 25,00 €

Entitats i activitats



La Pera, Púbol, Pedrinyà i Riuràs[ 14 ] Desembre 2014

9N

La Pera s’activa pel dret de Catalunya a decidir 
i el 9-N esdevé un èxit de participació
La consulta ciutadana sobre el futur 
polític de Catalunya va iniciar el seu 
recorregut al municipi de La Pera 
el dia 22 de setembre, amb una 
sessió extraordinària del plenari de 
l’Ajuntament en què es va acordar per 
unanimitat donar ple suport a celebrar-
la i a facilitar tots els recursos i eines 
a l’abast del consistori per fer possible 
la votació el dia 9 de novembre. 
El calendari d’esdeveniments polítics 
del país va quedar condicionat, però, 
per la intervenció de les institucions 
de l’estat espanyol que van recórrer 
la convocatòria davant del Tribunal 
Constitucional qui, finalment, va 
dictaminar la suspensió de la consulta. 
Com a la majoria de pobles i ciutats 
del país, els ciutadans de La Pera 
van respondre a la convocatòria de 

mobilització de les principals forces 
polítiques i entitats cíviques catalanes 
a manifestar-se públicament a 
favor del dret a decidir davant dels 
ajuntaments. Així, el 30 de setembre 
a les 7 de la tarda, un bon nombre de 
veïns de La Pera es van concentrar a la 
plaça per protestar i llegir el manifest 
de denúncia per la suspensió de la 
consulta pel Tribunal Constitucional.
Posteriorment, el 4 d’octubre, l’alcalde 
del municipi, Josep Pi, va acudir 
a la convocatòria de les entitats 
municipalistes per lliurar al president 
de la Generalitat els respectius 
certificats de les mocions aprovades 
en favor de la consulta en els plens 
municipals. A l’acte, que es va celebrar 
al Palau de la Generalitat, hi van ser 
presents els representants de més de 

900 ajuntaments catalans.
Arribada la data de la consulta, a 
La Pera es van organitzar un seguit 
d’actes per convertir el dia en una 
festa oberta i participativa, com així 
va ser: a tots els esdeveniments hi 
va assistir un gran nombre de veïns 
-al voltant d’un centenar- que es van 
desplaçar en comitiva d’un lloc a l’altre 
del municipi, per tal d’anar seguint tots 
els actes programats.
El primer de tots, a 2/4 de 10 del matí: 
es va fer una concentració popular 
per seguir l’enretirada de la placa de 
la Plaça Constitució de La Pera que, 
seguint l’acord del ple municipal, 
passarà a dir-se Plaça Catalunya tan 
bon punt conclogui tot el procés. Tot 
seguit, a les 10 del matí, la comitiva va 
donar suport presencial a la col·locació 

Els membres del Consistori després de donar suport a la consulta.

Concentració a la Plaça de l’Església contra la decisió del Tribunal Constitucional

L’alcalde Josep Pi a la Generalitat,
lliurant el certificat de l’acord del Ple que donava suport al 9-N

Operaris retirant les plaques de les places de La Pera i Púbol
dedicades a la Constitució espanyola
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9N
d’un rètol a l’entrada del municipi que 
l’identifica com a adherit a l’Associació 
de Municipis per a la Independència.
Una hora més tard, a les 11, es va 
procedir a retirar el rètol de la Plaça 
Constitució de Púbol que, com en el cas 
de la Pera, també canviarà de nom per 
dir-se Plaça Major de Púbol seguint el 
mandat del Ple municipal. 
I tot seguit, a 2/4 de 12, es va hissar 
una estelada a l’entrada del mateix 
nucli de Púbol, mentre sonava l’himne 
de Catalunya, Els Segadors, interpretat 
per un graller del poble. Durant aquest 
acte, els assistents expressaven la 
seva satisfacció per haver aconseguit 
portar-lo a terme malgrat que el 
màstil adquirit per a aquesta ocasió 
havia estat extraviat per la missatgeria 
d’àmbit estatal que l’havia de lliurar. 
Aquesta circumstància va  propiciar 
tota mena de sospites sobre si la 
pèrdua havia estat una negligència 
involuntària del servei de missatgeria 
o un boicot fet amb plena consciència.
A continuació, al punt del migdia, es 
va projectar al Local Polivalent el 
documental Girona, ciutat de setges 
que relata el setge de Girona del 
1711, durant la guerra de Successió 
que acabaria ocupant Barcelona i tot 
Catalunya tres anys més tard, amb el 
trist resultat que ja sabem. La projecció 
va acabar amb un celebrat vermut 
popular que va ajudar a sufragar les 
despeses dels actes de tota la jornada.
Mentrestant, la votació va anar fent el 
seu curs amb absoluta normalitat i, 
en acabar en recompte, es va deixar 
constància que els habitants de tot el 
municipi volen participar amb il·lusió i 
entusiasme en la construcció d’un nou 
país.

Col·locació del rètol de l’entrada al nucli de La Pera
que acredita el municipi com a membre de l’AMI

Una gran majoria de veïns de La Pera van acudir a votar el 9 de novembre

L’equip de voluntaris que el 9 de novembre va fer possible celebrar la votació

Hissada de l’estelada a l’entrada del nucli de Púbol

Habitants

Cens electoral

Votants

Sí-Sí

Sí-No

Sí-Blanc

No

En blanc

Altres

................................................. 443

........................................ 355

..................................................... 242

........................................................... 230

.............................................................. 5

........................................................ 4

.................................................................... 1

........................................................ 0

............................................................ 2

CONSULTA 9-N
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L’Entrevista

Parlem amb...
Anna Massa i Pires
Atleta saltadora de perxa

Amb  només 16 anys, Anna Massa s’ha convertit en una de les esportistes catalanes amb més projecció. 
Aquesta saltadora de perxa de La Pera, enrolada al Girona Costa Brava–Club Atlètic Palafrugell, ha tingut 
una progressió espectacular. Campiona d’Espanya en la categoria cadet el 2013, en els darrers mesos, Anna 
Massa no ha parat de col·leccionar reconeixements i ha estat escollida millor esportista gironina de l’any en 
la categoria de promesa, millor esportista de l’any de Palafrugell i millor atleta cadet de l’any de Catalunya.

D’aquests tres reconeixements, quin és el que t’ha fet 
més il·lusió? 
El de millor atleta cadet, perquè era en reconeixement a 
tot el que vaig aconseguir l’any passat -ara ja sóc juvenil-. 
Tampoc no m’esperava ser escollida millor esportista 
promesa gironina.

Aquest últim reconeixement te’l varen concedir en el 
decurs d’un acte en el qual també es va guardonar 
esportistes de renom com Jennifer Pareja, campiona 
del món de waterpolo, i Kilian Jornet, campió mundial 
de trail running. Com et vares sentir quan t’ho van 
dir?
Em va impactar molt perquè no sabia que existissin aquests 
premis. I, evidentment, també em va fer molta il·lusió veure 
qui eren la resta de guardonats.
Va ser una llàstima que a l’acte de lliurament no hi poguessin 
assistir personalment ni Kilian Jornet ni Jennifer Pareja, que 
estaven participant en competicions. Recordo que també hi 
era el pilot de motos Maverick Viñales.

I del premi que et varen donar a Palafrugell, què 
me’n dius?
També em va fer molta il·lusió, encara que sigui un premi de 
caire més local, ja que formo part del club atlètic d’aquest 
municipi.

La teva marca actual de salt de perxa és 3,60 metres. 
Suposo que el teu objectiu és arribar més lluny. Quina 
és la fita que t’has fixat?
No em vull posar massa fites. Vull anar poc a poc i que vagi 
sortint tot, de mica en mica. No m’agrada posar el llistó molt 
alt perquè, si no hi arribes, tampoc no és bo. Crec que es 
tracta de seguir treballant per poder saltar cada cop més 
alt.

Ho fas per no desil·lusionar-te?
Sí, però també perquè penso que s’ha d’anar fent. És clar 
que el somni de qualsevol atleta és anar a uns Jocs Olímpics 
o a uns mundials absoluts, i si s’hi arriba, genial. Però ara 
és massa aviat per pensar-hi. Penso treballar per fer-ho 
possible però sense obsessionar-me.

“Viure a La Pera és de les coses
que no canviaria mai”
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L’Entrevista
L’any passat vares aconseguir el campionat 
d’Espanya...
Sí, i també vaig anar a Holanda amb la selecció espanyola 
que era com unes olimpíades, però d’Europa, per a menors 
de 16 anys. L’any 2015 voldria anar al mundial juvenil que 
es fa a Colòmbia, on la marca mínima és de 3,80 metres.

Has dit que no t’agrada posar fites, però si vols anar a 
Colòmbia has de poder saltar aquests 20 centímetres 
més que et falten per arribar a la marca mínima. 
Creus que ho aconseguiràs en pocs mesos?
Crec que ho puc aconseguir. En els entrenaments vaig bé i 
progresso adequadament per poder-los saltar. El que passa 
és que aquests darrers mesos han estat un xic estranys 
a l’hora de competir. Entrenant ha anat tot molt bé però, 
després, no aconseguia allò que feia als entrenaments. 
Crec que estava un xic saturada. Portava des del setembre 
entrenant molt i competint gairebé cada cap de setmana. 
Potser necessitava un xic de tranquil·litat.

Per què vares triar el salt de perxa?
Vaig començar a fer atletisme amb el meu pare, que 
practica esport des de petit, i sempre he practicat diferents 
disciplines, no només el salt de perxa. També he fet curses 
de velocitat, altres salts i proves combinades, però un dia 
vaig provar, per consell del meu pare, el salt de perxa. Des 
del primer dia se’m va donar bé i em va agradar. Vaig seguir 
provant, provant... fins que vaig decidir dedicar-m’hi de ple.

N’has trencat gaires de perxes?
No, ni una. I em faria il·lusió perquè tots els perxistes n’han 
trencat alguna. 

Creus que és una disciplina esportiva massa 
dominada pels homes?
No, també hi ha moltes noies que la practiquen. El que passa 
és que sobresurten més els nois perquè són més ràpids, 
tenen més força i, a nivell mundial, salten un metre més que 
les noies. Però jo penso que hi ha un bon planter de noies. 
Potser sí que és parla més del salt de perxa masculí perquè 
ara mateix hi ha un noi que està a les alçades del rècord del 
món, però jo crec que el salt de perxa femení també està 
ben valorat.

Hi ha algun o alguna esportista amb qui t’emmirallis?
Sí, Ielena Isinbàieva que és la que té el rècord del món de 
salt de perxa i que és una fora de sèrie. És molt bona, salta 
a la perfecció.

Per a tu, que és el més important: la motivació o la 
preparació?
Les dues coses. No pots saltar si no estàs preparat 
físicament, però tampoc pots saltar bé, si mentalment no 
estàs bé. Les dues coses estan molt lligades. Has d’anar 
molt decidit i tenir-ne ganes perquè et surtin les coses, però 
també t’has d’esforçar i preparar-te.

És molt o poc això per a tu?
Crec que és relativament poc perquè els entrenaments no 
eren massa durs. Hi ha gent que entrena a un nivell molt 
més alt. 

Què estudies?
Ara he començat batxillerat científic a Palafrugell.

Quins projectes tens?
M’agradaria anar a estudiar als Estats Units.  Els estudis 
universitaris els voldria fer allà. Estic mirant-ho ja que hi ha 
una empresa que et concedeix beques en funció de les teves 
notes acadèmiques i de les marques esportives que tens. 
Com millors són, més alta és la beca.

Ets una persona jove i la teva dedicació esportiva et 
deu impedir compartir estones amb els teus amics...
Sí, tot sovint. Si tinc competicions i es fan els dissabtes al 
matí, a la tarda puc fer coses i tinc tot el cap de setmana 
per endavant, però si son els diumenge, no puc fer res el 
dissabte a la nit. Només em queda lliure la tarda. Ho porto 
força bé. 

Anna Massa a l’entrada de casa seva, a La Pera
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Quin paper ha jugat el teu pare, en Josep Massa, en 
la teva carrera?
Ell va ser qui em va introduir en el món de l’atletisme i m’ho 
ha ensenyat tot. També és el meu entrenador. Entreno amb 

L’Entrevista

Anna Massa i el seu pare i entrenador, Josep Massa

un grup on hi ha atletes de diferents disciplines on fem de 
tot i ell m’entrena específicament de salt de perxa. A part al 
ser delegat del club, ens acompanya als viatges i ens porta 
a tot arreu.

Es més permissiu com a pare o com a entrenador?
És força obert de les dues bandes. És un bon pare que 
em deixa fer coses i com a entrenador tampoc no és molt 
estricte. 

Quins consells donaries a la gent que comença i que 
practica algun esport?
Doncs que si ho fan i s’han de sacrificar, que sigui perquè 
gaudeixen practicant l’esport. Que pensin que sense sacrifici 
i esforç no s’aconsegueix res i, per tant,  allò que fas t’ha 
d’agradar. 

T’agrada viure a La Pera?
Estic genial a la Pera. Seria de les coses que no canviaria 
mai. Hi ha molt bon ambient especialment amb el grup de 
joves del municipi, que tenen entre 16 i 19 anys. No tots 
viuen al poble però els que no hi són, vénen els caps de 
setmana. M’agrada viure en un entorn com aquest.

Durant el mes de maig, entre els dies 20 i 23, l’equip de 
rodatge del programa de TV3 “El Foraster”, encapçalat pel 
seu carismàtic presentador, l’actor Quim Masferrer, va venir 
a La Pera per a enregistrar un capítol dedicat al nostre poble. 
El rodatge va aixecar molt de rebombori al municipi, amb 
veïns fent-se veure per aconseguir que els enregistressin 
les càmeres i sortir en el programa i d’altres, en canvi, 
amagant-se per no haver de sortir. Posteriorment el dia 2 
de juny es va enregistrar al Polivalent la part del monòleg 
amb públic que fa a cada programa el presentador Quim 
Masferrer. L’acte, que va durar unes tres hores, va comptar 
amb una gran assistència: unes 500 persones tant de gent 
de La Pera com de pobles veïns que s’ho varen passar d’allò 
més bé amb l’espectacle. En el moment de publicar aquest 
butlletí el programa encara no s’ha emès i no se sap quan es 
podrà veure, però aquí en teniu algunes imatges.

Entitats i activitats

“El Foraster” a La Pera
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La seu del centre de donació de sang de La Pera va ser 
l’Escola Pedra Blanca.  El dilluns 2 de juny, els alumnes 
més grans van col·laborar fent els cartells anunciadors 
i elaborant un petit obsequi per repartir als donants. A la 
tarda, van ajudar als equips d’extracció servint begudes i 
menjar als donants. 
El 5 de juny, es va fer un berenar per celebrar el fi de curs 
dels tallers familiars que han tractat temes molt diversos: 
submarinisme, els volcans, el Nadal alemany, l’acordió...
Per agrair la col·laboració de tots els familiars, l’Escola els 
va oferir  un petit detall fet pels alumnes -una pedra de platja 
decorada- i un berenar al pati de l’escola. Entre alumnes, 
mestres i pares, s’hi van aplegar unes 70 persones.
La celebració de la fi de curs es va fer el 20 de juny amb 
diverses activitats. Per començar,  un esmorzar que també 
va servir per festejar els aniversaris dels alumnes que fan 
anys durant les vacances d’estiu.  A continuació, tots plegats 
van fer una bona remullada al pati amb dues piscines de 
plàstic i la mànega d’aigua. La celebració va seguir al vespre 
al Polivalent, amb actes dedicats a les famílies. Primer, 
per grups d’aula, fent diferents danses (balls de bastons). 
Després, tots els alumnes, de P3 a 6è, van representar l’obra 
Les quatre estacions.  També es va fer un sentit comiat a 
dues alumnes que deixaven l’escola. Finalment es va fer un 
sopar en el que hi varen participar unes 200 persones, que 
van portar plats elaborats de casa.  
Amb l’inici del curs, es van reprendre els tallers. El 17 
d’octubre hi va participar el senyor alcalde, Josep Pi, 
explicant la seva feina i la consulta del 9N. També va 
respondre les preguntes que s’havien preparat els alumnes.
La Catanyada es va celebrar el divendres dia 31 d’Octubre 
al pati de l’escola, amb l’assistència d’unes 150 persones 
entre alumnes, mestres i familiars. Es van fer danses a 
sota el porxo i es van repartir les castanyes i la bosseta de 
panellets per alumne que s’havien fet al matí a l’escola. 
El 14 de novembre, es van elaborar  obsequis fets amb goma 
eva per als participants al dinar en benefici de la Marató de 
TV3, i també  es van fer unes lletres i uns cors de paper 
per decorar el polivalent el dia de l’acte. Mentre els alumnes 
de primària acabaven el tallers amb la Mary, la Caterina 
explicava un conte en portuguès als alumnes d’infantil.

Entitats i activitats

Activitats de L’Escola
Pedra Blanca
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Actes per a tots a la Festa Major 

Augmenten les donacions de sang 

L’exposició de flors de Pedrinyà repeteix èxit en la novena edició

La Festa Major de La Pera es va celebrar aquest any els dies 
13, 14 i 15 de juny, amb algunes novetats. Una de les més 
destacades va ser el canvi de data del sopar popular que en 
els darrers anys tancava la festa major, i que aquest 2014 
es va fer després del discurs de l’Hereu i la Pubilla 2013, en 
Marc Bahí i la Carme Riera. El sopar va reunir a molt més 
públic que els últims anys i quasi doblàvem les inscripcions 
de l’anterior. Durant aquest acte, amenitzat amb la música 
de Cristina Cat, es van escollir als nous Hereu i Pubilla 2014, 
en  Pere Condom i la Sabina Calleja. Una altra de les novetats 
va ser que els jocs de la mainada es van fer l’endemà a la 
tarda juntament amb la cercavila i la xocolatada, i se’n va 
encarregar de fer-ho la Jopepu. La llàstima és que el temps 
no ens va acompanyar! Al concert de la nit jove hi varen 
actuar la Loca Histeria i Dj’s. I el diumenge com sempre la 
Selvatana ens va oferir el tradicional concert i el ball de fi de 
festa. Des de la Comissió organitzadora sabem que alguns 
dels canvis no han estat del gust de tothom. Per això us 
demanem disculpes tot i que pensem que ha sigut una festa 
tan bonica com les anteriors i ben lluïda!!

L’habitual campanya de recollida de sang, que aquest 
any es va fer el mes de juny, va ser un èxit. En total hi va 
haver 24 donants, una xifra que supera la de les últimes 
campanyes. Des del 2006 no teníem  un nombre tan elevat 
de donacions al nostre municipi. Un altre fet destacat és que 
2 dels donants de sang ho varen fer per primera vegada 
sumant-se als veïns que periòdicament compleixen amb 
aquest gest de civisme i responsabilitat. També cal destacar 
la col·laboració dels alumnes de l’Escola Pedra Blanca que 
van elaborar obsequis per lliurar als donants i que van tenir 
cura d’oferir-los l’habitual refrigeri per recuperar forces.  
Des del Banc de Sang i Teixits i des de l’Ajuntament fem 
arribar a tots ells el nostre agraïment.

El cap de setmana abans de la Festa Major de La Pera es va celebrar la novena edició de l’exposició de flors a l’església 
de Sant Andreu de Pedrinyà, com sempre organitzada per diferents veïns i amb el suport de l’Ajuntament. Com en anys 
anteriors, l’exposició va ser tot un èxit, tant per la dedicació de les persones que hi van col·laborar aportant rams i plantes, 
com pel nombre de visitants que, una vegada més, varen venir fins al nostre municipi per poder gaudir de les magnífiques 
composicions florals que hi havia dins i fora de l’església, en l’entorn reposat de Pedrinyà.

Entitats i activitats
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Entitats i activitats

Casal d’estiu amb moltes 
activitats

Diada al poble i V a Barcelona

Cinema a la Fresca a Púbol

Com es habitual en els últims anys, s’ha organitzat un casal 
d’estiu per als més petits del municipi, que va començar el 
25 de juny i va finalitzar el 31 de juliol. La majoria de les 
activitats diàries es varen portar a terme a l’Escola Pedra 
Blanca però també en d’altres indrets del municipi, com 
es pot apreciar a la fotografia. A més, la trentena de nenes 
i nens participants al casal també varen poder-se anar a 
banyar a la piscina de Flaçà i a la platja de Colera, i passar 
dos dies i una nit d’acampada a Sant Martí Vell.

Una vegada més els veïns del nostre municipi s’han bolcat 
en la celebració de la Diada de l’11 de Setembre. Uns 
quants varen desplaçar-se fins a Barcelona per participar 
en l’acte central i formar part de la gegantina V que es va 
estendre des de la Plaça de les Glòries per tota la Gran Via i 
la Diagonal. Els veïns que van romandre al poble van poder 
degustar el deliciós arròs que cada any preparen el grup de 
dones de la Pera i Púbol. Tant a La Pera com a Barcelona la 
Diada  va ser un gran èxit.

Un any més i amb l’objectiu de gaudir d’un oci alternatiu 
a les nits d’estiu, l’Ajuntament va programar una sessió 
de cinema a la fresca a la plaça de Púbol. Es va projectar 
la pel·lícula Amazing Spiderman, amb la qual l’any 2012 
el director Marc Webb va reprendre una de les nissagues 
cinematogràfiques amb més èxit del setè art. La projecció 
però no va reunir gaire públic i només hi varen assistir una 
quarantena de persones. Des de l’Ajuntament us animem 
per a properes edicions per fer més agradables les nits 
d’estiu.
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Entitats i activitats

La Festa Major de Púbol,
tant participativa com sempre

Molta gent a la Pujada als Àngels 

Música per la Llibertat amb 
Joanjo Bosk i l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà

Fideuada solidària per a
La Marató de TV3 d’aquest any

Com cada any, els dies 14 i 15 d’agost es va celebrar la Festa 
Major de Púbol. Seguint la mateixa línia iniciada amb la de 
La Pera, la Comissió de Festes va subcontractar aquest 
any una empresa d’espectacles perquè s’encarregués 
d’organitzar els concerts, que pensem que han estat tant 
lluïts i participatius com altres anys. Tant les sardanes, com 
els jocs infantils i el concert van tenir una notable assistència 
de públic. L’única pega va ser que el temps amenaçava pluja 
i per precaució es va decidir fer els actes previstos per la 
tarda al Polivalent, tot i que al final no va ploure.

El passat 19 d’octubre la JOPEPU va organitzar un any més 
la tradicional Pujada als Àngels, la 35ena edició,  amb la 
nombrosa afluència de gent que hi sol acudir i, com sempre, 
va ser un èxit. Van pujar caminant fins al santuari unes 100 
persones, i a l’hora de dinar en varen ser unes 220. Com 
a detall, a la gent que va pujar a peu se’ls va regalar un 
dispositiu USB amb el logo de la pujada als Àngels. I per 
celebrar el 35è aniversari es va regalar també un termo, 
serigrafiat igualment amb el logo de l’esdeveniment. Com 
sempre, tot va anar molt bé i qui va voler va poder anar a 
missa, a posar un ciri a la marededéu o a fer el vermut. 

El concert que s’organitza cada any des de l’Ajuntament, es 
va celebrar el 13 de setembre amb l’Orquestra de Cambra 
de l’Empordà i el cantant Joanjo Bosk. Sota el nom de 
Música per la llibertat 1714-2014 la formació orquestral i 
el vocalista varen interpretar una interessant selecció de 
cants i poemes patriòtics de Xavier Montsalvatge, Raimon, 
Lluís Llach, Valentí Miserachs i Enric Morera. El concert 
va tenir un caire molt emotiu i va entusiasmar a les 80 
persones que van aplegar-se al Polivalent per gaudir 
d’aquest esdeveniment.

El passat 23 de novembre va tenir lloc al Local Polivalent la 
primera fideuada a favor de la Marató de TV3. L’àpat que van 
adquirir i menjar els assistents es va preparar amb productes 
i aliments que van ser donats o subvencionats per empreses 
i per autònoms del municipi i de les rodalies i l’import abonat 
pels assistents es va destinar íntegrament a la Marató. 
Per completar la celebració i agrair la bona disposició dels 
assistents, durant la mitja part del concert que va amenitzar 
l’acte es van sortejar dinars, sopars i nits de hotel. 
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UE La Pera: cinc equips en competició aquesta temporada

Acta del 17-10-1915 
«En el pueblo de La Pera a diez y siete de octubre de mil 
novecientos quince. Reunidos en la Casa Consistorial los Srs. 
del Ayuntamiento al margen relacionados bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde D. José Massa Comas y siendo la hora señalada 
fué declarada abierta la sesión con lectura del acta anterior 
que fue aprobada.
Seguidamente el Sr. Alcalde manifestó en la Corporación que 
habiendo tenido en distintas ocasiones quejas referentes 
al local del Juzgado municipal por este el mismo que este 
Ayuntamiento celebra sus sesiones, es de imprescindible 
necesidad la construcción de un local independiente del 
Ayuntamiento.
Y el Ayuntamiento en su visita acuerda la mentada construcción 
satisfaciendo su importe con lo consignado en el presupuesto 
del año actual ó sean 150 pesetas y las restantes por medio 
de un presupuesto extraordinario de la cantidad resultante 
en caja a 31 de diciembre último procedente del capítulo de 
cementerios y de otras sobrantes de los presupuestos de 
varios años.
Asimismo se acuerda facultar al Sr. Alcalde para que lleve a 
efecto la construcción del local Sala de Audiencia del Juzgado 
municipal y otras dependencias necesarias disponiendo de 
las cantidades de que se necesitan invirtiéndolas en el modo 
y forma que cree conveniente a los intereses municipales y 
haciendo todo cuanto fuese necesario sin necesidad de reunir 
al Ayuntamiento pero dando al final cuenta detallada de ello.
Al propio tiempo se acuerda facultar al Sr. Alcalde para que 
publique la subasta de la obra en pliegos cerrados y presencie 
la misma con asistencia del Sr. secretario y si lo cree 
conveniente con asistencia del Ayuntamiento.
Y no teniendo más asuntos de que tratar y después de dada 
cuenta de la correspondencia de la semana anterior se levantó 
la sesión que yo el Secretario certifico.

Firman: José Massa, Ramon Planellas, Benito Sabarí, Pedro 
Salvà y José Carreras (Secretario)»

Acta del 21-11-1915 
«En el pueblo de La Pera a veinte y uno de Noviembre de mil 
novecientos quince. Reunidos en la Casa Consistorial los Sres. 
del Ayuntamiento al margen relacionados bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde D. José Massa Comas y siendo la hora señalada 
fue declarada abierta la sesión con lectura del acta anterior 
que fue aprobada.
Acto seguido y en vista de haber resultado desierta la 
subasta que se había intentado para el día diez actual para la 
construcción y arreglo de un local destinado a Sala Audiencia 
del Juzgado municipal y otras dependencias como cuarto 
calabozo y de arrestos. Habiéndose acordado por unanimidad 
celebrar segunda subasta con arreglo a las mismas 
condiciones que siguieron para la primera y con el aumento de 
doscientas pesetas ó sea con el tipo máximo de ochocientas 
pesetas a toda rebaja, cuya segunda subasta se celebrará a 
las once horas del día doce de Diciembre próximo.
Así mismo se acuerda facultar al Sr. Alcalde para que se 
publique la nueva subasta por medio de edictos en los lugares 
de costumbre y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Seguidamente se dio cuenta de la correspondencia de la 
semana anterior y enterada la corporación se levanta la sesión 
de que yo, el secretario, certifico.

Firman:  José Massa, Ramon Planellas, Benito Sabarí, Pedro 
Salvá y José Carreras (Secretario)»   

Aquesta temporada, la trenta-cinquena des de la seva fundació, la UE La Pera tindrà cinc equips en competició. El masculí 
sènior a 4ª Catalana, el femení sènior a 1ª Catalana -després d’haver quedat campiones de 2ª l’any passat-, el femení cadet/
juvenil a sèniors de 2ª Catalana, el femení aleví/ infantil a 1ª Catalana i el masculí benjamí al campionat comarcal. 

Temps era temps

Entitats i activitats

Construcció de locals per a jutjats, audiències i calabossos, ara fa cent anys

COMPOSICIÓ DE L’ AJUNTAMENT DE LA PERA
ANY 1883

Alcalde
Regidors

Fermí Bahí.
Martín Masó, Pedro Alofra, Isidro Colomé, Miquel Vilà,
Salvador Llenas, Juan Almar.

ANY 1886

Alcalde
Regidors

Síndic
Secretari

Andrés Ponsatí
Francisco Recasens, Martín Masó y Ros, José Homs,
Juan Alofra, Juan Llenas.
Jaume Baró
Juan Andreu



AJUNTAMENT DE LA PERA
Plaça de l’Església, 1

Telèfon
Fax
E-mail

..................................................................... 972 488 205
............................................................................ 972 488 586

................................................... ajuntament@lapera.cat

Horari:
Dilluns, de 17:00 a 20:00 h. 
Dimarts, dimecres i dijous, de 9:30 a 13:30 h

HORARIS
DIPENSARI MÈDIC DE LA PERA

Dimarts i dijous
Servei de podologia
(cita prèvia) Últim dilluns de cada mes

DIPENSARI MÈDIC DE FLAÇÀ
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Divendres

DISPENSARI MÈDIC DE SANT JOAN DE MOLLET
Dimarts i dijous 

CAP DE CELRÀ
Cada dia 
CAP GÜELL DE GIRONA (Urgències)
Cada dia 

DEIXALLERIA COMARCAL
De dimarts a divendres
Dissabtes

DEIXALLERIA MÒBIL 
Segon dimecres de cada mes
a l’esplanada del local polivalent

SOREA
Divendres

ELÈCTRICA DE JAFRE
Dilluns i dijous

HORARI DE MISSES
La Pera (Diumenges)
Púbol (tercer diumenge de cada mes)

....................................................... de 09:30 a 12:00 h
................................................ de 09,00 a 11,00 h

................................................... de 15,00 a 19,00 h
....................................................... de 08,00 a 10,20 h

.................................................................. de 08,00 a 15,00 h

....................................................... de 10,30 a 13,30 h

.................................................................... de 08,00 a 20,00 h

.................................................................... de 20,00 a 08,00 h

..... de 09,00 a 13,00 h i de 15,30 a 19,00 h
.................................................................. de 09,00 a 13,00 h

................................. d’11,00 a 14,30 h

.................................................................. de 10,00 a 13,00 h

......................................................... de 17,00 a 19,00 h

................................................................. 11,00  h
................................... 11,00  h

TELÈFONS D’INTERÈS
Ambulàncies, Bombers, Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra. Comissaria de la Bisbal d’Empordà

Generalitat. Atenció ciutadana
Consell Comarcal del Baix Empordà
Dispensari mèdic de La Pera
Dispensari mèdic de Flaçà
Dispensari mèdic de Sant Joan de Mollet
CAP de Celrà
CAP Güell de Girona
Hospital Josep Trueta
Farmàcia de Flaçà
Farmàcia de Corçà
Escola Pedra Blanca
Bar Centre Social L’Escola
Sorea (Companyia d’aigües)

Oficina de La Bisbal d’Empordà
Oficina de Palafrugell
Avaries
Atenció al client

Endesa
Punt de servei a La Bisbal d’Empordà. Lampisteria Sabrià

Avaries (gratuït)
Atenció al client

Elèctrica de Jafre
Atenció al client
Avaries

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

............................................................. 012
................................... 972 642 310

................................................ 972 489 048
.................................................... 972 488 638

.......................... 972 488 125
............................................................................ 972 492 500

............................................................... 972 210 708
............................................................ 972 940 200

.................................................................. 972 488 108

.................................................................. 972 630 083
............................................................... 972 488 540

.................................................... 972 488 114

...................................... 972 640 246
........................................................ 972 300 255

................................................................................. 902 250 370
.................................................................. 902 250 070

...... 972 640 610
.................................................................. 800 500 500
.................................................................. 902 995 111

.................................................................. 972 767 014
................................................................................. 972 767 037

Serveis del consultori

Servei de taxi per fer analítiques
Les persones que no tinguin possibilitats ni mitjans de transport per 
desplaçar-se a Flaçà a fer-se análisis clíniques poden demanar al 
consultori (telèfon 972 48 90 48) el servei de transport. Les passarà 
a recollir un taxi i el cost del desplaçament quedarà a càrrec de 
l’Ajuntament. No obstant és imprescindible demanar-ho amb un 
cert temps d’antelació perquè el transport s’ha de programar i 
no és possible prestar el servei d’un dia per l’altre. Aquest és un 
servei totalment gratuït, subvencionat per l’Ajuntament de La Pera 
i per a us exclusiu de les persones que no disposen de mitjans de 
transport.

Servei de recollida de receptes
Les persones  que no tinguin mitjans de transport per desplaçar-
se a la farmàcia de Flaçà a recollir els medicaments que se’ls ha 
receptat poden demanar aquest servei gratuït a la MªÀngela del 
consultori (telèfon  972 48 90 48) Els medicaments es recolliran a 
la farmàcia i els interessats els podrán recollir al mateix consultori, 
sense cap cost addicional. Com en el cas de les analítiques, és un 
servei totalment gratuït, subvencionat per l’Ajuntament i per a ús 
exclusiu de les persones que no disposen de mitjans de transport

Servei de podologia
Recordeu que el servei de podologia és a la vostra disposició al 
Consultori de La Pera cada primer dimecres de mes, excepte 
quan aquest dia és festiu. Per demanar hora, és necessari trucar 
primer a la Mª Àngela al consultori (telèfon 972 48 90 48). És molt 
important fer-ho amb la màxima antelació possible per poder 
atendre tothom com es mereix. El preu de cada visita és de 15 
euros.


