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Apreciats veïnes i veïns,

Han passat quatre anys més i s’acaba un nou mandat, amb aquest el tercer al cap-
davant del municipi. 

Són moltes les accions que l’Equip de Govern ha dut a terme al llarg d’aquest anys, 
hem endreçat espais del municipi (Cementiris, zones d’estacionament) arranjat 
molts carrers (C/ Sant Joan, Placeta del Carme, Passeig Sota Muralla, entrada Sud 
de Vilanova, carrer del Fort, pas Fort), dinamitzat el Centre Històric, consolidat el 
teixit associatiu, promogut la participació dels més menuts del poble en el Con-
sell d’Infants... i moltes altres que potser no són tan visibles com l’aprovació de 
bonificacions per a la supressió de barreres arquitectòniques, bonificació en la 
rehabilitació de locals en el casc antic per fomentar el comerç, les ajudes a famílies 
desafavorides, els ajuts al transport per als alumnes,... De ben segur que no han 
sigut a gust de tothom però nosaltres sempre tenim en ment, a l’hora de prendre 
aquestes decisions, a tota la població.

Especialment remarcar que ja podrem obrir l’esperat Centre de Dia,  finalment 
ha arribat i des d’aquest mes de març ja estarà en funcionament. L’empresa que 
ha guanyat el concurs per la gestió és Accent Social amb la qual col·laborarem per 
que el servei sigui l’òptim. 

He dit d’altres vegades que ésser alcalde és més fàcil quan comptes amb gent que 
t’acompanya i et recolza, dins l’equip de govern i fora. Vull agrair-vos a tots els 
que d’una manera o altra heu estat treballant pel municipi: regidors, empleats de 
l’Ajuntament i de la Societat Municipal, Entitats, Associacions i Clubs que amb 
el vostre saber i bon fer, feu que Peralada i Vilanova sempre funcionin,  estiguin 
endreçats,  actius i vius.

Agrair doncs a TOTHOM que estima els nostres pobles i col·labora d’una manera 
o altra en fer-los encara millor. És un orgull ésser Alcalde i servidor vostre.

Per últim convidar-vos a participar dels actes del Mil·lenari de l’Església de San-
ta Eulàlia tal i com consta en el primer document, del 1019, que fa esment de la 
Parròquia de Vilanova de la Muga. Els actes que s’han anat programant ens aju-
daran a promocionar el valor arquitectònic d’aquest edifici conjuntament amb 
les pintures murals que allotja i que recentment s’ha finalitzat la primera fase de 
restauració.

També us recomano que esteu atents a les xarxes socials de l’Ajuntament on es 
va informant de les novetats, activitats i notícies del nostre municipi i que de ben 
segur seran del vostre interès. En qualsevol cas podeu dirigir-vos a Sant Domènec 
per ésser puntualment informats.

En les darreres pàgines d’aquest butlletí, el darrer d’aquest mandat, trobareu les 
activitats programades per a la Festa de Pasqüetes. 

Us animo a participar-hi i que en gaudiu. Espero que ens hi trobem i ens puguem 
saludar.

Rebeu la meva més cordial salutació. Bona festa!

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Març de 2019
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CRÒNICA
DE PERALADA

PEDALADA
PER LA SETMANA
EUROPEA DE
LA MOBILITAT  
 ( 22 DE SETEMBRE )

Peralada participà un any més en la Setmana Euro-
pea de la Mobilitat amb una pedalada pel municipi 
apta per a tots els públics. 

Sota el lema ‘Combina i mou-te!’, la sortida perse-
guia sensibilitzar la població i donar a conèixer els 
avantatges de triar la bicicleta per fer desplaça-
ments curts o combinats amb el transport públic. 

CONCERT
ZENSACIONS
TRIO     
( 22 DE SETEMBRE )

El passat mes de setembre, el trio ZENsacions com-
posat pels músics Sara Parés, Pere Pau Ximenis i 
Albert Cuevas, oferiren un concert d’improvisació 
on s’interpretaren clàssics, tradicionals i populars. 
L’escenari privilegiat de l’Església de Santa Eulàlia de 
Vilanova de la Muga s’omplí de gom a gom per gaudir 
d’aquesta proposta artística. 
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MOSTRA
GASTRONÒMICA   
( 14 D’OCTUBRE )

En la vint-i-setena Mostra de Gastronomia es varen presen-
tar vint “platillos” i vint-i-quatre plats en la categoria de pos-
tres, vuit dels quals en la categoria infantil; sense cap mena 
de dubte, un èxit en participació per aquest concurs tan con-
solidat. El premi al platillo guanyador fou atorgat a Marcial 
Hernández Campos, que va cuinar Platillo de galtes de porc 
amb bolets, i el premi als millors postres va recaure al Pastís 
de melmelada de figues de Concepció Ponsí Pallisera. 

Els accèssits d’aquesta edició foren molt disputats donat l’alt 
nivell gastronòmic. En l’apartat de platillo el guardó va ser 
per Anna Oliveras Punset que cuinà una Vedella rostida de 
l’àvia i, en l’apartat de postres Dolors Callís Gumbau amb el 
seu Pastís de mel i pinyons.

Pel que fa a la categoria Infantil, tots els participants varen 
obtenir un diploma de participació i es van destacar la Coca 
Tigre de Maria Planas Caball i el Pie de carbassa i xocolata 
d’Ona Cervera Cortada. 

En el transcurs del dinar, Dolors Callís també va ser distingida 
amb un Guardó Honorífic, reconeixement per haver guanyat 
tres primers Premis de Postres, els anys 1994, 2012 i 2017.

Els guardons d’aquest any han estat elaborats per l’artista 
peraladenca Gemma Clos Maset.
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El passat diumenge dia 21 d’Octubre, els EMPEDALATS 
CLUB CICLISTA PERALADA organitzaren  la IX edició de la 
PEDALADA PERALADA BTT a Peralada. Un total de 348 ci-
clistes de BTT provinents de les províncies de Barcelona, Gi-
rona, Tarragona, Lleida i alguns de la Catalunya Nord, van 
poder escollir entre dos recorreguts amb sortida i arribada 
a Peralada.

El recorregut LLARG que era exigent i un xic tècnic: 47 Km 
per camins i corriols de muntanya per l’Albera i que tenia 
un desnivell acumulat positiu de 900 m. Els qui van triar 
aquesta opció van sortir de Peralada direcció al Palau del 
Vent  i van passar pels termes de Delfià, Rabós, Vilamaniscle, 
Llançà, Garriguella i direcció als bosquets de Les Garrigues 
van arribar a la meta, situada a Peralada.

El recorregut CURT tenia una distància de 28 Km i un desni-
vell acumulat de 495 m positiu. Tot i que era menys exigent, 
aquest circuit no era fàcil.

Pel que fa als premis, el reconegut ciclista de Capmany Ge-
rard Blanch  va disputar, amb l’esprint a l’arribada, la 1a po-
sició del recorregut LLARG amb un temps de 2h 05m sobre el 
jove de Bordils Guillem Cassú que quedà en segona posició 
i l’escalenc Nico Muñoz en tercera posició amb un temps de 
2h 10m. Pel que fa a les noies, Eva Martín de Roses, aconseguí 
la 1a posició amb un temps de 2h 39m, tot seguit Marina Ro-
dríguez amb un temps de 3h 04m i Júlia Blanch la 3a posició.

Els guanyadors del recorregut CURT van ser Sergi Ferreira 
amb un temps 1h 23m, seguit d’Ismael Rosillo de Fornells de 
la selva i de Xavier Ferrer. En categoria femenina la primera 
ciclista en arribar va ser Gemma Deusera amb un temps de 
1h 57m, seguida de Gina Esteva i Sara Pato.

El peraladenc Jordi Pons va ser el primer classificat local.

Aquets any com a novetat va ser l’acceptació de bicicletes 
elèctriques amb una bona participació formant una catego-
ria a part.

A més dels premis, obsequis i medalles pels guanyadors, tots 
els participants varen poder gaudir d’un bon esmorzar i d’un 
mallot dissenyat per l’ocasió i opció a varis premis que van 
ésser sortejats entre els participants.

L’organització vol agrair l’esforç i l’ajuda rebuda de totes les 
persones, establiments, entitats, al CEP i empreses col·labo-
radores tant de Peralada com foranes, per fer que sigui pos-
sible la realització d’aquest esdeveniment esportiu, que de 
mica en mica va assolint renom i que ja s’ha consolidat. 

Podreu trobar més informació d’aquesta edició  al web:

www.pedaladaaperalada.com 

IX PEDALADA
A PERALADA BTT   
 ( 21 D’OCTUBRE )
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3a CASTANYADA 
POPULAR  
 ( 27 D’OCTUBRE )

Per tercer any consecutiu ha tingut lloc la Castanya-
da Popular, una celebració tradicional per degustar 
aquest producte tan típic de la tardor i gaudir d’una 
tarda d’inflables i jocs tradicionals. Una proposta 
conjunta de l’Ajuntament de Peralada, l’AMPA de 
l’Escola Ramon Muntaner, el Centre Excursionista i 
la Colla Gegantera de Peralada, amb la voluntat de 
recuperar i mantenir aquesta festa tan nostra.

SORTIDA CULTURAL  
 ( 24 DE NOVEMBRE )

El dia 11 de maig, el Centre Cultural Sant Domè-
nec va organitzar una sortida Cultural a Barcelona. 
Més d’una cinquantena de participants varen po-
der gaudir al Teatre Tívoli de l’espectacle ‘La Jaula 
de las Locas’, un dels musicals més influents de la 
història, dirigit en aquesta ocasió per Àngel Llàcer 
i Manu Guix.

L’atrevida posada en escena, les sorprenents coreogra-
fies, l’exuberant disseny de vestuari i la temàtica uni-
versal va sorprendre gratament a tots els assistents.  
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FESTA MAJOR
DE SANT MARTÍ 
( 10 I 11 DE NOVEMBRE )

L’acte de proclamació dels nous representants del Pu-
billatge 2018 ha marcat l’inici, el dissabte 10, dels ac-
tes de la Festa Major. Enguany el càrrec de pubilla co-
rrespon a Núria Teixidor Pujol i, per primera vegada a 
la història i gràcies a la implicació de l’AMPA de l’Es-
cola i els Pabordes de Sant Antoni que han presentat 
candidats, l’acompanyaran els representants infantils 
d’aquesta tradició. En aquesta categoria els escollits 
són: Eulàlia Pujol Bech, com a Pubilleta, Arnau Vives 
Pararols, com a Hereuet i Xènia Brugat Sánchez com 
a Dameta.

A la tarda, David el Mag va sorprendre a tots els assis-
tents al Centre Social amb el seu espectacle de màgia 
i ombres xineses. I al vespre, una sala plena de gom 
a gom va gaudir del Monòleg de Sitofonk, espectacle 
organitzat per l’Associació de Joves del municipi.

L’Orquestra La Principal de la Bisbal va ser l’encarre-
gada d’amenitzar el Concert, les Sardanes i el Ball de 
fi de festa de diumenge.
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FESTA MAJOR DE 
SANTA EULÀLIA
I SANTA LLÚCIA 
( 15 I 16 DE DESEMBRE )

La festa Major va tenir el seu punt de sortida el dissab-
te al migdia amb la conferència “Vilanova de la Muga a 
l’edat mitjana. El que no t’han explicat mai...”, a càrrec 
de l’historiador Josep Ma. Gironella i, a la tarda, una jor-
nada d’inflables per a la mainada i un berenar popular.

El diumenge, la festa començà amb la matinal de tallers 
infantils i exhibició de danses a càrrec de la Colla Ge-
gantera de Peralada. 

Seguidament la Missa en honor a Santa Eulàlia i Santa 
Llúcia, a l’Església Parroquial i l’audició de sardanes a 
càrrec de la Cobla Els Rossinyolets.

A la tarda, el tradicional concert i el ball amb el conjunt 
La Montecarlo, posaren el toc final de la festa major 
d’enguany.

CONCERTS
DE NADAL  
 ( 15 I 22 DE DESEMBRE )

La Coral de Peralada acompanyada de la Coral 
Campanar Sardanista de Cotlliure i els Cantaires de 
Llers, van donar la benvinguda a les Festes de Nadal. 
Els tres conjunts van oferir un concert molt variat 
el dissabte 15 de desembre a la sala d’actes de Sant 
Domènec.

A Vilanova de la Muga, el músic vilanoví Holger 
Stein i alguns artistes convidats oferiren el tradicio-
nal concert de Nadal, el dissabte 22 de desembre a 
l’Església parroquial de Santa Eulàlia. 
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CAGA TIÓ
( 22 DE DESEMBRE )

Ben tapadet per l’ocasió, el passat 22 de desembre el 
Tió va arribar a Peralada i Vilanova. Ambdós tions 
foren llargament picats i cantats pels infants, que 
un cop li aixecaven la manta, descobrien amb tota 
la il·lusió els regals que els havia cagat. Al finalitzar 
es va servir una deliciosa xocolata desfeta per a tots 
els assistents.  

ENNADALA’T 2018   
 ( 22 DE DESEMBRE )

Per 8è any consecutiu l’Associació de Joves ha orga-
nitzat l’EnNadala’t de Peralada, activitat que compta 
amb diversos tallers de manualitats, ideals per a po-
tenciar la creativitat dels menuts, que ja està consoli-
dada entre els infants i s’ha convertit en un clàssic del 
calendari d’activitats nadalenques.
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PESSEBRE
VIVENT  
 ( 25, 26, 30 DE DESEMBRE I 1 DE GENER )

Trenta-set anys desprès de la primera celebració, el 
Pessebre Vivent de Peralada segueix ben viu.

El més de miler i mig de persones que ens van visitar 
enguany, van poder contemplar les novetats d’aques-
ta edició, com han sigut el canvi d’ubicació de l’esce-
na de la Visitació o la introducció d’una vinya i un 
hort a l’escena de l’Anunciació als Pastors. 

Com cada any, es preparà una Presentació nova per 
sorprendre tant els visitants habituals com els no-
vells. En aquesta edició es va representar la predicció 
del naixement de Crist per part dels grans profetes 
bíblics: Ezequiel,  Jeremies, Isaïes i Daniel.
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REVETLLA
DE CAP D’ANY 
( 31 DE DESEMBRE )

Peralada va rebre el 2019 amb una festa al Centre 
Social. Per segon any consecutiu es va celebrar amb 
un sopar de gala, campanades, discomòbil i cotilló 
en el Centre Social, que va donar l’oportunitat als 
vilatans de compartir el brindis i els bons propòsits 
per a l’any nou.

VISITA 
DELS REIS 
D’ORIENT
I EL CARTER 
REIAL MARTÍ  
( 29 DE DESEMBRE I 5 DE GENER )

Hi ha moltes dates assenyalades pels petits de les 
nostres cases, però una de molt especial és l’arriba-
da dels Reis Mags d’Orient.

El grup de músics i abanderats Tokem per Tu, acom-
panyats del Patge Martí i el seu seguici encapçala-
ren la comitiva i li donaren alegria i vistositat en 
aquest dia tant especial per a petits i grans.

Els nens i les nenes, esperaven amb impaciència 
l’arribada dels Reis, amb els fanalets encesos.

Arribats els tres Reis i el seu seguici es dirigiren a 
l’església de Vilanova de la Muga i a la Plaça Gran 
de Peralada, on foren llargament aplaudits pels as-
sistents. Després del tradicional discurs del Rei Mel-
cior, repartiren un saquet de caramels a cada infant. 

Uns dies abans el Carter Reial Martí, visitava Perala-
da i Vilanova enviat per ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient, amb l’objectiu de recollir les cartes que els 
nens i les nenes els volien fer arribar.
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SANT SEBASTIÀ I 
SANT ANTONI ABAT  
( 20 DE GENER )

Enguany, el calendari festiu ha fet coincidir la ce-
lebració de les festivitats de Sant Sebastià i Sant 
Antoni Abat. Per a l’ocasió la missa solemne, on es 
repartí el pa beneït entre els assistents, es celebrà 
a la Capella de Sant Sebastià i va comptar amb la 
participació de la Coral de Peralada.

Minuts abans de la missa va tenir lloc la tradicio-
nal benedicció d’animals a fora la capella. 

EXPOSICIONS

COSTA BRAVA. 
GLAM & CLICK 
( DEL 5 AL 21 D’OCTUBRE )

La darrera exposició de l’any que acollí el Centre de 
Turisme Cultural Sant Domènec ha estat la mostra 
fotogràfica ‘Costa Brava. Glam & Click’, que recull el 
pas d’estrelles del cinema, futbolistes, aristòcrates i 
altres personatges famosos per la Costa Brava atrets 
pel paisatge, l’oferta gastronòmica i també per festi-
vals convertits en referència internacional, com ara el 
Festival Internacional de Música Castell de Peralada.

Aquesta exposició forma part del cicle Exposicions 
Viatgeres que organitza la Diputació de Girona.
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PUBILLATGE DE PERALADA

Les tradicions són els elements culturals que proporcionen a 
les persones un sentiment de pertinença envers un territori, 
un país, una llengua i, sobretot, una cultura determinades. 

A Catalunya, la figura de la Pubilla i l’Hereu forma part 
d’aquesta tradició, que identifica els valors d’un poble i d’una 
comunitat en relació a una manera de ser. 

A la Catalunya dels segles XVIII i XIX, sobretot a les famílies 
rurals, l’Hereu era el receptor de l’herència familiar, de la 
casa i la fortuna. En les famílies que no hi havia cap fill home, 
era la noia l’hereva a la mort del pare, que s’anomenava Pu-
billa. Era una figura jurídica i legal pròpia del Principat de 
Catalunya i que encara està inclosa dins el dret civil català. 

Durant el segle XX, i per destacar aquesta originalitat, es 
va començar a celebrar en diferents municipis certàmens 
d’elecció de la Pubilla local, comarcal i també de Catalunya, a 
través del Foment de les Tradicions Catalanes.

Actualment el Pubillatge és una aposta per la nostra tradició. 
Té com a objectiu la representació dels joves en el seu muni-
cipi, en un context essencialment festiu. 

Peralada té una llarga tradició en l’elecció de la Pubilla i de 
les seves Dames. L’any 1962 va ser la primera vegada que es va 
celebrar, proclamant-se Pubilla la Ma. Assumpció Diudé que 
va lluir una banda pintada a mà per les Monges del Convent 
de Sant Bartomeu. Després de tres pauses, en les quals es per-
deren 27 proclamacions d’aquesta festivitat, a dia d’avui la 
tradició és ben present. Amb els anys, però, s’han incorporat 
novetats que han fet més viva la celebració, com l’elecció de 
l’Hereu i el Fadrí, des de l’any 2010, o l’elecció del pubillatge 
infantil, el passat 2018.

En la passada Festa Major de Sant Martí, després d’un exa-
men sobre coneixements locals, s’escollí com a Pubilla a Nú-
ria Teixidor Pujol, com a Pubilleta a Eulàlia Pujol Bech, com a 
Hereuet a Arnau Vives Pararols i com a Dameta a Xènia Bru-
gat Sánchez.

LA TRADICIÓ DEL PUBILLATGE A PERALADA

L’Equip de Futbol Peralada acompanyats de la primera Pubilla de Peralada i les seves Dames l’any 1963, durant un partit amb el Club de Handbol Sabadell.

D’esquerra a dreta: drets, Jeroni Pujol, Jaume Fàbrega, Martí Escapa, Pere Angelet i Jaume Maranges; ajupits, Ernest Carbó, Miquel Serra, Josep Pujol, Josep 
Oliva, Joan Padern, Pepe Centelles i Ramon Coll. Entre els jugadors, la pubilla de Peralada de l’any 1962, Maria Assumpció Diudé Riera i les seves dames, Dani 
Arnés Pujol, a l’esquerra, i Assumpció Oliva Algans, a la dreta.  (Fotografia cedida per Ma. Assumpció Diudé).
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LLISTAT HISTÒRIC DE LES PUBILLES DE PERALADA

ANY NOM ALTRES TÍTOLS

1962 Ma. Assumpció Diudé Riera

1977 Anna Ma. Portell Hielo

1978 Ma. Teresa Cros Bech

1979 Maribel Torrent Martín 1a Dama Comarcal de l’Alt 
Empordà 1979

1980 Núria Agulló  Cordonet

1981 Ma. Àngels Portell Hielo

1982 Montserrat Capallera Gibert 1a Dama Comarcal de l’Alt 
Empordà 1982

1983 Rosa Carbó Bigas

1984 Dolors Gibert Golobardes

1985 Salut Solés Soler

1986 Ma. Teresa Planas  Borrat

1987 Meritxell Capallera Gibert

1988 Ma. Àngels Manzano Marchal

1989 Cati Canadell Soler

1990 Núria Fabrega Llosa

1991 Carme Ortiz  Noguer

1992 Rosa Padern Ponsí Pubilla Comarcal Alt Empordà 
1992

1993 Natàlia Palahí Ponsí Pubilla Comarcal Alt Empordà 
1993

1994 Núria Oliva Callís

1999 Anna Pallissera Lloveras 2a Dama Comarcal i Pubilla de les 
Comarques Gironines 1999  

2000 Rosa Ma. Clos Clos

2010 Aina Cabello Palahí 1a Dama Comarcal Alt Empordà 
2011

2011 Marta Malagón Rodríguez Pubilla Comarcal Alt Empordà 
2012

2012 Marina Pratcorona Subirana 1a Dama Comarcal Alt Empordà 
2013

2013 Èlia Cabello Palahí Pubilla Comarcal Alt Empordà 
2014

2014 Susanna Casellas Genís

2015 Gemma Cros Boada 1a Dama Comarcal Alt Empordà 
2016

2016 Alba Soler Ruiz

2017 Txell Soteras Subirana Pubilla Comarcal Alt Empordà 
2018

2018 Núria Teixidor Pujol

Eulàlia Pujol Bech Pubilleta de Peralada 2018

Xènia Brugat Sànchez Dameta de Peralada 2018

Arnau Vives Pararols Hereuet de Peralada 2018

LLISTAT HISTÒRIC DELS HEREUS DE PERALADA

ANY NOM ALTRES TÍTOLS

2010 Albert Carbó Benavent

2011 Xavier Colomer i Teixidor Hereu Comarcal Alt Empordà 
2012

2013 Marc Clos Pujolar Hereu Comarcal i Hereu 
Comarques Gironines 2014

2014 Ferran Capallera Guirado Hereu Comarcal i Hereu 
Comarques Gironines 2015

2015 Adrià Malagón Rodríguez Hereu de Catalunya 2016   
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PUBILLATGE 2018
El nou pubillatge de Peralada, ha agafat amb força la tasca 
encomanada i ja han assistit a la proclamació de Llançà i han 
participat en la Trobada Nacional del Pubillatge al Monestir 
de Montserrat, a on participaren a la Missa conventual i se-
guidament l’Escolania de Montserrat interpretà el “Salve” i el 
“Vilorai”. En acabar tot el pubillatge realitzaren la tradicional 
fotografia de grup a les escales de la plaça de la Basílica.

Des d’aquestes línies es vol agrair a la Pepita Aguer, la Brígi-
da Martín i l’Anna Ma. Poch, que voluntàriament dissenyen i 
elaboren els vestits dels representants locals, i també agrair a 
les entitats que han presentant candidats/es i a les empreses 
que han col·laborat fent entrega dels seus productes o serveis, 
al nou pubillatge de la vila; són: AMPA Escola Ramon Mun-
taner, Artesania Esther, Cano Perruquers, Carnisseria Can 
Navarra, Carnisseria Can Solatges, Clínica Dental Peralada, 
Excavacions Quim Serrat, Forn de Pa El Llonguet,  Joieria San-
dra Roura, La Botiga d’El Celler, Llibreria 2 Clips, Pabordes de 
Sant Antoni, Perruqueria Colours i Seisu Figueres.

Des de l’Ajuntament, també volem felicitar al nou pubillatge 
local pels seus nomenaments.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

El Pubillatge de Peralada en la seva visita al Monestir de Montserrat. 
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L’apartat de Casa de la Vila vol ser una manera d’infor-
mar de l’activitat municipal de forma clara i transparent. 
Hi trobareu reproduïdes íntegrament les actes dels plens 
que hi han tingut lloc des del darrer butlletí.  També hi 
ha reservat un espai perquè els grups municipals puguin 
fer saber als veïns, el seus punts de vista, opinions i el que 
creguin oportú.

Cal destacar que s’apropen eleccions, us animo que no us 
quedeu a casa i que hi participeu. 

• 28 d’abril les eleccions generals a l’Estat

• 26 de maig les eleccions Municipals i Europees

Us recordem que els plens ordinaris, que tenen lloc el dar-
rer dijous de cada trimestre, són oberts a tots els veïns, són 
de control i en ells hi podreu conèixer, entre d’altres, els 
informes de les regidories i els precs i preguntes que es fan 
a l’Equip de Govern.

Podeu consultar totes les actes al web municipal www.pe-
ralada.org a la secció Govern Obert i Transparència,  junt 
amb reglaments, normatives i altres documents d’interès. 
En les actes hi trobareu les mocions presentades i els re-
sultats de les votacions corresponents. Al web municipal 
també podreu informar-vos, solucionar tràmits, accedir al 
registre telemàtic i expressar queixes o suggeriments de 
forma no presencial. 

L’Ajuntament també disposa del web turístic i cultural 
www.visitperalada.cat a on hi trobareu la informació dels 
actes i esdeveniments que es duen a terme durant tot l’any. 
També us convidem a seguir-nos a les xarxes socials Face-
book, Twitter i Instagram. Us podeu donar d’alta al news-
letter de l’Ajuntament i rebreu regularment informació de 
les activitats i actes que es porten a terme.

Us recomano també que feu ús de la informació que tro-
bareu a Sant Domènec, 972 53 88 40, referent a totes les 
activitats culturals, esportives, actes, etc .

També teniu, al final d’aquest butlletí, la relació de tots els 
telèfons dels/les regidors/es i de l’Alcalde, així com les se-
ves adreces de correu electrònic.

Com ja sabeu, us podeu posar en contacte amb qualsevol 
de nosaltres pel mitjà que considereu més oportú: per te-
lèfon, per correu electrònic o personalment. Si ho preferiu 
podeu concertar entrevista amb l’Alcalde, els/les regidors/
es o amb els serveis tècnics adreçant-vos a l’Ajuntament o 
bé al telèfon 972 53.80.06.

Esperem que la informació que hi ha en aquesta secció 
serveixi per conèixer part de la feina que anem fent.

Pere Torrent Martín, Alcalde de Peralada
Peralada, març de 2019

CASA DE LA VILA
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#SeguimTreballant

Ja fa 4 anys que vam presentar el nostre projecte de treball, en for-
mat de programa electoral, ens vàrem posar a treballar-hi de se-
guida i bona part d’ell s’ha pogut realitzar, us en detallem algunes 
propostes :

• S’ha arranjat l’entrada principal de Peralada pel carrer del Carme, 
canviant-ne el paviment i adequant les voreres fins el passeig de 
Sant Joan per garantir la mobilitat.

• S’estan acabant les obres dels carrers Sant Sebastià, Sotamuralla 
i de La Font, també per fer-hi voreres en condicions, amb seguretat 
pels vianants, creant un passeig i regulant el trànsit només en un 
sentit. 

• El projecte d’ampliació del pàrquing del Bullidor, tindrà unes 60 
places, ja està adjudicat i les obres s’han d’iniciar en breu. Tempo-
ralment s’ha habilitat un espai d’aparcament al carrer de La Font, 
agraïm als propietaris aquesta cessió.

• S’estan acabant les obres a Vilanova, per arranjar l’entrada unint 
el carrer Castelló amb el passeig de dalt i la zona de l’antiga depu-
radora.

• S’han netejat recs madrals a Peralada i Vilanova, s’han arranjat els 
camins rurals de terra i se n’han asfaltat uns 10km.

• S’ha netejat la Muga a Vilanova, a la illeta i la Resclosa, i diversos 
trams del Llobregat i l’Orlina a Peralada. S’han refet algunes motes.

• El carrer del Fort i el Pas Fort,  a Vilanova, s’ha arranjat el paviment.

• S’ha canviat la canonada d’aigua al carrer Recasens, Comte Sava-
llà i clavegueram del carrer Rodona. La instal·lació de dos bypass 
permet reparar la canonada principal de subministrament sense 
tallar l’aigua. Ja es disposa del projecte per substituir aquesta ca-
nonada que dona el problema de fuites.

• S’han mantingut i millorat els equipaments com la piscina, Pave-
lló, espais públics, etc.

• Ja disposem d’un camp de gespa artificial, antiga reivindicació.

• S’ha remodelat de la Sala i el Cafè del Centre, adequant-lo a nor-
mativa i millorant sonoritat i servei.

• S’han arreglat els carrers Albergueries, Hospital, d’en Vic i Baixada 
de La Font

• La fibra òptica, per millorar notablement la velocitat de navegació 
ja és una realitat a Peralada i s’està insistint perquè el desplega-
ment arribi a totes les llars, també a Vilanova.

• El Centre de Dia, també un projecte de fa anys s’obrirà aquest 
mes de març.

El nostre projecte va més enllà d’un partit polític, en els nostres po-
bles, Peralada i Vilanova, són les persones les que van per davant: 
més enllà de qualsevol consideració política, el que ens ha guiat 
sempre és l’interès general del municipi. 

El proper 26 de maig tindran lloc les eleccions municipals i el nos-
tre grup ens presentarem com Junts x Peralada i Vilanova  (Junts x 
Catalunya). La candidatura anirà encapçalada per l’actual alcalde 
en Pere Torrent i per la Rosa Cortada,  juntament amb un equip 
que us presentarem amb un programa acurat, realista i detallat, 
com hem fet sempre, perquè ens renoveu la confiança. 

Estem fent trobades, reunions i grups de treball, entre tots fem ba-
lanç de la feina feta i recollim noves propostes i ens preparem per 
presentar-vos aquest nou programa de treball per millorar els nos-
tres pobles. Estem molt il·lusionats en el projecte i  us convidem a 
participar-hi. 

Us animem a participar en aquestes eleccions, i en totes les altres, 
per que el nostre municipi sempre ha estat molt actiu i compromès 
i més quan toca decidir el seu futur.

El que realment considerem important és el compromís amb la 
gent, amb les persones, en definitiva fer de Peralada i de  Vilanova 
dos pobles on ens sentim a gust vivint-hi, on la concòrdia sigui pre-
sent en tots els àmbits i deixar de banda polèmiques estèrils. No-
saltres en procurem fugir, separant el gra de la palla i treballant 
per tothom, per anar endavant, fent feina i sempre posant l’interès 
general per davant de qualsevol altre.

Us volem donar les gràcies a tots els que ens vàreu donar la vos-
tra confiança per poder estar al capdavant del govern municipal 
aquests darrers 4 anys i esperem haver-nos guanyat la de tothom. 
També agraïm l’esforç de TOTS els regidors, treballadors, col·la-
boradors i persones que han contribuït en la gestió municipal.

Creiem en la feina, l’esforç, la humilitat i l’entesa. Perquè sempre 
hem treballat per tothom i ho continuarem fent.

Seguim Treballant !!!

Si us és més còmode, ens podeu contactar al e-mail

juntsxperalada@gmail.com 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

GRUPS MUNICIPALS
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12 anys, aviat és dit!

En aquest últim butlletí, abans la celebració de les prope-
res eleccions municipals, volem aprofitar per fer-vos saber 
que l’Agrupació La Muga considera que aquí acaba la seva 
trajectória. 

L’Agrupació La Muga anima i dóna suport a qualsevol ini-
ciativa d’algun col•lectiu: associassions, joves, gent amb in-
quietuds, etc... que prengui relleu en la política municipal. 

Els membres de La Muga, durant 12 anys, hem treballat de 
valent; moltes hores, moltes reunions, molts plens, desil•lu-
sions, ... però sempre ho hem fet amb moltes ganes i amb 
molta il•lusió. El més enriquidor és tot el que hem après 
en aquest àmbit i sobretot l’amistat que durant tot aquest 
temps ha surgit entre molts de nosaltres. 

Agraïm el suport dels que heu confiat durant tots aquests 
anys en l’Agrupació La Muga, però al ser minoria al consis-
tori no hem pogut portar a terme tot els nostres propósits. 
Hem tingut interès sobre la gestió de Peralada i Vilanova, i 
encara que com a oposició, sempre és interessant estar al 
dia dels jocs de mans de l’equip de govern. 

Per acabar demanar-vos que no us deixeu enganyar més! 
Segurament, per captar més vots, una de les coses que us 
tornaran a prometre (per tercera vegada) és que posaran en 
funcionament el centre de dia.

De moment, nosaltres esperem i fóra de plaç, que finalitzin 
tan les obres de sota muralla i com les de Vilanova.

Ah! I a l’entrar a la vil·la comptal aneu amb comte amb la 
nova pilona! 

Agrair-vos, de nou, la vostra confiança, suport i a molts la 
implicació dipositada durant aquests 12 anys a la Muga, que 
no ha parat de remugar.

Moltes gràcies i fins sempre!!!

AGRUPACIÓ LA MUGA-ERC-MES-AM 
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Benvolguts veïns i veïnes,

Molts de vosaltres ens heu transmès el vostre neguit per les obres 
que s’estan duent a terme a l’entrada de Vilanova, per la banda de 
Castelló i Vila-Sacra, que s’ha prolongat exageradament en el temps 
i que ara que sembla que arriben a la seva fi, s’intueix que hi quedarà 
un pas bastant estret. Aquest neguit l’hem transmès a la regidora i 
posteriorment al ple de l’ajuntament i també ens consta que molts 
de vosaltres li havíeu fet saber. Doncs sembla que aquest cop també 
faran cas omís a la nostra demanda  i que ens quedarem amb un pas 
estret molt perillós tenint en compte que el nostre poble és un poble 
agrícola i que constantment hi passa maquinària pesada. 

Volem reiterar també el malestar de molts vilanovins de la supressió 
de moltes festes.Les festes han de servir per a cohesionar el poble, 
peròcom que prefereixen la confrontació, el millor és reduir-ho tot 
a la mínima expressió. 

I per acabar, aquest és l’últim butlletí d’aquesta legislatura i un cop 
més us volem agrair el suport rebut aquests quatre anys. Ha sigut un 
plaer treballar pel nostre poble, tot i que l’equip de govern pràctica-
ment no ens ha tingut en compte malgrat haver obtingut la majoria 
dels vots dels vilanovins, continuarem treballant per millorar, és per 
aquest motiu que hem decidit tornar-nos a presentar a les noves 
eleccions del proper mes de maig amb una llista igual o millor que la 
última, amb més ganes i més experiència. No cal que us diguem que 
tot i que els vots de Vilanova sempre queden diluïts amb els de Pera-
lada és important que obtinguem representació a l’ajuntament per-
què és la única manera de tenir el poble representat, de continuar 
existint, ningú procurarà més pel nostre poble que el mateix poble.

INDEPENDENTS DE VILANOVA
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GRÀCIES

Voldríem començar aquest escrit donant les gràcies a totes les per-
sones que ens vareu fer confiança fa 4 anys. Sense vosaltres no hau-
ria estat possible.

Durant aquests  anys hem intentat fer una oposició constructiva, 
aportant idees i fent propostes basades en el programa electoral 
amb el que ens vam presentar. I també criticant, sempre des del res-
pecte, aquelles accions de l’equip de govern que no ens semblaven 
correctes. 

Aquesta ha estat una experiència molt enriquidora. Conèixer el fun-
cionament de l’Ajuntament i la política municipal en primera perso-
na et fa créixer i et fa entendre moltes coses, tant aquelles que des de 
fora sovint semblen molt fàcils i no ho són, com aquelles altres que 
t’adones que també es podrien fer més ràpid o més bé. Tothom a qui 
interessa la política municipal, en algun moment hauria de passar 
per aquesta experiència.

Però ara és el moment de tancar aquesta etapa. En les properes 
eleccions no ens tornarem a presentar. Desitgem tots els encerts als 
futurs regidors que tindrà el nostre Ajuntament i animem a totes 
aquelles persones que tinguin ganes de viure aquesta experiència 
que s’animin a fer un pas al davant i agafin el relleu.

De nou, moltes gràcies, i com sempre, els millors desitjos per Perala-
da i Vilanova de la Muga.

Meritxell Garrido Sirvent

UMdC – umdcperaladaivilanova@hotmail.com

UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA
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Poder serà aquest el meu últim escrit,  d’aquesta Legislatura.

Totes les dificultats les he superat i assumit plenament, amb la responsabilitat que 
corresponia. He rebut aplaudiments i recolzament d’aquells que, sempre o més tard, 
han estat al meu costat. Són aquests, els que de forma sincera em demanen de conti-
nuar i ho agraeixo per sempre, amb un somriure que no puc expressar amb paraules.

Davant de la provocació, el repte o qualsevol desafiament, esta la honradesa i la dig-
nitat per sobre de tot. Fet que he demostrat al llarg d’aquests quatre anys, on he 
aprés molt de tot i de tots vosaltres. Dels que m’han fet costat i dels que he pogut 
rebre critiques o menyspreu. Però, estic contenta i orgullosa perquè entre tots heu 
fet, que amb l’aprenentatge, hagi millorat com a persona.

La decepció pot arribar amb l’impostura, i amb l’exemple de politics privats dels 
seus drets i llibertats, per defensar els seus ideals, no podem oblidar que la políti-
ca  demana de persones decidides a complir objectius de benestar comú. Capaci-
tat, habilitat o responsabilitat  han d’estar per davant d’afanys personals, interessos 
econòmics, mantenir el poder o guanyar un nou mandat. 

Hem de saber diferenciar entre lo convenient i la conveniència, entre lo que es pro-
met i lo que es pot complir i el més important no es guanyar per guanyar, sinó il·lu-
sionar i convèncer amb un projecte comú. Qualsevol glòria, reputació o celebritat 
són efímeres.

Estem vivint uns temps polítics preocupants i en l’àmbit Local, els nostres repre-
sentants han d’estar a l’alçada del que esperem. La política és una eina pel diàleg, 
perquè idees diferents es puguin discutir dintre d’una normalitat i evitar conflictes 
de convivència.

Des del sentiment de concòrdia, hem de superar diferències i portar a terme un pro-
jecte comú, de forma objectiva i pràctica. No es tracte de no tenir discrepàncies, totes 
les qüestions s’han d’abordar i escoltar els altres. Però no fer problemes de simples 
qüestions i donar la solució més adequada als problemes.

Tenim un Municipi amb un gran potencial en marxa i no podem frenar un creixe-
ment que reflexa una forma de benestar que molts anhelen. Fem de l’Ajuntament 
de Peralada i Vilanova de la Muga, la casa de tots. Quan més units, més forts i quans 
més vilatans hi participin, millor exemple de Democràcia donarem a la resta.

Haver estat Regidora de l’Ajuntament de Peralada i Vilanova de la Muga, ha estat 
més que un plaer un honor. Segur que he rebut més que he donat i estic molt agraï-
da del suport i l’aprenentatge rebut.

Ma. José Romero

Regidora de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació.

REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA
Ma. José Romero Madrid
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

08/2018

Caràcter: Extraordinari
Data: 2 d’agost de 2018

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sr. Joan Cros Ferraró
Sra. Mònica Lladó Descamps 
Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Meritxell Garrido Sirvent
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

NO HI ASSISTEIXEN

Cap

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’alcaldia-presidència per a l’aprovació 
inicial de la 6a. modificació de crèdit en pressupost de 
l’exercici 2018. (Exp. 2018000327)

2.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a la 
modificació del règim de dedicacions i retribucions 
dels membres de la Corporació. (Exp. 189/2015)

3.- Donar compte de l’acord adoptat per la JGL en 
sessió de 18 de juliol de 2018, d’aprovació definitiva de 
projecte de reparcel·lació del sector del Pla Especial 
Urbanístic del Castell de Peralada. (Exp. 2018000145)

Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere Torrent 
Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació, 
senyora Mercè Comamala Laguna. 

Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President declara 
oberta la sessió. 

1.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ 
INICIAL DE LA 6A. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2018. (EXP. 2018000327)

Vist que, d’una banda, hi ha aplicacions pressupostàries del Pressupost 
de despeses que la seva consignació inicial és insuficient, per la qual cosa 
s’ha de Suplementar el crèdit inicial.

Vist que d’altra banda, hi ha altres actuacions per les que el Pressupost 
de despeses no hi ha consignació pressupostària, per la qual cosa s’ha de 
crear l’aplicació pressupostària, 

Vist que es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent,

El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
2 d’agost de 2018
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Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.  

Detall del corresponent finançament:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 30 de juliol de 2018.

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 6/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 912 10000 RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 149.256,28 6.251,76 24.508,04

1 920 15000 PRODUCTIVITAT PERSONAL 26.783,29 4337,87 31.121,16

1 912 16000 SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN 6.6000,00 1.709,44 8.309,44

1 342 62909 GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL 300.000,00 27.510,56 327.510,56

38.809,63

PRESSUPOST INGRESSOS: INCREMENT

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Econ Descripció Prev. inicial Modificació Prev. definitiu

87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 627.409,31 43.675,11 671.084,42

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS 3.675,11

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 6/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 312 25000 CONVENI CCAE-CONSTRUC. CENTRE PROTECCIÓ I ADOPCIÓ ANIMALS 0,00 2.000,00 2.000,00

1 932 35200 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 2.000,00 2.000,00

3 326 48010 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA CABALL CORTADA 0,00 70,16 70,16

3 326 48011 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA COMA PAGÈS 0,00 117,02 117,02

3 326 48012 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA FLORES GAVE 0,00 70,16 70,16

3 326 48013 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA PLANAS CABALL 0,00 70,16 70,16

3 326 48014 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA PLANAS ORTIZ 0,00 70,16 70,16

3 326 48015 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA POCH GOPEL 0,00 70,16 70,16

3 326 48016 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA SUÉS CASTILLO 0,00 117,02 117,02

3 326 48017 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA TUBERT CORTADA 0,00 70,16 70,16

3 326 48018 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA VIDAL GIRONELL 0,00 70,16 70,16

3 326 48019 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA BROCH BORRÀS 0,00 70,16 70,16

3 326 48020 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA MOYANO VICENTE 0,00 70,16 70,16

4.865,48

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 43.675,11
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Fonaments jurídics:

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’hisendes locals (en endavant TRLHL).

• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.

• Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

• Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per 
a l’exercici 2018.

D’acord amb l’anterior l’Alcalde-President proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Suplement de crèdit i 
Crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria 
general número 6/2018 (Exp. X2018000327) del pressupost de 
despeses de la Corporació, i el detall del qual és el següent:

Detall del corresponent finançament:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 6/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 912 10000 RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 149.256,28 6.251,76 24.508,04

1 920 15000 PRODUCTIVITAT PERSONAL 26.783,29 4337,87 31.121,16

1 912 16000 SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN 6.6000,00 1.709,44 8.309,44

1 342 62909 GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL 300.000,00 27.510,56 327.510,56

38.809,63

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 6/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 312 25000 CONVENI CCAE-CONSTRUC. CENTRE PROTECCIÓ I ADOPCIÓ ANIMALS 0,00 2.000,00 2.000,00

1 932 35200 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 2.000,00 2.000,00

3 326 48010 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA CABALL CORTADA 0,00 70,16 70,16

3 326 48011 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA COMA PAGÈS 0,00 117,02 117,02

3 326 48012 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA FLORES GAVE 0,00 70,16 70,16

3 326 48013 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA PLANAS CABALL 0,00 70,16 70,16

3 326 48014 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA PLANAS ORTIZ 0,00 70,16 70,16

3 326 48015 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA POCH GOPEL 0,00 70,16 70,16

3 326 48016 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA SUÉS CASTILLO 0,00 117,02 117,02

3 326 48017 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA TUBERT CORTADA 0,00 70,16 70,16

3 326 48018 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA VIDAL GIRONELL 0,00 70,16 70,16

3 326 48019 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA BROCH BORRÀS 0,00 70,16 70,16

3 326 48020 AJUT TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA FAMÍLIA MOYANO VICENTE 0,00 70,16 70,16

4.865,48

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 43.675,11

PRESSUPOST INGRESSOS: INCREMENT

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Econ Descripció Prev. inicial Modificació Prev. definitiu

87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 627.409,31 43.675,11 671.084,42

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS 3.675,11
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini 
de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis 
i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o 
al·legacions, si no es presentessin reclamacions i/o al·legacions 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un 
nou acord plenari, de conformitat amb el que estableixen els articles 
169 i 177 del TRLHL.

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Quart.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost 
modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler d’anuncis 
de la Corporació.

“ Exposa la regidora d’hisenda el contingut de la modificació fent 
esment que, pel que fa al suplement de crèdit:

- Les retribucions a alts càrrecs respon al fet d’homogeneïtzar les 
retribucions dels diferents membres de l’equip de govern.

- La productivitat del personal respon a l’augment de les retribucions 
del personal permeses a la LPGE.

- La seguretat social obeeix a les retribucions dels càrrecs electes.

- La gespa artificial respon al fet que queda un desnivell a la part 
nord respecte a la sud i per evitar esllavissades es pavimenta. Així 
mateix, el tub d’aigua que es va rebentar, passa a polietilè.

Pel que fa als crèdits extraordinaris:

- En relació al conveni no teníem les xifres. Es trasllada la gossera 
de Figueres a Pedret i Marzà, al costat de l’abocador. Es va aprovar 
l’aportació dels diferents municipis en el darrer consell d’alcaldes.

- Interessos de demora: es deu a un canvi de normativa del XALOC.

- Ajut al transport escolar: es tracta d’un compromís que ja hi havia. 
S’ha distribuït proporcionalment a cada família.

Pregunta el sr. Joan Planas que la homogeneïtzació de les retribucions 
dels diferents membres de l’equip de govern ha suposat un increment 
de sou, al qual el sr. Alcalde respon que tan ell com la Mònica i en 
Joan Cros tenen dedicació parcial i que no es modifica. La Rosa i la 
Lourdes cobraven només per assistència a juntes i plens i ara tindran 
dedicació. La regidora sra. Maria José Romero continuarà cobrant per 
assistència a plens atès que ha renunciat a la retribució per dedicació 
parcial. Fa temps que es volia fer.

Pregunta la regidora sra. Meritxell Garrido si estem parlant d’un 
increment d’uns 200 o 300 euros més del que es cobra ara, al qual 
el sr. Alcalde respon que podria ser. Continua manifestant la sra. 
Garrido que no entén perquè es fa ara.

L’alcalde respon que fa temps que estava previst però que es va 
anar endarrerint.

El sr. Joan Planas manifesta que s’abstindrà perquè tot i que està 
a favor de l’ajut al transport no està a favor de les retribucions als 
alts càrrecs. 

El sr. Enric Serra Planas manifesta que s’abstindrà perquè no està 
d’acord amb el suplement de crèdit destinat al camp de futbol”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions:

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

2.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A LA 
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. (EXP. 189/2015)

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com 
a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial 
decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 
2015, s’establí el règim de dedicacions, retribucions, assistències i 
indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació 
econòmica dels grups polítics municipals, mitjançant acord adoptat 
pel Ple de la Corporació en sessió de data 26 de juny de 2015. 

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en 
endavant LRBRL); 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre i de conformitat amb el Reglament Orgànic Municipal de 
Peralada (en endavant ROM).

Per tot l’exposat, l’Alcalde-President de la Corporació, proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Establir que la Sra. Rosa Cortada Sánchez, Primera tinent 
d’Alcalde de la Corporació i regidora amb delegació de les àrees de 
cultura i ensenyament, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, 
amb una dedicació de 18 hores setmanals (amb horari flexible) i una 
retribució bruta anual de 7.877,63 €, amb efectes a partir de l’1 de 
setembre de 2018. 
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Segon.- Establir que la Sra. Lourdes Carreras Selva, Segona Tinent 
d’Alcalde de la Corporació i Regidora amb delegació de les àrees 
d’hisenda i de Vilanova de la Muga, exerceixi el seu càrrec amb 
dedicació parcial, amb una dedicació de 18 hores setmanals (amb 
horari flexible) i una retribució bruta anual de 7.877,63 €, amb efectes 
a partir de l’1 de setembre de 2018.

Tercer.- Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta 
en el règim general de la Seguretat Social i percebran les seves 
retribucions en dotze pagues, fent constar que de conformitat amb 
el que estableix l’article 75.3 de la LRBRL, al tenir dedicació parcial 
no podran percebre assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part.

Quart.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats 
pel seu coneixement i efectes.

Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al 
tauler d’anuncis de la corporació.

“ Exposa el sr. Alcalde que és el que s’ha debatut en el punt anterior”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra:

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Abstencions: Cap

3.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JGL EN 
SESSIÓ DE 18 DE JULIOL DE 2018, D’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR DEL PLA 
ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA. (EXP. 
2018000145)

Antecedents:

1. L’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària 
del dia 18 de juliol de 2018, de l’aprovació definitiva de projecte de 
reparcel·lació del sector del Pla especial urbanístic del Castell de 
Peralada.

Fonaments de dret:

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

• Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

Proposta

 De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS:

Primer. Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, en la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2018, de l’aprovació 
definitiva de projecte de reparcel·lació del sector del Pla especial 
urbanístic del Castell de Peralada, que literalment diu:

«3.1.- Aprovació definitiva de projecte de reparcel·lació del sector 
del Pla especial urbanístic del Castell de Peralada (Exp. núm. 
X2018000145)

Antecedents:

1. En data 9 d’abril de 2018 (R/E núm. E2018001057), el senyor 
FHL de CASINO CASTILLO DE PERALADA, SLU, representat per 
la senyora Gemma Segura de PAREJA I ASSOCIATS, ADVOCATS, 
va presentar el projecte de reparcel·lació del sector de PEU Castell 
de Peralada juntament amb l’escriptura d’apoderament especial 
(protocol 584 del notari Francisco Armas Omedes de 13 de març 
de 2018) i va sol·licitar la seva aprovació.

2. En sessió de data 31 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va 
adoptar l’acord d’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del 
sector del Pla especial urbanístic del Castell de Peralada redactat 
per PAREJA & ASSOCIATS, ADVOCATS i ACTIO PROJECT 
MANAGEMENT ENGINEERING d’abril de 2018 i promogut per 
CASINO CASTILLO DE PERALADA, SLU, subjecte a les condicions 
que consten a l’informe tècnic municipal de 28 de maig de 2018 i a 
l’informe jurídic de 29 de maig de 2018.

3. L’expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini 
d’un mes mitjançant anunci Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i en el Punt Diari; també 
s’ha donat audiència mitjançant citació personal a les persones 
interessades que consten a l’expedient. Durant aquest termini 
no s’han presentat al·legacions com s’acredita al certificat de la 
Secretaria.

4. En data 12 de juliol de 2018 (R/E núm. E2018002268), el 
senyor FHL, en nom de CASINO CASTILLO DE PERALADA, SLU i 
representat per la senyora Gemma Segura de PAREJA I ASSOCIATS, 
ADVOCATS, ha presentat el projecte de reparcel·lació del sector 
de PEU Castell de Peralada (juliol de 2018) degudament modificat 
i revisat per a la seva aprovació definitiva. 

5. En data 13 de juliol de 2018, al DOGC núm. 7663, s’han publicat 
els acords de l’aprovació definitiva del PEU del Castell i les normes 
urbanístiques. 
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6. En data 16 de juliol de 2018 s’emet informe tècnic on es conclou 
que la modificació del projecte de reparcel·lació, no representa cap 
canvi substancial en relació al projecte aprovat inicialment, s’estima 
procedent l’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Pla 
Especial Urbanístic del Castell de Peralada.

7. En data 17 de juliol de 2018 s’emet informe jurídic favorable a la 
seva aprovació definitiva.

Fonaments de dret:

• Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

• Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol.

• Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació Urbana, aprovat per RDL 
7/2015, de 30 d’octubre.

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).

•  Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.

• POUM de Peralada. Text refós aprovat per la CTU de Girona el 
27/11/2014 i publicat al DOGC núm. 6791 de 19/1/2015.

Resolució:

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:

Primer. Aprovar definitivament l’expedient del Projecte de 
reparcel·lació del sector del Pla especial urbanístic del Castell de 
Peralada redactat per PAREJA & ASSOCIATS, ADVOCATS i ACTIO 
PROJECT MANAGEMENT ENGINEERING de juliol de 2018 i 
promogut per CASINO CASTILLO DE PERALADA, SLU.

Segon. Publicar el present acord d’aprovació definitiva en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, en un diari de difusió comarcal i 
en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) del web 
municipal www.peralada.org.

Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones promotores i les 
persones interessades de l’expedient i, una vegada ferma en la via 
administrativa, emetre el certificat d’aprovació definitiva per a la 
seva inscripció al Registre de la Propietat.

Quart. Aprovar la liquidació de la taxa per la publicació de dos 
anuncis al BOP de Girona, per un import de 120,00 euros.

Cinquè. Aprovar la liquidació de la taxa per la publicació de l’anunci 
a el diari El Punt, per un import de 471,90 euros.

Sisè. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament d’aquest acord.»

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 20.56 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna



BUTLLETÍ PRIMAVERA30

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

09/2018

Caràcter: Ordinari
Data: 27 de setembre de 2018

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sra. Mònica Lladó Descamps 
Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Meritxell Garrido Sirvent
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

NO HI ASSISTEIXEN

Sr. Joan Cros Ferraró

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del Ple de la Corporació de data 28 de juny de 2018. 
(Expdt. X2018000269)

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària del Ple de la Corporació de data 2 d’agost de 
2018. (Expdt. X2018000331)

3.- Proposta de l’Alcaldia-Presidència d’aprovació del Compte 
General de l’exercici 2017. (Exp. X2018000140)

4.- Proposta d’aprovació d’un Pla econòmic i financer. (Exp. 
X2018000160)

5.- Proposta d’aprovació de l’alienació de les parcel·les 
núms. 55, 56 i 57 de la urbanització Peralada Residencial, 
integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge.(Exp. 
X2018000391)

6.- Proposta  d’aprovació definitiva del projecte d’adequació 
de l’aparcament del  Bullidor de Peralada i desestimació d’una 
al·legació (exp. X2018000196 abans 55/2018)

7.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada 
i Vilanova per a l’organització e Tallers de Memòria i de 
gimnàstica en el marc del “Programa d’atenció i prevenció a la 
dependència” per a l’any 2018. (Exp. 33/2018)

8.- Proposta d’aprovació de l’adhesió al conveni marc per a 
la construcció del Centre de Protecció i Adopció d’Animals de 
l’Alt Emporda. (Exp. X2018000230)

9.- Proposta d’aprovació de l’Addenda del conveni del projecte 
Camí Natural de la Muga signat amb el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà. (Exp. X2018000286)

10.- Proposta d’acord de Ple per donar suport a la declaració 
de la Costa Brava com a reserva de biosfera. (Exp. 
X2018000329)

11.- Assumptes urgents.

12.- Precs i preguntes.

pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere Torrent 
Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la 
Corporació, senyora Mercè Comamala Laguna. 

Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President 
declara oberta la sessió. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Abans de procedir a la lectura i resolució del primer punt de l’ordre 
del dia, es sotmet a votació la urgència de la  incorporació dels punts 
següents, no inclosos inicialment a l’ordre del dia, de  conformitat 
amb el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals. S’aprova per unanimitat la urgència de la incorporació 
dels punts següents:

• Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. 

• Informes de les regidories.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 28 
DE JUNY DE 2018. (EXPDT. X2018000269)

Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament 
amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa 
l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació.

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de 
l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat dels membres 
assistents. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
27 de setembre de 2018
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2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 2 D’AGOST DE 2018. (EXPDT. X2018000331)

Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament 
amb la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa 
l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, se sotmet l’esborrany de l’acta a votació.

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de 
l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat dels membres 
assistents. 

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ 
DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017. (EXP. 
X2018000140)

Vist el Compte General format de l’exercici 2017, juntament amb 
tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent.

Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el 
dictamen de la Comissió Especial de Comptes emès en data 28 
de juny de 2018.

Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se 
reclamacions, objeccions o observacions, i que durant el termini 
reglamentari  no s’hi han presentat al·legacions, segons consta en 
el certificat de Secretaria de data 29 d’agost de 2018. 

Es proposa al Ple que, de conformitat amb el que estableix l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, adopti l’acord següent: 

Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2017, integrat pel 
compte de l’Ajuntament i el la societat mercantil municipal Serveis 
Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.

Segon. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació 
que l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la 
Sindicatura de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra:

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Abstencions: Cap

Exposa la regidora sra. Carreras que el passat 28 de Juny va tenir 
lloc la Comissió Especial de Comptes, òrgan col·legiat format per 
la totalitat dels regidors de la Corporació. A la Comissió es va 
informar favorablement sobre el Compte General de l’Ajuntament 
corresponent a l’any 2017 i en el ple d’avui es proposa la seva 
aprovació. 

Es tanca un exercici pressupostari on s’acompleixen la pràctica 
totalitat dels objectius que l’Estat marca a les corporacions locals:

• En quant a ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Es tanca l’any 2017 amb:  

 Superàvit de 822.418,34 €. Aquest resultat es dona bàsicament 
per no haver pogut adjudicar abans de la finalització de l’any 
determinades inversions com l’accés sud de Vilanova, Sotamuralla 
i la impossibilitat de certificar l’obra del carrer del Carme per haver-
se endarrerit el seu inici. Aquestes inversions són tractades com 
a romanents retinguts que són susceptibles d’incorporar en el 
pressupost de l’exercici 2018 i d’esser finançats mitjançant RLTG i 
per tant amb aquest estalvi que ara es genera.

Regla de la despesa: Es supera el límit fixat per l’estat en un 
increment del 2,1 % respecte del 2016, la despesa ha estat de 
42.691,90 € per sobre del sostre, representant un 3,6 % sobre la de 
2016 . El motiu ha estat l’augment puntual de despeses imprevistes 
a la que s’ha hagut de fer front i que no es podien demorar a 
exercicis pressupostaris posteriors.

Endeutament: El nivell d’endeutament a 31/12/2017 es de 1,83 % 
dels recursos ordinaris lluny del 75 % o 110 % màxims permesos, 
amb un capital viu a 31/12/2017 de 60.312,62 € (a 31/12/2016 era 
de 650.629,53 €).

Període mig de pagament a proveïdors: El PMP a proveïdors 
corresponent al quart trimestre ha estat de 7,30 dies.

• Com a INDICADORS PRESSUPOSTARIS dir:

Pel que fa a les despeses definitives reconegudes representen una 
execució del 75,18 % del total. Essent el 83,07 % en operacions de 
corrent i el 16,93 % en operacions de capital. 

Pel que fa als ingressos definitius reconeguts representen una 
execució del 80,15 % del total. Pel que fa al ROMANENT DE 
TRESORERIA a 31/12/2017 és POSITIU amb un import de 
1.574.652,18 €. 

Tots aquests paràmetres són indicatius d’unes finances municipals 
sanejades.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN PLA ECONÒMIC I 
FINANCER. (EXP. X2018000160)

Antecedents

Amb ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, es va 
informar per la secretària - intervenció municipal que s’incomplia 
l’objectiu de la regla de la despesa. 
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Fonaments de dret

D’acord amb allò establert a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, 
i l’article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats Locals, 
és precisa l’aprovació pel Ple de la Corporació d’un Pla econòmic 
financer amb una projecció temporal per assolir el reequilibri d’un 
any comptat a partir de l’inici de l’any següent a què es posi de 
manifest el desequilibri.

En aquest sentit, i de conformitat amb l’article 23 de la Llei 
Orgànica de 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per la Llei 
Orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal, el Pla econòmic financer 
elaborat serà presentat, previ informe de l’Autoritat Independent 
de Responsabilitat Fiscal, davant el Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació. Al document esmentat s’assenyalen les pautes 
pressupostàries per assolir l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
de la regla de la despesa.

D’altra banda, un cop aprovat el Pla econòmic financer es 
procedirà a la seva remissió a la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local o, en el seu cas, a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera, així com la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona a l’efecte 
exclusivament informatiu. 

Resultant que el pla proposat és conforme al que estableixen els 
articles 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, en relació amb l’article 
9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb el 
que disposa el citat article. 

Resolució

És per tot això, que l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament per als 
exercicis 2017-2019 d’acord amb allò establert a l’article 23.4 de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.

Segon.- Remetre el Pla Econòmic Financer esmentat a la Secretaria 
General de Coordinació Autonòmica i Local i a la Direcció General 
de política financera, assegurances i tresor del Departament de 
Vicepresidència, d’Economia i Hisenda que té atribuïda la tutela 
financera de les entitats locals de Catalunya.

 Tercer.- Procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona a l’efecte exclusivament informatiu d’acord 
amb allò assenyalat a l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
i article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 
d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra:

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Abstencions: Cap

Exposa la sra. Carreras  que el  motiu de l’elaboració del PEF és l’ 
incompliment d’un dels objectius d’estabilitat pressupostària que 
és haver superat la restricció de la regla de la despesa per sobre del 
2,1% d’increment respecte del 2016.

Pel què fa al resta de paràmetres de superàvit, endeutament i 
termini de pagament a proveïdors es compleixen.

MOTIUS DE L’INCOMPLIMENT:

El motiu de l’ incompliment es deu a un increment puntual i 
imprevist de la despesa a la que la corporació va haver de fer front, 
entre d’altres:

Conservació i reparació instal.lacions a càrrec de Sant Domènec 
que ha patit un augment de 40.700 € per la substitució de l’aparell 
de climatització central de l’edifici que es va avariar i estava 
totalment obsolet.

Serveis de recaptació a favor de l’entitat Xaloc pel servei de 
recaptació de cobraments extraordinaris.

TRAMITACIÓ: 

El PEF elaborat ha d’esser aprovat pel Ple de la corporació i ha 
d’esser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
per la seva aprovació definitiva o a la CCAA si aquesta té tutela 
financera sobre les entitats locals, com és el cas de Catalunya, i per 
tant es trametrà a la Direcció General de Política Financera.

MESURES A APLICAR PEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE LA DESPESA :

No es preveuen mesures correctores més enllà d’una certa 
contenció en la despesa.
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5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALIENACIÓ DE LES 
PARCEL·LES NÚMS. 55, 56 I 57 DE LA URBANITZACIÓ 
PERALADA RESIDENCIAL, INTEGRANTS DEL PATRIMONI 
MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE.(EXP. X2018000391)

Antecedents:

Vista la necessitat de procedir a la pavimentació i soterrament de 
diversos serveis al nucli antic de Peralada, concretament a C/ de 
la Rodona, Plaça de la Barceloneta, C/ Barceloneta, Passatge de 
la Barceloneta, Passatge de Ramon Muntaner, C/ de la Paireria, 
Carrer del Call, Carrer de Sant Antoni i Plaça de Sant Antoni.

Atès que per finançar aquestes inversions és possible destinar 
el producte obtingut de l’alienació de patrimoni municipal de sòl 
i habitatge, ja que aquestes finalitats s’ajusten a les establertes a 
l’article 160.5 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost, pel que s’ aprova 
el Text refós de la Llei d’ urbanisme, i 224.2. lletres b), d) i e) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament de 
la Llei d’ Urbanisme (RLUC).

És per la qual cosa que es considera convenient i oportú alienar, 
mitjançant concurs, les següents finques de titularitat municipal 
que integren el patrimoni municipal del sòl i d’habitatge, en tant 
que procedeixen d’una cessió obligatòria i gratuïta del 10 per cent 
de l’aprofitament urbanístic:

“Urbana: Parcel·la número cinquanta-cinc, de la Urbanització 
Peralada Residencial, carrer Rosselló número tres, del terme 
municipal de Peralada, de superfície sis-cents trenta-vuit metres, 
vuitanta-un decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la 
trenta-u del Pla Parcial; Sud, amb parcel·la resultant cinquanta-sis; 
Est, amb carrer Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-
nou. Destí: solar edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. 
Edificació aïllada unifamiliar”

INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, 
llibre 78 de Peralada, foli 96 finca registral 3.287.

Referència cadastral: 1344812EG0814S0001PE.

“Urbana: Parcel·la número cinquanta-sis, de la Urbanització 
Peralada Residencial, carrer Rosselló número u, del terme municipal 
de Peralada, de superfície sis-cents cinquanta-un metres, setanta-
dos decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la resultant 
cinquanta-cinc, Sud, amb parcel·la resultant cinquanta-set; Est, 
amb carrer Rosselló i Oest, amb parcel·les resultants cinquanta-
nou i cinquanta-vuit. Destí: solar edificable. Article 36 del POUM. 
Subzona X600. Edificació aïllada unifamiliar”

INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, 
llibre 78 de Peralada, foli 99 finca registral 3.288.

Referència cadastral: 1344813EG0814S0001LE.

TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per 
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 
5 d’agost de 2011.

“Urbana: Parcel·la número cinquanta-set, de la Urbanització 
Peralada Residencial, carrer Camí de la Garriga, número vint-i-un, 
del terme municipal de Peralada, de superfície sis-cents cinquanta-
set metres, quaranta-vuit decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb 
parcel·la resultant cinquanta-sis; Sud, amb carrer Camí de la 
Garriga; Est, amb carrer Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant 
cinquanta-vuit. Destí: solar edificable. Article 36 del POUM. 
Subzona X600. Edificació aïllada unifamiliar”

INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, 
llibre 78 de Peralada, foli 102 finca registral 3.289.

Referència cadastral: 1344814EG0814S0001TE.

TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per 
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 
5 d’agost de 2011.

Fonaments de dret:

Vist l’informe tècnic de data 16 de gener de 2017 que taxa les parcel·les 
anteriorment esmentades de la Urbanització Peralada Residencial en 
l’import de 414.517,05 euros, i l’informe de Secretaria-intervenció de data 
20 de setembre de 2018 que conclou que dita valoració representa un 
13,56% per cent dels recursos ordinaris del Pressupost de la Corporació, 
i analitza la Legislació aplicable i el procediment a seguir.

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat 
amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre de la Llei de contractes del sector públic, 
al superar el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent de la 
Corporació l’òrgan competent és el Ple de la Corporació.

Resolució:

Per tot l’exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS:

Primer.- Iniciar el procediment per l’alienació dels béns immobles, 
integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge, parcel·les 55, 
56 i 57  de la Urbanització Peralada Residencial,  amb la finalitat 
de destinar el producte obtingut per l’alienació a les establertes en 
l’article 224.2 del RLUC, lletres b), d) i e), mitjançant concurs.

Segon.- Trametre al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya l’expedient de l’alienació 
que es pretén efectuar en aquest municipi per tal que emeti 
informe previ d’acord amb l’establert a l’article 209.d) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Tercer.- Que es redacti el corresponent Plec de Condicions que ha 
de regir el Contracte i el procés d’ adjudicació.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra:

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Abstencions: Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

El sr. Alcalde exposa el contingut de la proposta. Es tracta de 
procedir a la venda de les parcel·les propietat de l’Ajuntament per a 
l’arranjament de camins. 
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6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ DE L’APARCAMENT DEL BULLIDOR DE PERALADA 
I DESESTIMACIÓ D’UNA AL·LEGACIÓ (EXP. X2018000196 
ABANS 55/2018)

Antecedents:

1. En data 5 de febrer de 2018 es va rebre el projecte bàsic i executiu 
de l’adequació de l’aparcament del Bullidor de Peralada redactat 
per l’arquitecte Joan Falgueras Font el pressupost d’execució per 
contracte del qual, IVA inclòs, puja la quantitat de noranta-nou mil 
sis-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims (99.685,79 
euros).

2. Es justifica les obres previstes al projecte per (...)Trobant-se 
ja planificada l’execució immediata de l’esmentat Passeig de 
vianants l’Ajuntament desitja encadenar la seva posada en servei 
amb la disposició d’un millor i més ampli aparcament en el lloc 
dels Bullidors que ha d’acabar de donar coherència al conjunt de 
l’operació de millora de la mobilitat i del paisatge. (...) El present 
projecte aborda l’àmbit definit com a sistema de comunicacions 
viàries amb destí a aparcament. En una part ja és propietat pública 
i en la part restant aquest projecte que desenvolupa el planejament 
urbanístic vigent en concreta la condició de bens i drets afectat (...).

3. En data 19 de febrer de 2018 els serveis tècnics municipals 
emeten informe al respecte.

4. En data 15 de maig de 2018 s’incorpora a l’expedient l’Annex de 
finques afectades.

5. En data 30 de maig de 2018, els Serveis Tècnics municipals varen 
emetre nou informe.

6. En data 31 de maig de 2018 s’emet informe jurídic.

7. En sessió extraordinària de data 7 de juny de 2018, el Ple de 
l’Ajuntament de Peralada va adoptar l’acord següent:

“Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obres de l’adequació 
de l’aparcament del Bullidor de Peralada redactat per l’arquitecte 
Joan Falgueras Font el pressupost d’execució per contracte del 
qual, IVA inclòs, puja la quantitat de noranta-nou mil sis-cents 
vuitanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims (99.685,79 euros); 
queda aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la relació 
detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució 
del projecte esmentat, relació que figura com a annex als presents 
acords i que conté les dades a què fa referència l’article 31 del 
ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada 
dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació.

Segon. Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra 
municipal ordinària abans indicat, així com la necessitat d’ocupació 
dels béns i drets que apareixen identificats en la relació detallada 
a què fa referència l’apartat anterior a efectes d’expropiació i 
ocupació.

Tercer. Sotmetre el projecte esmentat inclosa la relació detallada 
de béns i drets que s’expropien i ocupen que en forma part a 
informació pública pel període de trenta dies mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major circulació, en 
el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament www.peralada.org, 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 i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar, 
si s’escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de 
l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat 
material o legal.

Quart Notificar personalment els presents acord a les persones 
titulars de béns i drets a expropiar que consten a l’Annex de 
finques afectades, fent, alhora, els advertiments i oferiments que 
es desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa (en 
endavant, LEF) i 18 del seu Reglament (en endavant, REF).

Expressar a les persones propietàries dels terrenys afectats de 
la voluntat municipal de consensuar l’ocupació dels terrenys 
necessaris per l’execució del projecte esmentat, mitjançant la 
signatura del convenis pertinents.

Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets 
expropiats que, dins dels 15 dies hàbils següents al de la recepció 
de la notificació dels presents acords, han d’acreditar davant aquest 
Ajuntament la titularitat d’aquests béns o drets (ja sigui mitjançant 
la presentació del títol oportú o d’una còpia autenticada).

En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no 
produirà la paralització del procediment expropiatori.

Cinquè. Sol·licitar al Registre de la propietat Figueres l’emissió del 
certificat de titularitat, càrregues i gravàmens, als efectes de la nota 
marginal prevista a l’art. 32 del Reglament Hipotecari respecte de 
les finques incloses en la relació de béns i drets aprovada.

Sisè. Sol·licitar informe al Departament de Cultura i al Servei 
d’extinció d’incendis.

Setè. Traslladar la present resolució i el projecte a Aqualia, com 
a empresa concessionària dels servei d’aigua i sanejament, per 
si estimen fer alguna consideració en relació als serveis d’aigua i 
sanejament existents per si cal fer alguna modificació o millora dels 
mateixos, i establir un termini d’un mes per tal que es pronunciï 
sobre el projecte.

Vuitè. Traslladar la present resolució i el projecte a les empreses 
subministradores Endesa i Telefònica en quan a les instal·lacions 
de previsió de baixa tensió i telefonia i establir un termini d’un 
mes per tal que es pronunciïn sobre el projecte, tot sol·licitant-los 
assessorament tècnic.

Que les superfícies de les finques a expropiar, segons les dades cadastrals, s’adjunten a continuació:

Polígon parcel.la Referència cadastral Propietat Superfície a expropiar Preu expropiació

Polígon 5 parcel.la 71 17140A00500071 JCP 465,00 m2 4.246,37 €

Polígon 5 parcel.la 69 17140A00500069 CLlS 395,00 m2 3.607,13 €

Total superfície 860,00 m2
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Novè. Rebuts els informes i en el cas de no presentar al·legacions 
al projecte, que els serveis tècnics emetin nou informe i es doni 
trasllat a aquesta Alcaldia de l’expedient per a la seva aprovació 
definitiva.”

8. L’edicte sobre la informació pública de l’acord esmentat es va 
publicar a:

Tauler d’anuncis   22/06/2018

Web municipal www.peralada.org 22/06/2018

E-Tauler de la Seu electrònica  22/06/2018

El diari El Punt   28/06/2018

DOGC núm. 7653   29/06/2018

BOP Girona núm. 125  28/06/2018

9. Es va notificar personalment l’acord a les persones titulars de 
béns i drets a expropiar en les dates següents:

CLlS  02/07/2018

JCP  12/07/2018

10. En data 18 de juliol de 2018 (R/E núm. E2018002428) es va 
rebre l’informe de FCC Aqualia, SA.

11. En data 24 de juliol de 2018 (R/E núm. E2018002428) es va 
rebre l’informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Girona reunida en sessió de data 13 de juliol de 2018.

12. En data 2 d’agost de 2018 (R/E núm. E2018002525) es va rebre 
un escrit de Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

13. En data 16 d’agost de 2018 (R/E núm. E2018002632), el senyor 
JCP va presentar una al·legació a la relació de béns i drets afectats 
i adjunta un informe de valoració emès per l’arquitecte Joaquim 
Roura (Full d’apreuament).

I. ANTECEDENTS.

1. Dins la documentació que conforma l’esmentat projecte consta la 
valoració de la parcel·la 71 del polígon 5 per una valor de 4.246,37 
€. Correspon a la parcel·la cadastral  17140A005000710000YL de 
465 m2 de superfície cadastral.

2. L’al·legació, presentada pel Sr. JCP,  presenta una valoració 
per valor de 46.068,48 €.  Argumenta l’informe presentat la 
condició de sòl urbà, que manté aquesta parcel·la, i equipara el 
seu aprofitament urbanístic a l’edificabilitat mitjana i ús majoritari 
de l’àmbit espacial homogeni en que per usos i tipologies els hagi 
inclòs l’ordenació urbanística.

3. A partir de la hipòtesis indicada en l’apartat anterior es presenta 
un estudi de les edificabilitats de les edificacions de l’entorn i s’obté 
una edificabilitat bruta mitjana de 1.29 m2/m2

3. Seguidament s’adjunten unes mostres de valor d’habitatge del 
nucli urbà del municipi i es conclou que el valor de mercat de 
repercussió del sòl (VRS) és de 76.80 €/m2

4. Finalment la valoració presentada fixa un valor per la parcel·la en 
qüestió de 46.068,48 €

II. INFORME TÈCNIC

Analitzada l’al·legació presentada pel Sr. JCP i en relació al que 
preveu el POUM s’emet el següent 

Informe.

1. S’argumenta que aquests terrenys es estan classificats com a 
sòl urbà i qualificats amb la clau CP com a reserva d’aparcaments 
públics. No obstant això en atenció al que regula el plànol 0.2.1 del 
POUM titulat Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable, es constata 
que aquests terrenys no es troben inclosos dins l’àmbit del sòl urbà. 
Tanmateix les dades cadastrals situen aquests terrenys en sòl no 
urbanitzable.

14. En data 3 de setembre de 2018, els Serveis Tècnics municipals varen emetre informe en relació amb l’al·legació del senyor JCP (Full 
d’apreuament), part del contingut del qual es transcriu a continuació:

Promotor Ajuntament de Peralada 

Tràmit Aprovació projecte. Informe al·legacions

Emplaçament C. Sotamuralla “El Bullidor” Peralada

Al·legació JCP

Registre Registre General d'Entrada: 2018002632 Data reg. Entrada: 16/08/2018
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2. En quan a l’argument d’assimilar l’edificabilitat i usos dins l’àmbit 
espacial homogeni, indicar el següent:

• La clau CP defineix d’una forma molt clara l’ús i ordenació dels 
àmbits que inclou. L’article 16 del POUM especifica inequívocament 
que es tracta d’una reserva per aparcaments públics i indica que 
l’espai quedarà ordenat amb vegetació i arbrat (art. 17 POUM). 
Conseqüentment no queda cap dubte en relació al usos al respecte 
i qualsevol equiparació d’aprofitament urbanístic amb sectors 
residencials propers no te cap justificació. No es tracta d’un àmbit 
sense regulació sinó que es troba perfectament delimitat i ordenat 
per la normativa urbanística.

• Tanmateix les edificacions situades entre la muralla i el camí Sota 
muralla o de Sant Sebastià queden afectades pel que estableix la 
disposició transitòria cinquena del POUM que textualment indica:

“Totes aquelles edificacions situades entre la muralla i el camí Sota 
Muralla o de Sant Sebastià, queden condicionades a la recuperació 
de la muralla, prohibint-se l’edificació, consolidació, habilitació o 
ampliació de qualsevol edificació que s’interposi entre la muralla i 
el camí. Les edificacions existents tindran la consideració de volum 
i usos  disconformes, i estaran subjectes a les limitacions que 
imposi una correcta recuperació i protecció de la muralla”.

Amb que estableix aquest disposició transitòria, encara més 
queda justificat el concepte que aquest sector no tindria cap opció 
d’aprofitament urbanístic semblant als sectors urbans mes propers 
atès, que els terrenys de la clau CP s’emplacen enfront dels àmbits 
afectats per l’esmentada disposició transitòria.

• Per últim, considerar que aquest àmbit tindria l’aprofitament 
urbanístic dels sectors residencials de l’entorn, és del tot equivoc 
atès que es tracta d’un sòl emplaçat dins un àmbit d’horts situats 
a una cota topogràfica mes baixa que el mateix carrer. El POUM 
només qualifica un sector amb la clau CP per donar continuïtat a 
l’aparcament públic consolidat anomenat “El Bullidor”. Fer notar 
que la resta de terrenys de tota aquesta franja continuen amb la 
condició d’horts.

III. CONCLUSSIONS

En atenció a les consideracions especificades en els punts anteriors, 
sota el punt de vista tècnic, es procedent desestimar l’al·legació en 
la seva totalitat i reiterar que el valor de la parcel·la és 4.246,37 €”

15. En data 18 de setembre de 2018 (R/E núm. E2018002936) 
es va rebre l’informe de la Regió d’Emergències de Girona de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
emès en data 17 de setembre de 2018.

16. En data 24 de setembre de 2018 els Serveis Tècnics municipals 
han emès  informe en relació amb l’aprovació definitiva del projecte, 
part del contingut del qual es transcriu a continuació:

“(...)INFORMO

1. Antecedents.

En data 5 de febrer de 2018 es rep la documentació que conforma 
aquest projecte per correu electrònic. No consta num de registre 
d’entada.

Àmbit d’actuació:

Es l’inclòs dins l’àmbit assenyalat en el POUM per a sistemes de 
comunicacions viàries per a reserves per a aparcaments públics 
(Clau CP)  emplaçat en el carrer Sota Muralla i com a continuació 
de l’aparcament conegut com “El Bullidor”.

Es tracta d’un sector de 1.800 m2 situat a una cota de -1.50 m. en 
relació a la cota del carrer.

Es preveu l’accés rodat a l’aparcament a traves d’una única rampa 
situada al fons de l’actual aparcament. També un accés peatonal, 
que connecta l’aparcament directament amb el carrer.  

Aquest projecte completa l’actuació prevista, en una primera fase, 
que contempla l’arranjament del carrer Sant Sebastià i de la Font 
en el tram compres des del Portal de Sant Sebastià fins els jardins 
de l’Almirall.

En total es preveu un aparcament per a 61 vehicles, i un termini 
d’execució de tres mesos. El pressupost de licitació és de 99.685,79€.

Objectius i criteris de l’actuació:

1. Preservació del paisatge i la biodiversitat de l’espai natural fluvial, 
a la vegada que es posa a disposició d’un ús social respectuós tot 
recuperant camins històrics i marges vegetats.

2. Adequació del paisatge agrari històric tot recuperant els erms 
per als usos d’hortes municipals que admetin més enllà dels propis 
treballs agrícoles activitats educatives i de lleure relacionades amb 
l’etnobotànica i la gastronomia local, incloses petites àrees de 
pícnic adjacents al Passeig de vianants del Sotamuralla integrades 
en el seu entorn amb materials adequats.

3. Adequació d’aparcaments dissuasius en l’àmbit qualificat 
urbanísticament sense afectar els nivells actuals del sòl ni 
impermeabilitzar-lo, recuperant elements vegetals ( Figueres, 
Nisprers, Avellaners, etc...) i restes d’arquitectura popular ( murets, 
pous, basses, i barraques,...) i integrant l’equipament en el seu 
entorn amb materials adequats, i millora ambiental de l’aparcament 
existent tot afegint arbrat d’ombra.

4. Implantació de rampes entre la plataforma superior del Passeig 
Sotamuralla i el nivell dels horts perquè més enllà de la satisfacció 
normativa de la supressió de barreres s’afavoreixin d’una forma 
natural els recorreguts de passeig dels usuaris i visitants forasters.

5. Instal·lacions d’enllumenat ambientalment adequat a la posició 
de transició entre el Passeig de vianants del Sotamuralla i el sòl 
agrícola amb una màxima reducció de l’efecte sobre la contaminació 
lumínica i sobre les visuals llunyanes cap el conjunt històric.

6. Senyalització informativa en coherència amb els circuïts 
implantats incloses les versions braille i els codis Qr per enllaç a 
pàgines web
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Aprovació inicial.

En Data  7 de juny de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Peralada 
acordà aprovar inicialment el projecte d’obres de l’adequació de 
l’aparcament del Bullidor.

Informes Sectorials. 

La relació dels informes sectorials sol·licitats i rebuts es la següent

Patrimoni:

La Comissió de Patrimoni de data 23 de juliol de 2018 informà 
favorablement el projecte de l’aparcament de Bullidor amb la 
condició que es faci cintro arqueològic del moviment e terres i 
amb la recomanació d’emprar cromatismes mats de colors neutres 
similars a l’entorn proper per als elements metàl·lics

Incendis:

En data 17 de setembre la Direcció General de Prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments, va informar en relació als requeriments 
normatius referits ales mesures de prevenció d’incendis, 
concretament en relació als següents aspectes relacionats en 
l’esmentat informe:

• Disponibilitat d’hidrants d’incendis

• Condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers

• Franja de protecció respecte a la forest

Endesa

En data 18 de juliol de 2018 informe el següent:

• Si els treballs afecten les xarxes elèctriques es procedirà a fer la 
sol·licitud corresponent.

• Caldrà demanar l’ordre TIC 341/2003 a les xarxes de distribució 
elèctrica soterrada, si en hi ha, i si s’han d’obrir rases mes grans de 
25 m.l.

Aqualia

Informe en el sentit que no hi discorre cap xarxa d’abastament ni de 
sanejament dins del sector de l’aparcament.

Telefònica:

En data 2 de juliol de 2018 es va sol·licitar informe a Telefònica. 

Fins a la data no han respost.

Relació de bens a expropiar

Consten en l’expedient la relació de bens a expropiar següent:

2. Dades urbanístiques.

POUM Text refós 2014: 

Sistema de comunicacions viàries reserves per aparcaments 
públics (Clau CP).

3. Normativa aplicable.

Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme i 3/2012 de modificació del text refós.

Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2005, 
d’urbanisme.

Decret 64/2014 Reglament sobre la protecció de la legalitat 
urbanística.

POUM Text Refós 2014. Aprovació definitiva 27 de novembre de 
2014. Publicat al DOGC Núm. 6791 de 19.1.2015.

Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya.

Ordenança municipal per a la gestió de terres i runes.

4. Documentació.

Es presenta:

• Projecte redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font

• Estudi de seguretat i salut.

5. Serveis urbanístics bàsics.

L’àmbit del carrer disposa dels serveis de :

Enllumenat públic, sanejament, electricitat, baixa tensió, telefonia 
i aigua

6. Resum dades econòmiques.

Pressupost de licitació (*) 99.685,79 €.

(*) Segons s’especifica en el projecte 

7. Conclusions.

1. El projecte conté la documentació indicada pels articles 235 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 24 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, l’article 123 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i l’article 72 del 
text refós de la llei d’urbanisme D.L. 1/2010.

Que les superfícies de les finques a expropiar, segons les dades cadastrals, s’adjunten a continuació:

Polígon parcel.la Referència cadastral Propietat Superfície a expropiar Preu expropiació

Polígon 5 parcel.la 71 17140A00500071 JCP 465,00 m2 4.246,37 €

Polígon 5 parcel.la 69 17140A00500069 CLlS 395,00 m2 3.607,13 €

Total superfície 860,00 m2
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2. Sota el punt de vista tècnic s’estima procedent l’aprovació 
definitiva amb les següents consideracions:

• Es donarà compliment a les condicions indicades en els informes 
sectorials

• Cal que s’assenyalin les places destinades a minusvàlids en 
nombre i situació segons normativa.”

17. En data 24 de setembre de 2018 s’emet informe jurídic.

Fonaments de dret:

• Els articles 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

• Els articles 8 i ss, 36 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals.

• Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.

• La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

• La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.

• La Llei de 16 de desembre de 1954 sobre l’Expropiació Forçosa.

• El Decret de 26 d’abril de 1957 pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’expropiació forçosa.

• La Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació.

Proposta

De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar definitivament el projecte d’obres per a l’adequació 
de l’aparcament del Bullidor de Peralada redactat per l’arquitecte 
Joan Falgueras Font el pressupost d’execució per contracte del qual, 
IVA inclòs, puja la quantitat de noranta-nou mil sis-cents vuitanta-
cinc euros amb setanta-nou cèntims (99.685,79 euros); quedant 
aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma definitiva, la relació 
detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució 
del projecte esmentat, relació que figura com a annex als presents 
acords i que conté les dades a què fa referència l’article 31 del 
ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada 
dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació. 

L’aprovació definitiva del projecte resta condicionada al compliment 
de les següents consideracions, d’acord amb l’informe emès pels 
serveis tècnics municipals:

• Es donarà compliment a les condicions indicades en els informes 
sectorials

• Cal que s’assenyalin les places destinades a minusvàlids en 
nombre i situació segons normativa.

Segon. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, 
individualitzada i valorada dels béns i drets a ocupar necessàriament 
per a l’execució de les obres per a l’adequació de l’aparcament 
del Bullidor del present terme municipal, així com la designació 
nominal dels interessats amb els quals han d’entendre’s els 
successius tràmits, amb el següent detall:

Parcel·la 69 del polígon 5 (ref. Cad. 17140A00500069):

— Identificació del propietària: CLlS

— Descripció de la finca: 

— Tipus d’afecció: Expropiació. Sistemes de comunicacions viàries 
per a reserves per aparcaments públics (Clau Cp).

— Valoració: 3.607,13 euros

Parcel·la 71 del polígon 5 (ref. Cad. 17140A00500071):

— Identificació del propietari: JCP

— Descripció de la finca: 

Finca de Peralada: 1082
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RUSTICA: Pieza de tierra huerto sita en el término municipal de 
Peralada, llamada Sota Muralla, de cabida un cuarto de vesana, 
equivalente a cinco áreas, cuarenta y seis centiáreas. Lindante: 
Este, carretera; Sur y Oeste, PC y Norte, MC i PT.

— Situació jurídica:

Titularidades. El derecho de dominio de la finca descrita aparece 
a favor de Don JCP, con N.I.F núm. xxxxx087P, casado, titular con 
carácter privativo, del pleno dominio de la totalidad de la finca. 
Adquirida por HERENCIA en virtud de instancia privada suscrita 
por el heredero el día veintitrés de septiembre de dos mil trece, 
debidamente legitimada ante el notario de Roses Carlos Pons 
Cervera el día once de octubre de dos mil trece, según consta en 
la inscripción 8a, de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, 
al folio 213, del Libro 61 del término municipal de Peralada, Tomo 
2912 del Archivo.

La finca aparece GRAVADA con:

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el plazo de 5 AÑOS, 
a partir del veintiuno de octubre del año dos mil catorce.

— Tipus d’afecció: Expropiació. Sistemes de comunicacions viàries 
per a reserves per aparcaments públics (Clau Cp).

— Valoració: 4.246,37 euros

Tercer. Pel que fa a la parcel·la 69 del polígon 5 afectada per 
l’expedient d’expropiació, la titular de la qual no ha comparegut en 
l’expedient, es donarà trasllat de l’actuat al Ministeri Fiscal, amb qui 
s’entendran les actuacions posteriors.

Quart. Declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets relacionats 
i donar per incoat el corresponent expedient d’expropiació forçosa.

Cinquè. Publicar l’anunci de l’aprovació definitiva del projecte al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
en un dels diaris de major circulació i al web de l’Ajuntament www.
peralada.org.

Sisè. Rebutjar el Full d’apreuament formulat pel propietari de la 
parcel·la 71 del polígon 5, senyor JCP, en la qual estableix un preu 
de 46.068,48 euros, per considerar excessiva aquesta quantitat.

Setè. Estimar adequada la valoració efectuada per l’Arquitecte 
Municipal de la parcel·la 71 del polígon 5, propietat del senyor JCP, 
per un preu de 4.246,37 euros, i en conseqüència aprovar el Full 
d’apreuament Municipal, que es notificarà al propietari, el qual 
dins dels deu dies següents, podrà acceptar-lo senzillament o bé 
rebutjar-lo, i en aquest segon cas, tindrà dret a fer les al·legacions 
que estimi pertinents, emprant els mètodes de valoració que 
jutgi més adequats per justificar la seva pròpia valoració i així 
mateix aportar les proves que consideri oportunes en justificació 
d’aquestes al·legacions.

Vuitè. Estimar adequada la valoració efectuada per l’Arquitecte 
Municipal de la parcel·la 69 del polígon 5, propietat de la senyora 
CLlS, per un preu de 3.607,13 euros, i en conseqüència aprovar el 

Full d’apreuament Municipal, que es notificarà a la propietària, la 
qual dins dels deu dies següents, podrà acceptar-lo senzillament o 
bé rebutjar-lo, i en aquest segon cas, tindrà dret a fer les al·legacions 
que estimi pertinents, emprant els mètodes de valoració que 
jutgi més adequats per justificar la seva pròpia valoració i així 
mateix aportar les proves que consideri oportunes en justificació 
d’aquestes al·legacions.

Novè. Notificar el present acord a les persones interessades perquè 
acceptin el Full d’apreuament Municipal en el termini de deu dies o 
el rebutgin. En aquest últim cas, passi’s l’expedient de preu just a la 
secció territorial de Girona del Jurat d’Expropiació de Catalunya. De 
ser acceptat, procedeixi’s a l’Acta d’ocupació i pagament.

Desè. Designar al senyor Francesc Oliva Sans, com a arquitecte 
municipal, perquè, si escau i de conformitat amb l’article 4 de la 
Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
i l’article 85 de la Llei d’Expropiació Forçosa, formi part del Jurat 
d’Expropiació. Comunicar aquesta designació a la persona 
interessada.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra:

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Abstencions:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Exposa el sr. Alcalde que després de tots els informes i al·legacions 
continua el procés per acabar l’aparcament. 

Fa avinent el sr .Enric Serra que l’emplaçament és més propici a 
inundacions que a incendis, al qual e. Sr. Alcalde respon que amb el 
POUM ja es van fer els estudis d’inundabilitat corresponents. 
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7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ 
I L’AJUNTAMENT DE PERALADA I VILANOVA PER A 
L’ORGANITZACIÓ E TALLERS DE MEMÒRIA I DE GIMNÀSTICA 
EN EL MARC DEL “PROGRAMA D’ATENCIÓ I PREVENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA” PER A L’ANY 2018. (EXP. 33/2018)

Antecedents de fet.

1.- Escrit de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, amb número de registre d’entrada 54 de data 11 de gener 
de 2018, on proposen un taller de memòria i un taller de gimnàstica 
per a gent gran per aquest 2018.

2.- Escrit de l’Ajuntament de Peralada de data 29 de gener de 2018, 
on sol·licita la realització de 4 tallers de memòria, que es duran a 
terme dos a la primavera i dos  a la tardor.

3.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Peralada i Vilanova de la Muga per a 
l’organització de tallers de memòria i de gimnàstica en el marc del 
“programa d’atenció i prevenció a la dependència” per a l’any 2018.

4.- Informe de la secretària-interventora.

Fonaments de dret.

• Art. 22.2.f) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local (LBRL).

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú. 

• Arts. 10, 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic 
i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya 
(LRJPAPC). 

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

• Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 
(ROAS).

• Pressupost municipal per a l’exercici 2018.

Resolució.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al 
Ple l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar l’adhesió al “Conveni Marc de delegació, per 
a la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de 
gimnàstica per a persones grans entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i diversos Ajuntaments de la Comarca.” 

Segon.- Disposar la despesa de 1.800 euros corresponent a 
l’aportació econòmica derivada de l’esmentat conveni a les 
aplicacions pressupostàries 2 330 22609 “despeses diverses 
activitats recreatives i culturals Sant Domènec” i 3 330 22609 
“despeses diverses culturals Vilanova” del Pressupost de despeses 
de l’exercici 2018. 

Tercer.- Que l’Ajuntament de Peralada es compromet a posar a 
disposició el local i els recursos materials necessaris per tal de dur 
a terme les activitats.

Quart.- Es nomena al Sr. Pere Torrent i Martín, Alcalde-President 
de l’Ajuntament de Peralada, com a interlocutor únic de l’entitat 
davant el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Cinquè.- Un cop signat, publicar l’esmentada adhesió al conveni 
al portal de transparència de la pàgina web www.peralada.org, 
per tal de donar compliment al que estableix l’article 8.1.f. de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Sisè.- Encomanar a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà la 
publicació, si escau, de la present adhesió al conveni en el DOGC 
tal i com prescriu l’apartat 3 de l’article 110 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

Setè.- Trametre còpia de la present adhesió al conveni al Registre 
de convenis de col·laboració i cooperació, de la Direcció General 
de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix 
l’article 14.3, i la Disposició Addicional Novena de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la redacció donada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.

Vuitè.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a la 
signatura de la present adhesió al conveni.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap
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8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI 
MARC PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE PROTECCIÓ 
I ADOPCIÓ D’ANIMALS DE L’ALT EMPORDÀ. (EXP. 
X2018000230)

Antecedents de fet:

Vist que el servei de recollida i control d’animals abandonats, 
perduts o ensalvatgits és competència pròpia municipal.

Atès que l’Ajuntament de Peralada no disposa dels mitjans tècnics 
ni personals per poder dur a terme dita competència pròpia, ni 
tampoc disposa de centre de recollida d’animals abandonats 
o perduts, és per la qual cosa, que l’Ajuntament de Peralada va 
delegar aquesta competència al Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
i es va subscriure el preceptiu “Conveni per a la delegació del servei 
de recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió i control 
de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Peralada”

Vist que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té previst construir 
un Centre de protecció i adopció d’animals a l’Alt Empordà en el 
terme municipal de Pedret i Marzà.

Atès que per la construcció de l’esmentat centre es necessita el 
finançament d’una part de l’obra per part dels municipis de l’Alt 
Empordà que són els majors beneficiaris per la construcció i 
posterior posada en funcionament d’aquests equipaments enfocat 
a prestar un servei de competència municipal.

Vist que el dia 19 d’abril de 2018 amb Registres d’Entrades 
2018001234, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens ha fet 
tramesa del “Conveni Marc per a la construcció del centre de 
protecció i adopció d’animals de l’Alt Empordà” aprovat pel Ple del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà en la seva sessió de data 27 de 
març de 2018.

És per la qual cosa, i atès que el municipi de Peralada no té cap 
centre de recollida d’animals abandonats, que es considera 
necessari l’adhesió a l’esmentat Conveni Marc.

Segons l’esmenat conveni l’aportació econòmica del nostre 
municipi pel 2018 és de 1.487,20 euros, i pel 2019 la mateixa 
quantitat de 1.487,20 euros. 

Fonaments jurídics:

- L’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, que 
estableix: “16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar 
els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els 
animals salvatges urbans. 16.2 Els ajuntaments poden delegar 
la responsabilitat a què fa referència l’apartat 1 als ens locals 
supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l’eficiència 
del servei i sota l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei. 16.3 Els 
ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals 
abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per al 
municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb ens locals 
supramunicipals o amb altres municipis.16.4 En la prestació del 
servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els ajuntaments 
o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva 
responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden 
concertar-ne l’execució amb entitats externes, preferentment 
amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment 
constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida 
d’animals de companyia.”

- Articles 303 i ss, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
que estableixen que pel conveni de cooperació s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entres 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes.

- Article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 

- Articles 25 i ss del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya.

És per tot això, que l’Alcalde-President proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar l’adhesió al “Conveni Marc per a la construcció del 
centre de protecció i adopció d’animals de l’Alt Empordà” aprovat 
pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en la seva sessió de 
data 27 de març de 2018.

Segon.- Disposar la despesa de 1.487,20 euros corresponent a 
l’aportació econòmica derivada de l’esmentat conveni a l’aplicació 
pressupostària 1 312 25000 “conveni CCAE-Construc. Centre 
protecció i adopció animals” del Pressupost de despeses de 
l’exercici 2018. 

Tercer.- Que l’Ajuntament de Peralada es compromet a dotar 
partida pressupostària adequada i suficient en els pressupostos 
futurs, mentre es mantingui l’objecte del conveni.

Quart.- Es nomena al Sr. Pere Torrent i Martín, Alcalde-President 
de l’Ajuntament de Peralada, com a interlocutor únic de l’entitat 
davant el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Cinquè.- Un cop signat, publicar l’esmentada adhesió al conveni 
al portal de transparència de la pàgina web www.peralada.org, 
per tal de donar compliment al que estableix l’article 8.1.f. de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Sisè.- Encomanar a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà la 
publicació, si escau, de la present adhesió al conveni en el DOGC 
tal i com prescriu l’apartat 3 de l’article 110 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

Setè.- Trametre còpia de la present adhesió al conveni al Registre 
de convenis de col·laboració i cooperació, de la Direcció General 
de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix 
l’article 14.3, i la Disposició Addicional Novena de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la redacció donada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.
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Vuitè.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a la 
signatura de la present adhesió al conveni.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

Exposa la regidora sra. Maria José Romero que aquesta partida ja 
es va dotar en la darrera modificació de crèdit.

Pregunta la sra. Garrido quin servei donen, al qual la regidora sra. 
Carreras respon que el mateix que ara però amb millors condicions. 
L’Objectiu és el mateix que fins ara, bàsicament la recollida i 
acollida d’animals abandonats.

Pregunta la sra. Garrido quin servei concret es presta, al qual la sra. 
Carreras respon que el d’una gossera.

Pregunta la sra. Garrido qui hi truca, si l’Ajuntament o el particular, 
al qual el sr. Alcalde respon que depèn.

Fa avinent la sra. Garrido que n’hi ha uns quants d’abandonats, 
al qual el sr. Alcalde respon que no estan abandonats, sinó que 
s’escapen i que els vigilants sempre intenten trobar al propietari.

Pregunta la sra. Garrido si quan un gos s’escapa l’Ajuntament té 
intenció de fer alguna cosa, al qual el sr. Alcalde respon que ja hi 
ha una ordenança . Pregunta la sra. Garrido al sr. Alcalde si aquesta 
ordenança s’aplica, al qual el sr. Alcalde respon que no recorda 
haver aplicat cap sanció.

Continua preguntant la sra. Garrido si hi ha alguna intenció de 
fer quelcom amb els excrements al qual el sr. Alcalde respon que 
la intenció hi és tota però falten els mitjans suficients per fer-la 
complir.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI 
DEL PROJECTE CAMÍ NATURAL DE LA MUGA SIGNAT 
AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ. (EXP. 
X2018000286)

Antecedents

1. En sessió de data 8 de juliol de 2009, el Ple de l’Ajuntament de 
Peralada va acordar aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà que autoritza la realització de les obres del Projecte 
Camí Natural de la Muga i la cessió d’ús gratuït dels terrenys 
afectats.

2. En data 8 de juny de 2018 (R/E núm. E2018001851) el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà va trametre una Addenda al Conveni 
autoritzant la realització d’obres del projecte Camí Natural de 
la Muga i la cessió d’ús gratuït dels terrenys afectats, part del 
contingut del qual es transcriu a continuació:

“(...) MANIFESTEN

1. Que l’article 26 dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona estableix el següent:

«Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats 
conserven la seva qualificació i titularitat originària. Les facultats 
de disposició que es puguin reconèixer al Consorci sobre els béns 
esmentats són les que constin als acords de cessió corresponents i 
es limiten sempre a les finalitats estatutàries del Consorci.»

2. Que l’article 321 del ROAS estableix, per una banda, que els béns 
de domini públic i els patrimonials que els ens associats adscriguin 
al consorci per al compliment dels fins d’aquest conserven la 
qualificació originària i, per l’altra, que el consorci té sobre les 
obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres unes 
facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries.

3. Que la proposta de gestió del Camí Natural de la Muga, signada 
en data 9 d’octubre de 2017, estableix que el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona vol incloure aquest camí a les seves rutes i passar 
a gestionar-lo.

4. Que l’adscripció del Camí Natural de la Muga al Consorci de 
les Vies Verdes de Girona s’ajustaria a desenvolupar les seves 
finalitats estatutàries.

5. Que els titulars dels béns continuarien essent els Ajuntaments i 
els propietaris particulars implicats.

Per tot això,

ACORDEN

1. Que el Consorci de les Vies Verdes de Girona se subrogui en els 
drets i obligacions fixats en el conveni de cessió d’ús signat entre 
l’Ajuntament de Peralada i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en 
substitució d’aquest últim.”
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3. En data 18 de setembre de 2018 s’emet informe jurídic.

Fonaments de dret.

•Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LBRL).

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú. 

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).

Resolució.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo la 
Junta de Govern l’adopció del següent ACORD:

Primer. Aprovar l’Addenda al Conveni autoritzant la realització 
d’obres del projecte Camí Natural de la Muga i la cessió d’ús gratuït 
dels terrenys afectats que acorda que el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona se subrogui en els drets i obligacions fixats en 
el conveni de cessió d’ús signat entre l’Ajuntament de Peralada i el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en substitució d’aquest últim.

Segon. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels 
documents necessaris per a la implementació del present acord. 

Tercer. Trametre certificat del present acord i còpia de l’addenda del 
conveni degudament signat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Quart. Trametre certificat del present acord i còpia de l’Addenda 
del conveni a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat, d’acord amb 
l’establert a l’article 309 del ROAS.

Cinquè. Publicar l’Addenda del conveni signat al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Sisè. Informar el Registre de Convenis de la Generalitat de 
l’Addenda del conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

Exposa la sra. Romero que es tracta que el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona se subrogui en els drets i obligacions fixats. 

Pregunta el sr. Joan Planas si els treballs de manteniment els 
farà l’Ajuntament al qual el sr. Alcalde respon que no, que és 
competència del CCAE. Pregunta el sr. Joan Planas si fins ara la 
competència era de l’Ajuntament, al qual el sr. Alcalde respon que 
no, que era del CCAE.

Fa avinent el sr. Alcalde que no canvia res, que l’Ajuntament 
continuarà fent les mateixes funcions i tasques que feia fins ara.

10.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER DONAR SUPORT A 
LA DECLARACIÓ DE LA COSTA BRAVA COM A RESERVA DE 
BIOSFERA. (EXP. X2018000329)

Antecedents:

1. La Diputació de Girona està treballant amb les administracions 
públiques i els agents del territori per preparar la candidatura per 
a la declaració de la zona de la Costa Brava com a Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO. 

2. Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que 
tenen uns valors naturals de gran rellevància i agafen el compromís 
de treballar de forma sostenible per: 

• Contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics 
afavorint la conservació del patrimoni natural, els paisatges litorals 
i marins, les espècies i de la biodiversitat. 

• Fomentar l’equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, 
social, cultural i ecològic, i promou el desenvolupament sostenible 
en un entorn més sa i de qualitat. 

• Constituir un suport fonamental a projectes de recerca i 
investigació, observació permanent del territori i el mar, l’educació 
i el intercanvi d’informació en relació amb qüestions territorials, 
nacionals i mundials de conservació i del desenvolupament 
sostenible. 

• Fomentar el treball conjunt cap a un model de territori sostenible 
dins del concepte d’Ecoregió.

3. És de gran importància que aquesta candidatura estigui recolzada 
per un ampli suport social i institucional que integri tots els sectors 
de les administracions públiques, i d’una àmplia representació de 
col·lectius socials i econòmics implicats directament en la gestió 
d’aquest important espai litoral i marí. 



BUTLLETÍ PRIMAVERA44

Fonaments de dret:

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

• Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

• Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

 

Proposta

De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS:

Primer. Donar el suport del Ple municipal de PERALADA a la 
candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la 
UNESCO.

Segon. Fer constar l’interès de l’Ajuntament de PERALADA en 
treballar d’acord amb els principis de sostenibilitat, per a que es 
puguin assolir a nivell de l’àmbit de la Reserva de Biosfera de la 
Costa Brava els objectius de desenvolupament sostenible del 
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.

Tercer. Notificar aquests acords a la Diputació de Girona.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

11.- ASSUMPTES URGENTS.

11.1.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS:

DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 28 DE JUNY DE 2018, FINS A LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 27 DE SETEMBRE DE 2018.

Nº Expedient Nom Document Data Número

X2018000099 DEC IMPORT_RECAPTAT_IAE_2017 21092018 21/09/2018 2018DECR000461 

X2018000388 DEC EXCEDENCIA CURA FAMILIAR NCT 21092018 21/09/2018 2018DECR000460 

X2018000387 DEC CONTRACTE MENOR PINTURES VILANOVA 20092018 20/09/2018 2018DECR000459 

X2018000111 DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT MCM 19092018 19/09/2018 2018DECR000458 

X2018000045 DEC US PAVELLO TEMPORADA 2018 I 2018 BASQUET I PATINATGE 17092018 18/09/2018 2018DECR000457 

X2018000336 DEC ADMESES I EXCLOSES CONVO ADMINISTRATIU 17092018 17/09/2018 2018DECR000456 

X2018000335 DEC LLAR INFANTS SETEMBRE 2018 14092018 14/09/2018 2018DECR000455 

X2018000274 DEC DEV FIANÇA JC 14092018                                                                                                                                                                                                                               14/09/2018 2018DECR000454 

X2018000278 DEC REQUERIMENT ACTIV BANQUETS 12092018 12/09/2018 2018DECR000453 

X2018000165 DEC VACANCES TREBALLADOR FO 07092018 07/09/2018 2018DECR000452 

X2018000369 DEC VACANCES TREBALLADORA AL 07092018 07/09/2018 2018DECR000451 

X2018000139 DEC III MITJA MARATO DE FIGUERES 07092018 07/09/2018 2018DECR000450 

X2018000045 DEC US MATERIAL BASQUET I DIA 15 US PAVELLO BASQUET 07092018 07/09/2018 2018DECR000449 
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X2018000367 DEC OVP CARRER VILELLA CONTENIDOR BUIDAR CASA 06092018 06/09/2018 2018DECR000448 

X2018000344 DEC SOL·LICITUD SUBV SOC 04092018                                                                                                                                                                                                                              05/09/2018 2018DECR000447 

X2018000118 DEC VACANCES MR 04092018                                                                                                                                                                                                                         04/09/2018 2018DECR000446 

X2018000045 DEC US PAVELLO BASQUET 7 8 9 DE SETEMBRE DE 2018 04092018 04/09/2018 2018DECR000445 

X2018000116 DEC 3 DIES DE VACANCES MC 04092018                                                                                                                                                                                                                    04/09/2018 2018DECR000444 

X2018000066 DEC ACCEPTACIO I BESTRETA SUBV LINIA 3 03092018 04/09/2018 2018DECR000443 

X2018000340 DEC 5 TRIENNI JV 03092018                                                                                                                                                                                                                               03/09/2018 2018DECR000442 

X2018000117 DEC CG 03092018                                                                                                                                                                                                                                  03/09/2018 2018DECR000441 

X2018000365 DEC FESTA CARRER VILELLA 03092018                                                                                                                                                                                                                              03/09/2018 2018DECR000440 

X2018000211 DEC ALCALDIA MESA SOBRE 3 CENTRE DE DIA 31082018 31/08/2018 2018DECR000439 

X2018000255 DEC APROVACIO CONVENI SUBV NOMINATIVA AJAP 30082018 30/08/2018 2018DECR000438 

X2018000066 DEC ACCEPT I BESTRETA L1 30082018                                                                                                                                                                                                                              30/08/2018 2018DECR000437 

X2018000274 DEC DEVOLUCIO FB 30082018                                                                                                                                                                                                                           30/08/2018 2018DECR000436 

X2018000361 DEC SOL SERVEI INFORMATIC DIPUTACIO 29082018 29/08/2018 2018DECR000435 

X2018000274 DEC AMPLIACIO CAN CARBO OLIVES MULDOON PIEDRALADA 29082018 29/08/2018 2018DECR000434 

X2018000292 DEC RECTIFICACIO CADASTRAL JALBREDA 16082018 28/08/2018 2018DECR000433 

X2018000359 DEC NOMINES AGOST 2018 27082018                                                                                                                                                                                                                                27/08/2018 2018DECR000432 

X2018000337 DEC 1A OCUPACIO LLAVANERA 16082018                                                                                                                                                                                                                             27/08/2018 2018DECR000431 

X2018000274 DEC DEVOLUCIO FIANCES 27082018                                                                                                                                                                                                                                 27/08/2018 2018DECR000430 

X2018000099 DEC DEIXAR_SENSE_EFECTES_DA_2018DECR000424 23082018 23/08/2018 2018DECR000429 

X2018000159 DEC OVP MIQUEL 23082018                                                                                                                                                                                                                                        23/08/2018 2018DECR000428 

X2018000099 DEC BONIFICACIONS_TAXA_ESCOMBR_COMPOSTATGE_2017 23082018 23/08/2018 2018DECR000427 

X2018000349 DEC DA AUTORITZACIO FESTA PLAÇA GRAN 21082018 22/08/2018 2018DECR000426 

X2018000274 DEC DEVOLUCIO FIANCES PRUDENCIO 17082018 17/08/2018 2018DECR000425 

X2018000099 DEC BONIFICACIONS_TAXA_ESCOMBR_COMPOSTATGE_2017 13082018 13/08/2018 2018DECR000424 

X2018000280 DEC REQUERIMENT COMPROVANT FACTURES 13082018 13/08/2018 2018DECR000423 

X2018000045 DEC US PAVELLO ASSAIG FUNDACIO CASTELL 10082018 10/08/2018 2018DECR000422 

X2018000041 DEC 1A OCUPACIO CARRE 10082018                                                                                                                                                                                                                                 10/08/2018 2018DECR000421 

X2018000180 DEC APROVACIÓ_LIQ._CLAVEGUERAM_2N_TRIM._2018_CASINO 10082018 10/08/2018 2018DECR000420 

X2018000334 DEC OVP INAUGURACIO OFICINA C REQUESENS 09082018 09/08/2018 2018DECR000419 

X2018000304 DEC AP 7 DE SETEMBRE 08082018                                                                                                                                                                                                                                  09/08/2018 2018DECR000418 

X2018000261 DEC VACANCES EB 16 I 17 AGOST 08082018                                                                                                                                                                                                                   09/08/2018 2018DECR000417 

X2018000341 DEC PETICIO SERVEI PUBLICACIO DADES DIPUTACIO 08082018 08/08/2018 2018DECR000416 

X2018000129 DEC 2A AUDIENCIA MINISTERI INTERIOR 07082018 07/08/2018 2018DECR000415 

X2018000336 DEC CONVOCATORIA BORSA ADMINISTRATIU 06082018 06/08/2018 2018DECR000414 

X2018000335 DEC MATRICULA CURS 2018-2019 LLAR INFNATS ORLLINA 06082018 06/08/2018 2018DECR000413 
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X2018000099 DEC LLAR INFANTS JULIOL 2018 I ESPORÀDICS JULIOL 2018 03082018 03/08/2018 2018DECR000412 

X2018000262 DEC VACANCES 20 AGOST FINS 2 DE SETEMBRE 03082018 03/08/2018 2018DECR000411 

X2018000117 DEC VACANCES DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE 03082018 03/08/2018 2018DECR000410 

X2018000178 DEC 1A OCUPACIO SAREB 03082018                                                                                                                                                                                                                                 03/08/2018 2018DECR000409 

X2018000044 DEC US 40 CADIRES 18 I 19 AGOST 01082018 02/08/2018 2018DECR000408 

X2018000270 DEC US PROJECTOR CASAL ACTIESCOLA 01082018 02/08/2018 2018DECR000407 

X2018000261 DEC VACANCES ELISABET 3 AL 12 DE SETEMBRE 01082018 01/08/2018 2018DECR000406 

X2018000165 DEC VACANCES 6 AL 24 AGOST F 01082018                                                                                                                                                                                                                   01/08/2018 2018DECR000405 

X2018000186 DEC VACANCES 6 13 20 27 I 28 D'AGOST 31072018 31/07/2018 2018DECR000404 

X2018000177 DEC TRAMIT AUDIENCIA 31072018                                                                                                                                                                                                                                  31/07/2018 2018DECR000403 

X2018000272 DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 30072018 31/07/2018 2018DECR000402 

X2018000328 DEC APROVACIO NOMINES JULIOL 2018 31072018 31/07/2018 2018DECR000401 

X2018000332 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA MUDANÇA 30072018 30/07/2018 2018DECR000400 

X2018000331 DEC CONVOCATORIA PLE 2 AGOST DE 2018 30072018 30/07/2018 2018DECR000399 

X2018000259 DEC SUSPENSIO I REQUERIMENT PATRIMONI 30072018 30/07/2018 2018DECR000398 

X2018000326 DEC CONTRACTE MENOR SUB COLUMBARIS 27072018 27/07/2018 2018DECR000397 

X2018000155 DEC VACANCES 27 JULIOL FINS 7 AGOST 26072018 26/07/2018 2018DECR000396 

X2018000270 DEC US PROJECTOR DE CINE CASAL ESTIU 26072018 26/07/2018 2018DECR000395 

X2018000211 DEC CONVOCATORIA MESA CENTRE DE DIA 25072018 25/07/2018 2018DECR000394 

X2018000274 DEC ESMENA DA I DEIXAR SENSE EFECTE 24072018 24/07/2018 2018DECR000393 

X2018000213 DEC ADJUDICACIO LA SALA SR CA 24072018 24/07/2018 2018DECR000392 

X2018000226 DEC 1A OCUPACIO BRUNO 11072018                                                                                                                                                                                                                                 24/07/2018 2018DECR000391 

X2018000129 DEC SOL·LICITUD INSCRIPCIO REGISTRAL CASERNA 23072018 24/07/2018 2018DECR000390 

X2018000274 DEC CANVI TITULARITAT TITULAR CORRECTE 23072018 24/07/2018 2018DECR000389 

X2018000311 DEC APROVACIO PAGAMENT ENDARRERIMENTS NOMINES 1R SEMESTRE 2018 24072018 24/07/2018 2018DECR000388 

X2018000274 DEC DENEGACIO DEV FIANÇA 20072018                                                                                                                                                                                                                              20/07/2018 2018DECR000387 

X2018000020 DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT JULIOL 19072018 19/07/2018 2018DECR000386 

X2018000020 DEC DUPLICAT DE DISTINTIU JULIOL 19072018 19/07/2018 2018DECR000385 

X2018000020 DEC DISTINTIU D'ACCÉS JUNY 19072018                                                                                                                                                                                                                            19/07/2018 2018DECR000384 

X2018000020 DEC DENEGAR ESTACIONAMENT I CONCEDIR DISTINTIU D'ACCÉS 19072018 19/07/2018 2018DECR000383 

X2018000111 DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT M.ERR 19072018 19/07/2018 2018DECR000382 

X2018000020 DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT JUNY 19072018 19/07/2018 2018DECR000381 

X2018000020 DEC DUPLICATS DISTINTIUS JUNY 19072018 19/07/2018 2018DECR000380 

X2018000213 DEC CONVOCATORIA TRIBUNAL MESA PEL 18 DE JULIOL 17072018 17/07/2018 2018DECR000379 

X2018000213 DEC CONVOCATORIA MESA LICITACIO LA SALA VILANOVA 17072018 17/07/2018 2018DECR000378 

X2018000310 DEC AUTORITZACIO CASTELLERS VAILETS EMPORDA 17072018 17/07/2018 2018DECR000377 
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X2018000304 DEC VACANCES MC 16072018                                                                                                                                                                                                                           16/07/2018 2018DECR000376 

X2018000260 DEC VACANCES XC 13072018                                                                                                                                                                                                                           16/07/2018 2018DECR000375 

X2018000157 DEC CONTRACTACIO NETEJADORA AL 16072018 16/07/2018 2018DECR000374 

X2018000116 DEC AP 17 DE JULIOL 2018 16072018                                                                                                                                                                                                                              16/07/2018 2018DECR000373 

X2018000295 DEC AUTORITZACIO RG 13072018                                                                                                                                                                                                                        15/07/2018 2018DECR000372 

X2018000115 DEC VACANCES MS 13072018                                                                                                                                                                                                                            13/07/2018 2018DECR000371 

X2018000274 DEC DEV FIANÇA EMOTJER 12072018                                                                                                                                                                                                                                12/07/2018 2018DECR000370 

X2018000157 DEC CREACIO BORSA NETEJADOR 12072018 12/07/2018 2018DECR000369 

X2018000274 DEC CANVI TITULARITAT CARCABOSO 11072018 12/07/2018 2018DECR000368 

X2018000308 DEC RENOVACIO TIC 11072018                                                                                                                                                                                                                                     12/07/2018 2018DECR000367 

X2018000274 DEC OVP VILAFANT FUTUR 12072018                                                                                                                                                                                                                                12/07/2018 2018DECR000366 

X2018000295 DEC AUTORITZACIO MS 10072018                                                                                                                                                                                                                       10/07/2018 2018DECR000365 

X2018000304 DEC VACANCES I AP MC 10072018                                                                                                                                                                                                                      10/07/2018 2018DECR000364 

X2018000274 DEC PERRUQUERIA 10072018                                                                                                                                                                                                                                       10/07/2018 2018DECR000363 

X2018000249 DEC SUSPENSIO I REQUERIMENT BANQUETS 10072018 10/07/2018 2018DECR000362 

X2018000305 DEC AUTORITZACIO FESTA BARRI VB 10072018 10/07/2018 2018DECR000361 

X2018000185 DEC VACANCES INMA ALVAREZ 10072018                                                                                                                                                                                                                             10/07/2018 2018DECR000360 

X2018000274 DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES ALLAVANERA 10072018 10/07/2018 2018DECR000359 

X2018000274 DEC DEVOLUCIO FIANÇA MLLADO 10072018 10/07/2018 2018DECR000358 

X2018000116 DEC AP 13 DE JULIOL MC 10072018                                                                                                                                                                                                                       10/07/2018 2018DECR000357 

X2018000301 DEC CONTRACTE MENOR OBRES AQUALIA 09072018 09/07/2018 2018DECR000356 

X2018000027 DEC CANVI NOM EXPLOTACIO 06072018                                                                                                                                                                                                                              09/07/2018 2018DECR000355 

X2018000300 DEC 12E TRIENNI MS 09072018                                                                                                                                                                                                                         09/07/2018 2018DECR000354 

X2018000302 DEC 3R TRIENNI LlLl 09072018                                                                                                                                                                                                                         09/07/2018 2018DECR000353 

X2018000274 DEC LIQUIDACIO COMPL OBRES NESTROM 09072018 09/07/2018 2018DECR000352 

X2018000274 DEC LIQUIDACIO COMPL OBRES CERDA 09072018 09/07/2018 2018DECR000351 

X2018000274 DEC AUTORITZACIO CAMPAMENTS ESCOLTES I GUES DE CATALUNYA 06072018 06/07/2018 2018DECR000350 

X2018000299 DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ABM SER ENGINYERIA 06072018 06/07/2018 2018DECR000349 

X2018000295 DEC AUTORITZACIO CAMPAMENTS LP 06072018 06/07/2018 2018DECR000348 

X2018000287 DEC HUT 05072018                                                                                                                                                                                                                                               05/07/2018 2018DECR000347 

X2018000290 DEC HUT 05072018                                                                                                                                                                                                                                               05/07/2018 2018DECR000346 

X2018000254 DEC REQUERIMENT DOC 05072018                                                                                                                                                                                                                                   05/07/2018 2018DECR000345 

X2018000270 DEC NIT CASAL CENTRE DE DIA I PATI EV 05072018 05/07/2018 2018DECR000344 

X2018000111 DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PERSONES AMB DISCAPACITAT ESG 04072018                                                                                                                                        04/07/2018 2018DECR000343 

X2018000111 DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PERSONES AMB DISCAPACITAT JGP 04072018 04/07/2018 2018DECR000342 

X2018000289 DEC CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT LLORENTE 04072018 04/07/2018 2018DECR000341 
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X2018000274 DEC PRESSUPOST CAVAS 03072018                                                                                                                                                                                                                                  04/07/2018 2018DECR000340 

X2018000157 DEC ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIUS I CONVO TRIBUNAL 04072018 04/07/2018 2018DECR000339 

X2018000171 DEC REQUERIMENT OVP ENDERROC CASINO 03072018 03/07/2018 2018DECR000338 

X2018000228 DEC ORDRE EXECUCIO COLOMS 03072018                                                                                                                                                                                                                             03/07/2018 2018DECR000337 

X2018000022 DEC APROV PROJECTE GESTIO ESPORTIVA 02072018 02/07/2018 2018DECR000336 

X2018000285 DEC DIPSALUT SIGUES TU 02072018                                                                                                                                                                                                                                02/07/2018 2018DECR000335 

X2018000258 DEC ALCALDIA VACANCES I AP ST 02072018 02/07/2018 2018DECR000334 

X2018000022 DEC APROV PSS 02072018                                                                                                                                                                                                                                         02/07/2018 2018DECR000333 

X2018000282 DEC ALCALDIA FUNDACIO CASTELL PERALADA US PAVELLO 02072018 02/07/2018 2018DECR000332 

X2018000248 DEC FESTIVAL 02072018                                                                                                                                                                                                                                          02/07/2018 2018DECR000331 

X2018000275 DEC ALCALDIA CONTRACTE MENOR DURAN SINDREU 02072018 02/07/2018 2018DECR000330 

X2018000044 DEC ALCALDIA US BENS IMMOBLES I MOBLES C PATI SPORT 28062018 02/07/2018 2018DECR000329 

X2018000270 DEC ALCALDIA CASAL D'ESTIU US INSTAL·LACIONS 02072018 02/07/2018 2018DECR000328 

X2018000118 DEC ALCALDIA VACANCES I AP MR 28062018 28/06/2018 2018DECR000327 

X2018000270 DEC ALCALDIA  CLAUS  TAULES I CADIRES 25062018 25/06/2018 2018DECR000326

X2018000269 DEC  MODIFICAT CONVOCATORIA 28062018 25/06/2018 2018DECR000325

11.2.- INFORMES DE LES REGIDORIES:

11.2.1.- Àrea de l’Alcaldia, Comunicació, Règim Intern, Esports i 
Serveis (Pere Torrent)

11.2.1.1 Governació

Com a remarcable ha esta que durant l’estiu em estat amb només 
dos efectius de cos de Vigilants Municipals i tot i això, adequant 
horaris s’ha pogut prestar servei tots els dies. Properament es 
reincorporarà la persona que està de baixa.

No s’han produït incidents remarcables.

11.2.1.2 Serveis

Aigua

En breu es començaran les obres per donar d’una By-pass per 
poder subministrar aigua al poble de Peralada, directament del pou 
de bombament, en cas d’avaria en la canonada de baixada des del 
dipòsit . Es una de les actuacions previstes per evitar talls d’aigua i 
que s’aniran ampliant successivament.

S’ha encarregat el projecte per la instal·lació d’una nova canonada 
de servei, de baixada del dipòsit i paral·lela a la carretera C252 per 
evitar talls d’aigua en cas d’avaria.

Neteja

S’ha iniciat una campanya informativa, bustiada a tot el poble de 
Peralada recordant els horaris de recollida, espais on deixar les 
bosses i llocs on tenim les àrees d’aportació per tal de minimitzar 
el mal ús del servei. S’ha reforçat amb la identificació d’aquelles 

bosses tretes fora d’horari i en llocs inadequats mitjançant adhesius 
a les mateixes bosses. S’ha notat una millora en el compliment dels 
horaris i dipòsits, tot i que en cara queda camí per recórrer.

També s’ha millorat la gestió que els usuaris en fan de les àrees 
d’abocament amb el seguiment per part dels vigilants municipals i 
de la brigada de les males pràctiques d’alguns usuaris

Espai Jove

A l’espai jove s’han renovat els equips informàtics, ordinadors, amb 
la instal·lació de 5 nous PCs per tal de millorar.-ne les prestacions 
que havien quedat obsoletes. Aquesta era una demanda del consell 
d’infants. Ha estat  una subvenció de la Generalitat.

11.2.1.3 Esports

Aprofitant l’estiu s’han fet diverses obres a la zona esportiva

1. Obres camp de futbol 

• S’està acabant la instal·lació de la gespa artificial al camp de dalt. Està 
previst que el proer diumenge 30/9 s’hi pugui jugar el primer partit.

2. Pavelló

•S’ha instal·lat un protector plàstic al terra de la zona de les grades 
i s’han repassat i pintat les grades, Es un lloc de molt de pas i en els 
7 anys passats des de la inauguració s’havia degradat.

3.Piscina

•La temporada d’estiu a la piscina ha estat de normalitat i amb gran 
afluència de públic. S’ha recuperat la festa inicial i la cloenda amb 
inflables que era una de les propostes fetes pel consell d’infants. 
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11.2.1.4 Obres

1. Carrers Sant Sebastià, Sota Muralla i la Font

• Continuen les obres als carrers i la formació de la nova vorera. Es 
preveu que abans de final de mes s’arribi a la baixada de la Font.

2. Aparcament Bullidor

• S’ha endarrerit i en aquest ple es proposarà l’aprovació definitiva 
del projecte i l’inici del procés de licitació.

3.Projecte d’arranjament dels carrers Paireria, Rodona, Barceloneta, 
Plaça Barceloneta, Passatge Muntaner i Passatge Barceloneta.

S’ha iniciat el procés per encarregat aquest projecte que es va 
proposar en el PUOSC de l’any 2008 i que s’actualitzarà per 
desenvolupar-lo en quan es disposi del finançament. Es preveu que 
en una altra fase es projecti l’arranjament del Carrer del Call i Plaça 
Sant Antoni.

11.2.2 Àrea de Cultura, Ensenyament 

11.2.2.1 Cultura

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT 
DOMÈNEC

DILLUNS, 24 SETEMBRE 2018

Convocatòria 

Dia: 24 de setembre de 2018

Hora Sessió: 20.03 hores

Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

Convocats

Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada

Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó

Vocals: Sra. Lídia Cerdà, Sr. Ramon Clos, Sra. Abigaïl Prat i Sr. Josep 
Sanllehy, Sra. Eva Rustullet, Sr. Marc Clos, Sr. Enrique Hernández. 

Personal de Sant Domènec: Miquel Brugat

Secretària: Sra. Mercè Comamala Laguna

Excusa la seva assistència: Sra Abigaïl Prat, Sr. Josep Sanllehy, sr. 
Enrique Hernández i Sr Marc Clos.

Ordre del dia 

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
de data 26 de juny de 2018.

2.- Balanç de l’Oficina de Turisme, Estiu 2018

3.- Balanç activitats, estiu 2018

4.- 27a Mostra de Gastronomia Empordanesa de Peralada 

5.- Programa d’activitats, tardor 2018

6.- Precs i preguntes.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
ANTERIOR.

Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb 
la convocatòria a tots els membres del consell d’administració de 
Sant Domènec, sense que es produeixin intervencions, se sotmet 
l’esborrany de l’acta a votació quedant aprovada per unanimitat de 
tots els membres assistents.

2. BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME, ESTIU 2018.

La Presidenta del Consell, Sra. Rosa Cortada informa del balanç de 
l’oficina de turisme durant el període de juliol a setembre de 2018.

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME 

Durant el segon trimestre s’han registrat 2.430 consultes en 
l’Oficina de Turisme del Centre Cultural Sant Domènec que traduït 
amb persones és una afluència d’unes 6.548 persones.

Si comparem dades amb el mateix trimestre del 2017 (6966 
persones) comprovem que hi ha un lleuger descens del 6,4%.

La procedència majoritària amb un 55% és el turisme de l’estat 
Espanyol seguidament del francès que ha augmentat 3 punts 
respecte 2017. 

Dins del que es valora com turisme de l’Estat Espanyol, el Gestor 
estadístic contempla una major afluència de turisme català, 
sobretot de la província de Barcelona, seguit de la CC.AA. de 
Madrid, País Valencià, País Basc, i Andalusia

MERXANDATGE

La botiga del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, ha realitzat 
vendes per un import total de 1.440,36€. Si comparem les dades 
amb el 2017, amb 485,34€, hi ha un augment notable d’ingressos 
del 196,8%.

Des d’aquest estiu, la botiga-exposició de Sant Domènec, compta 
amb un nou llibre a la venda, es tracta de la “Guia d’Enoturisme de 
Catalunya” una eina necessària per conèixer el potencial enoturístic 
del país, escrita pel sociòleg i escriptor Lluís Tolosa.

La Vicepresidenta del Consell, sra. Mònica Lladó, s’incorpora a la 
sessió a les 20.07 hores.

3. BALANÇ ACTIVITATS, ESTIU 2018

La Presidenta del Consell, sra. Rosa Cortada, exposa com s’han 
desenvolupat els actes programats.

Cicle de Concerts de Sant Domènec

La 23a edició del Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec, 
amb 7 concerts celebrats del 2 de juny al 19 d’agost, han portat a 
Peralada unes 1.100 persones, una xifra que, tant per la directora 
del Cicle, Abigail Prat, com per l’Ajuntament de Peralada, creiem 
que suposa l’assoliment dels objectius proposats. 

Des de fa dues edicions, hem treballat per mantenir el públic fidel 
i buscar nous públics amb la inclusió de nous generes musicals, 
programant artistes de renom i donant el tret de sortida al Cicle 
un mes abans, coincidint amb la Fira Medieval de Na Mercadera.
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Exposicions d’art

Aquests darrer trimestre la sala d’exposicions de Sant Domènec 
dirigida per en Josep Sanllehy, ha comptat amb sis noves 
exposicions, entre elles la 6a Mostra d’Art amb la participació 
d’una vintena d’artistes locals.

Aprofito l’ocasió per recordar-vos que la següent exposició 
s’inaugurarà el proper divendres 5 d’octubre. L’exposició porta per 
nom “Glam & Click” i és una exposició de fotografies del catàleg 
d’Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona. 

Altres activitats

Tanmateix les Festes de Barri, els Vespre a la Fresca, com la 
Pamtomatada, l’Aplec de la Sardana i la romeria a la Salut de 
Terrades, han estat un èxit i gaudeixen d’una salut immillorable 
gràcies a la implicació i participació de molts/es veïns/es i entitats 
locals. Des de l’àrea de cultural aprofitem per agrair-los-hi de nou i 
encoratjar-los a seguir treballant per la Cultural i les Festes locals.

4. 27a MOSTRA DE GASTRONOMIA EMPORDANESA DE 
PERALADA

Com ja es va proposar i fer l’any passat, la Mostra Gastronòmica 
es celebrarà el diumenge més proper al Pont del Pilar, enguany el 
14 d’octubre.

L’organització i voluntaris col·laboradors treballen per seguir amb el 
format dels darrers dos anys, amb la concentració de tots als actes 
al Centre Social. 

Com artista local encarregada d’elaborar els guardons d’enguany, 
es proposa la Sra. Gemma Clos Maset. A banda dels 4 guardons 
habituals, enguany s’entregarà una nova M honorifica a unes de les 
Mestresses de Peralada, la Sra. Ma. Dolors Callís Gumbau, distingida 
amb el Primer Premi de Postres, els anys 1994, 2012 i 2017. 

5. PROGRAMA D’ACTIVITATS, TARDOR 2018

Respecte al programa d’activitats de la tardor d’enguany, no hi ha 
novetats. A banda de la Mostra de Gastronomia, tindrem una 3a 
edició de la Castanyada Popular amb inflables i jocs de cucanya 
amb col·laboració amb entitats locals, i la Festa Major de Sant 
Martí que comptarà amb les activitats habituals, concerts, nit de 
monòlegs, teatre, espectacle familiar, sardanes, i ball.

6. PRECS I PREGUNTES 

Exposa la sra. Lídia Cerdà que s’està treballant, juntament amb el 
personal de Sant Domènec, en l’elaboració d’un fulletó pels nens 
que visitin el museu, per fer la visita més amena.

Així mateix s’informa que s’està treballant en l’organització d’una 
sortida a Barcelona per anar a veure el musical “La Jaula de las 
Locas”. La sortida es programaria a finals d’any o a principis del 2019.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 20.15 hores de la nit, la Presidència 
aixeca la sessió.

I, perquè quedi constància d’allò tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta, de la qual jo, la Secretària, certifico amb la meva 
signatura.

11.2.2.2 Ensenyament 

• Escola Ramon Muntaner

Pel que fa al Consell d’Infants, aquest curs s’han de renovar els 
Delegats de les classes i un cop escollits es proposaran les dates de 
reunió, una per trimestre que s’escauran els mesos de novembre, 
març  i maig.

En quant a les propostes dels Consellers en el Ple Extraordinari val a 
dir que la majoria s’han realitzat i/o estan en fase d’execució. Estem 
a l’espera que els alumnes de l’escola ens facin arribar la proposta 
de Logotip del Consell d’Infants per col·locar els panells informatius 
a les àrees d’aportació.

Llar d’Infants Municipal Orlina

• El curs 2018-2019 ha començat amb un total de 25 alumnes 
repartits en 13 a P1 i 12 a P2. A partir de l’octubre s’obre l’aula de P0 
amb 2 nadons, que segurament augmentarà ja que hi ha diverses 
famílies interessades. La matrícula en els grups que no estan 
complerts (P0 i P2) resta oberta.

• Casal Estiu i Casal Jove

Un estiu més el casal de Peralada ha estat un èxit. Un total de 155 
participants repartits en les 11 setmanes que ha durat. El Casal 
Jove només s’ha dut a terme 4 setmanes, del 2 al 27 de juliol, i ha 
comptat amb la participació de 18 joves.

Les valoracions, tant dels monitors com dels participants i les seves 
famílies, ha estat positiva.

• III Premi Ramon Muntaner 

L’edició d’enguany es va obrir a tots els instituts de la província 
de Girona i se’n va fer difusió a diferents nivells (centres, Serveis 
Educatius comarcals i Departament d’Ensenyament). Tot i això 
malauradament no s’ha presentat cap treball i per tant, el premi 
queda desert.

11.2.3 Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga  

12.2.3.1 Vilanova

OBRES DE L’ACCÉS SUD DE VILANOVA:

El passat 18 de juliol es varen iniciar els treballs del projecte de 
millora de l’accés sud de Vilanova per l’empresa TECNICAS PARA 
LA MEJORA DE LA MOBILIDAD, S.L., empresa que va resultar 
adjudicatària en el procediment de concurs obert.

Inicialment les obres no varen evolucionar al ritme esperat i alguns 
dels treballs executats es varen haver de refer d’acord amb les 
instruccions donades per la direcció d’obres . 

Des de la regidoria es va exigir als encarregats de l’obra de l’empresa 
una planificació i calendari d’execució, així com els comprovants 
que acreditessin l’haver fet petició a les companyies d’electricitat 
i telèfon dels soterrament de les línies en l’àmbit d’actuació. Vist 
que no s’obtenia una resposta, es va contactar amb la direcció de 
l’empresa i se’ls va convocar a una reunió per aportar el que se’ls 
demanava i que en cas de no fer-ho es prendrien mesures de tipus 
coercitiu.  Arran de l’esmentada reunió els treballs s’han reprès a un 
ritme adequat i amb un correcte desenvolupament fins a la data.
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NETEJA DE LA LLERA DEL RIU MUGA I ALTRES MANTENIMENTS.

Aquest mes de Setembre des de l’ajuntament s’han realitzat treballs 
de neteja de la llera de la Muga entre la resclosa i el pas fort, d’acord 
amb l’autorització obtinguda de l’Agència Catalana de l’Aigua. S’ha 
efectuat una desbrossada de canyes i vegetació, així com una 
esclarida d’arbres que es trobaven a la llera i obstaculitzaven el pas 
de l’aigua. 

També s’ha desbrossat la illeta de la Resclosa que es va netejar 
l’any anterior.

S’ha aprofitat per desbrossar el terraplè de la Muga, així com de 
retirar la balca del rec del molí a la plaça tramuntana.

REPARACIÓ DEL FERM DE LA CARRETERA DE SANT JOAN 
SESCLOSES.

A començaments de Juliol la Diputació de Girona ha efectuat els 
treballs de reparació del ferm de la carretera de Sant Joan Sescloses 
des de Castelló fins a la Torre d’en Mornau i també fins el límit del 
terme amb el municipi de Pedret, uns gairebé 5,5 quilòmetres.

D’acord amb el conveni signat amb la Diputació, l’ajuntament es feia 
càrrec del material, del sanejament de cunetes, de la maquinària 
per carregar el material i de l’escombrada del material excedent, i la 
Diputació de Girona del cost de la ma d’obra dels treballs.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL BAR “LA SALA”.

El passat 18 de juliol es va constituir la mesa de contractació per 
donar obertura a la única proposta de licitació per l’explotació del 
bar i serveis complementaris de “La Sala” de Vilanova de la Muga. 

L’adjudicatari ha estat el Sr. CDU. 

SUBVENCIONS NOMINATIVES TRANSPORT

En el ple extraordinari del mes d’agost es van aprovar subvencions 
nominatives a les famílies que fan us del servei de transport escolar 
del CCAE, l’import de la subvenció era fins el límit d’esgotar la 
partida pressupostària. Fins el curs escolar 2016-2017 l’ajuntament 
amb el conveni subscrit amb el CCAE finançava el 50 % del cost i 
la resta el pagaven les famílies. Amb les subvencions nominatives 
atorgades pel curs 2017-2018 l’ajuntament haurà finançat un 74,47 
% del cost del transport.

ACTES

Aquest trimestre han tingut lloc diversos actes i celebracions a 
Vilanova:

Dins el programa d’actes d’estiu a la fresca es va oferir el dia 30 
de juny la cantada d’havaneres a càrrec del grup Els Pescadors 
de la Badia de Roses, així com també el 26 de Juliol la ballada 
de sardanes a càrrec de la Cobla Rossinyolets, el mes d’Agost el 
cinema a la fresca a la plaça de l’església amb la projecció de la 
pel·lícula “Canta”, i el 10 de Setembre la Revetlla de la Diada.

El darrer acte ha estat la XII edició de la Marxa de Vilanova de la 
Muga que enguany ha passat a anomenar-se “SENGLALLINA”. 
La proposta d’un doble recorregut, el de marxa tradicional i el 
de cursa d’obstacles, ha tingut una bona acollida amb gairebé 

150 participants inscrits. La prova ha comptat un any més amb 
la col·laboració del Centre Excursionista de Peralada i de veïns i 
veïnes de Vilanova.

11.2.4 Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat   

11.2.4.1 Agricultura

• Reparació del camí que va des del pas de l’Artilleria fins el Mas 
Cerdà. Són uns 3 km de camí asfaltat que s’ha arranjat amb el triple 
rec asfàltic. S’ha senyalitzat el camí amb un línia discontínua a la 
part central i s’ha dotat d’unes barreres a cada costat del pas de 
l’Artilleria per tal de tallar el pas en cas de riuades. El cost de la 
intervenció ha estat d’uns 45.000,-€ dels quals uns 43.000,-€ 
corresponent a una subvenció de la Generalitat de Catalunya.

• S’ha asfaltat amb triple rec asfàltic sobre el terreny compactat 
des del camí, anteriorment citat, de Sant Nazari fins passat el 
Mas David i des del mateix camí, a l’alçada de Mont Pedrós, 
fins la cruïlla de Can Mirapigues. Seguint el criteri d’arribar amb 
asfalt d’aquelles zones habitades que la proximitat de carreteres 
o camins prèviament asfaltat així ho permetin. Aquesta darrera 
actuació igual que ha estat amb el conveni subscrit amb la 
Diputació de Girona que ha efectuat els treballs de reparació del 
ferm, l’ajuntament es feia càrrec del material, del sanejament de 
cunetes, de la maquinària per carregar el material i de l’escombrada 
del material excedent, i la Diputació de Girona del cost de la ma 
d’obra dels treballs.

S’han realitzat diversos manteniments de camins i desbrossada 
com la zona del Bullidor: camins i horts, camí dels Horts de Sant 
Sebastià, camí del Pixamill fins el Pont del Gauss, etc.

Medi Ambient

• S’ha netejat la llera del Llobregat des dels Tints fins passat el pont, 
fins l’estació d’aforament.

• S’ha netejat els rec del pont Retorcidor fins el Llobregat. Obra 
molt necessària per reduir el risc d’inundació d’aquest tram de 
carretera que va fins el Molí, de les primeres en ésser tallades  quan 
hi ha riuades.

• Properament es farà el Rec dels Monegals com segona fase de 
l’iniciat el 2017 de la carretera de Mollet fins la desembocadura a 
l’Orlina

11.2.4.2.Sanitat

• El passat 19 de Juliol es va fer la reunió anual del centre d’atenció 
primària, es varen passar diapositives amb les dades actuals del 
centre.

• Aquest any han aconseguit assolir el cinquè lloc de Catalunya de 
369 CAP’s, el CAP.

• El CAP ha atès un total de 5.977 persones de 7.353 persones que 
pot atendre, enguany s’ha introduït una unitat de psicologia. 

• A les escoles, es fan activitats relacionades amb la salut
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11.2.5 Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social  

11.2.5.1 Turisme

11.2.5.2 Joventut

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ ESPAI JOVE PERALADA

JULIOL - SETEMBRE 2018

Des de l’Àrea de Joventut s’ha aprofitat l’estiu, mentre les portes 
de l’Espai Jove estaven tancades, per treballar en la programació 
d’activitats de l’últim trimestre de l’any 2018, així com també les 
del proper any 2019. Recordem que els mesos de juliol i agost, com 
cada any,  el dinamitzador no ha treballat i s’ha incorporat el dia 
13 de setembre, el dia de la reobertura de l’Espai Jove de Peralada.

L’horari d’aquest nou curs a l’Espai Jove és els dijous de 17 a 19h i 
els divendres i dissabtes de 16:30 a 20:30h

Amb aquest nou curs també s’ha incorporat  un nou dinamitzador, 
en Martí Aguer, monitor titulat i amb una llarga experiència dins el 
món del lleure i la dinamització d’equips.

Retornant a la normalitat, regularment continuem amb les reunions 
d’equip de l’àrea de joventut (regidora, tècnica i dinamitzador) per 
a desenvolupar i posteriorment valorar els projectes marcats.

Programació setembre – desembre 2018

Per aquest últim trimestre del 2018 s’ha programat de manera 
diària activitats variades a l’espai jove com jocs de taula o similars 
amb els més grans i activitats com manualitats, campionats de 
futbolí, pintura, i l’hora dels deures... amb els de menys edat.

Alhora també s’han programat activitats més puntuals tant pels 
joves com a nivell familiar pel més petits segons les demandes que 
vam rebre  durant el curs passat.

Malgrat s’ha realitzat una programació durant els mesos d’estiu, 
la intenció és que els diferents usuaris hi desenvolupin un paper 
important dins d’aquesta, tant és així que un dels objectius marcats 
pel dinamitzador, és involucrar als diferents col·lectius ( joves e 
infants ) a  proposar i dissenyar noves activitats i fins i tot executar-
les sempre amb la supervisió i control del dinamitzador i la tècnica 
de joventut.. Aquestes noves activitats s’aniran desenvolupant al 
ritme de la marxa ja que el jove d’avui en dia viu en l’immediat i és 
complicat trobar compromís a llarg termini.

Tot seguit us presentem la programació d’aquest últim trimestre:

OCTUBRE

1 2 3 4
DEURES I JOCS

5
PLAY STATION
TORNEIG FIFA

6
PLAY STATION
TORNEIG FIFA

7

8 9 10 11
DEURES I JOCS

12
FESTIU

13
TALLER DE CUINA 14

15 16 17 18
DEURES I JOCS

19
JOCS DE TAULA

20
PAVELLÓ + SOPAR 21

22 23 24 25
DEURES I JOCS

26
TARDA DE CINEMA

27
CASTANYADA 

POPULAR
28

29 30 31

 
NOVEMBRE

1
FESTIU

2
MANUALITATS

3
SORTIDA A

MAS MARCÈ
4

5 6 7 8
DEURES I JOCS

9
JOCS INFANTILS

ORG. PELS JOVES

10
NIT DE MONÒLEGS 11

12 13 14 15
DEURES I JOCS

16
TASTET DANSES

CONCRETAR

17
PAVELLÓ 18

19 20 21 22
DEURES I JOCS

23
TASTET DANSES

CONCRETAR

24
JOCS DE TAULA 25

26 27 28 29
DEURES I JOCS

30
GIMCANA 2.0



CASA DE LA VILA 53

Activitats al pavelló i a l’skatepark

El nostre municipi, disposa de diferents espais municipals que 
poden ser d’ús dels  joves del municipi, com són el pavelló i 
l’skatepark. En aquest sentit des de l’Espai Jove es treballa per a 
donar un bon ús a aquestes instal·lacions programant  activitats 
de dinamització tant de manera  esporàdica com de manera més 
habitual.

Actualment, un cop al mes s’utilitza el pavelló municipal per a 
realitzar-hi activitats esportives, per tots els nostres usuaris . En 
aquesta línia una de les propostes del Consell d’Infants de Peralada 
va ser precisament el poder utilitzar el pavelló més dies i/o poder-
hi realitzar més activitats. Per aquest motiu durant aquest últim 
trimestre es plantejarà una millor dinamització d’aquest espai 
els dies que ja tenim assignats, de manera que tots els infants i 
joves del poble el puguin gaudir d’una manera més profitosa,  si 
la resposta és positiva, es plantejarà la possibilitat d’augmentar la 
freqüència d’us i dinamització del pavelló de cara al 2019.

Així mateix, i seguint també amb una altra demanda del Consell 
d’Infants i dels propis joves del municipi, es dinamitzar de manera 
més habitual l’skatepark. Com a primera proposta que els hi 
oferirem, serà un curs d’skate de cara al 2019, a fi de que els usuaris 
puguin optimitzar tots els mòduls que configuren l’actual skatepark 
de manera més eficient , segura i profitosa. 

Seguim treballant per al 2019

Com hem comentat anteriorment, a partir de les demandes 
del Consell d’Infants i dels propis joves, s’oferirà, a part de la 
programació habitual, un curs d’skate per a diferents edats i 
disciplines.

També, des de l’àrea de joventut, s’està treballant per a dur a terme 
un taller de grafitis durant el 2019. Aquesta és una demanda que 
els joves ens reiteren cada any, mostrant així interès en aquest 
tipus d’expressió artística.

Entre febrer i març, també hem programat, una nova edició de 
l’esquiada. Serà una sortida a la Molina dirigida a totes les edats on 
des dels més petits als més grans podran gaudir d’un dia a la neu.

11.2.5.3 Benestar Social

• El passat dimecres dia 5 de setembre  es va iniciar novament el  
taller de gimnàstica de manteniment per a la gent gran, així mateix 
avui dijous s’ha encetat també  el taller de memòria , enguany, tots 
dos tallers  tornen a mantenir els mateixos dies i hores de sempre.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 

Peralada – Dimecres d’11h a 12h 

Vilanova – de 9.45h a 10.45h 

TALLER DE MEMÒRIA 

Peralada – Dijous de 16h a 17h 

Vilanova – Dijous de 17.30h a 18.30h 

Ambos tallers continuen gaudint d’una molt bona acceptació , es 
manté  el nombre d’usuaris a la gimnàstica de manteniment  i pel 
que fa al taller de memòria, enguany    s’  hi han apuntat 13 persones 
a Vilanova i 10 a Peralada. 

•Centre de dia

Pel que fa al centre de dia, finalment i després de forces anys 
treballant amb diferents opcions, abans d’ahir, dimarts 25 de 
setembre, el Sr. Alcalde va signar  el decret d’adjudicació del 
centre de dia a l’empresa Accent Social SL,  Empresa que fou la  
guanyadora del concurs  per a la contractació de la concessió del 
servei del centre de dia amb procediment obert. 

En aquest punt, la voluntat  de totes dues parts, és que en el menor 
temps possible l’obertura del centre sigui ja una realitat després de 
tants anys d’espera, hem estat i sempre serem  molt conscients i 
sensibles amb la necessitat  de tenir un centre de dia   a la nostra 
vila, certament el procés ha estat llarg, però un projecte d’aquestes 
característiques comporta una gran responsabilitat , per garantir 
una màxima qualitat i continuïtat del servei. 

DESEMBRE

1
ACTIVITAT FAMILIAR 2

3 4 5 6
FESTIU 7 8

FESTIU 9

10 11 12 13
DEURES I JOCS

14
MANUALITAT:
ARBRE DELS

DESITJOS

15
GIMCANA INFANTIL 

(ORG. JOVES)
16

17 18 19 20
DEURES I JOCS

21
JOCS DE TAULA

22
TALLER DE CUINA 23

24 25 26
27

SORTIDA EN
BICICLETA

28
PAVELLÓ

29
PAVELLÓ + SOPAR 30

31
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11.2.6 Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació (María 
José Romero)

APLECS DE SARDANA

El parc del castell de Peralada ha estat un any més l´escenari 
escollit per celebrar l´Aplec de la Sardana que enguany  ha arribat 
a la seva 46a edició. Així, la Pineda del Castell  va concentrar tant al 
matí a partir de 2/4 d´11 com a la  tarda a partir de 2/4 de 5, un gran 
nombre de sardanistes que van estar  acompanyats per les cobles 
Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove,  repartint-se de forma 
alternativa les 28 sardanes que es van interpretar per l’ocasió.

L´Aplec de la Sardana de Peralada s´ha convertit en una festa molt 
arrelada a la vila. Les seves 46 edicions posen de manifest que els 
sardanistes i les entitats organitzadores continuen gaudint d´aquest 
ball tradicional, de la seva música i dels compositors i treballant per 
difondre i divulgar la cultura catalana a les generacions futures. El 
cartell de l´aplec ha estat elaborat per l´artista local Eli Sanllehy.

Des d’aquesta Corporació volem agrair a l’Associació de Jubilats i 
Accidentats de Peralada i Vilanova de la Muga el suport rebut per 
poder portar a terme, tots aquests anys, l’Aplec de Peralada.

OCUPACIÓ

Passat l’estiu tornem a reobrir el servei d’assessorament laboral. 
Hores convingudes. al Punt Tic · Antigues Escoles de Peralada.

Amb data 5 de setembre l’Ajuntament de Peralada ha presentat  
la sol·licitud de subvenció del SOC per a la contractació en 
pràctiques de dues persones, un com a administratiu i un altre 
com a informador turístic. L’administratiu donarà suport als serveis 
administratius de la Corporació en les diferents àrees (registre, 
secretaria, contractació, recaptació, ...)i l’informador turístic donarà 
suport al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el 
seu informe  d’atur per Comarques i Municipis del mes d’agost, 
el Municipi de Peralada té un atur registrat de 41 persones,  que 
representa una taxa d’atur registral  del 4,50%.

CEMENTIRI

• S’ha acabat  la construcció dels 14 nínxols de la fase I.

• S’ha arrebossat la paret  per a la col·locació dels columbaris. 

• S’ha obert una porta a la paret per accedir a l’ossera, eliminant així 
l’accés pel sostre. S’han eliminat les restes no orgàniques que hi 
havien a l’ossari i s’ha portat a terme la gestió i eliminació d’aquests 
residus.

•  Apertura i neteja de  les 54 sepultures, segons edicte, per el 
posterior trasllat de les restes a l’ossera comú. 

• Subministrament i col·locació de  les 54 tapes sanitàries per el 
tancament dels nínxols, algunes d’elles pendents de col·locació 
degut al mal estat de les sepultures.

• S’han gestionat i eliminat residus procedents de les exhumacions.

• Falta  acabar de pintar així com també col·locar els columbaris.

12.- Precs i preguntes.

Sr. Enric Serra Planas: 

“ L’Agrupació La Muga, demana poder enviar sempre el text 
del Butlletí Municipal directament a l’impremta per així evitar 
temptacions de PLAGI.

També demanem, quina actitud pensa prendre l’Equip de Govern 
amb aquella gent que deixa els gossos lliures i sense morrió pels 
carrers”. 

Respecte al butlletí municipal, fa avinent la sra. Lourdes Carreras 
que el personal de Sant Domènec fa la maquetació. No obstant, el 
sr. Alcalde respon que es contestarà al proper ple. 

Sr. Joan Planas:

Fa avinent el sr. Planas de l’existència de sorra fina al Pas Fort, al 
qual la sra. Carreras contesta que és possible per la neteja del riu, 
i que es netejarà

Pregunta el sr. Planas per la peça de formigó davant La Sala, al 
carrer Major, al qual la sra. Carreras respon que ja s’ha demanat per 
escrit a carreteres i que en breu en faran la reparació de l’encofrat 
de l’invornal i de la reixa.

Fa avinent el sr. Planas que la revetlla de l’11 de Setembre no funciona 
i prega que el proper regidor es retorni a la fórmula anterior, tal com 
s’havia fet. La sra. Carreras exposa que es pot millorar la proposta 
actual, però que en tot cas si és un prec pel proper regidor ho haurà 
de proposar a qui ho sigui. 

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 22.18 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

10/2018

Caràcter: Estraordinari
Data: 8 de novembre de 2018

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sra. Mònica Lladó Descamps 
Sr. Joan Cros Ferraró
Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

NO HI ASSISTEIXEN

Sra. Meritxell Garrido Sirventó

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de 
la 8a. modificació de crèdit en pressupost de l’exercici 2018. 
(Exp. X2018000443)

2.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per modificar 
provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (Exp. 
X2018000446)

3.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per modificar 
provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
servei de cementiri municipal. (Exp. X2018000447)

4.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de modificació de 
l’ordenança municipal de circulació. (Exp. X2018000454).

5.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de renovació del 
conveni de delegació de competències per a la recollida de 
residus especials o perillosos i adhesió a la xarxa comarcal 
de deixalleries amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
(Expedient núm. X2018000419 (Relacionat amb l’exp. 
330/2010).

6.- Donar compte del Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 
503/2018, de 26 d’octubre de 2018, de petició de signatura 
del conveni de col·laboració interadministratiu entre 
el Departament de treball, afers socials i famílies de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada per a 
la prestació del servei de centre de dia. (Expedient núm. 
X2018000430)

A Peralada, essent les 20.32 hores del dia 8 de novembre de dos mil 
divuit, es reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a 
celebrar sessió extraordinària de Ple en primera convocatòria, els 
Regidors de la Corporació: 

Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere 
Torrent Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la 
Corporació, senyora Mercè Comamala Laguna. 

Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President 
declara oberta la sessió. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ 
INICIAL DE LA 8A. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN PRESSUPOST 
DE L’EXERCICI 2018. (EXP. X2018000443)

Vist que, d’una banda, hi ha aplicacions pressupostàries del 
Pressupost de despeses que la seva consignació inicial és insuficient, 
per la qual cosa s’ha de Suplementar el crèdit inicial.

Vist que es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent,

El detall del Suplement de crèdit és el següent:

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
8 de novembre de 2018
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Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.  

Detall del corresponent finançament:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 29 d’octubre de 2018

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 8/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 1532 21000 CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES URBANES PERALADA 49.278,00 6.136,18 55.414,18

1 160 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D’AIGUA I SANEJAMENT 32.682,00 15.441,74 48.123,74

3 160 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ AIGUA I SANEJAMENT VILANOVA 500,00 8.491,10 8.991,10

1 171 22799 CONTRACTE PODA D’ARBRAT 8.500,00 7.198,90 15.698,90

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS 106.311,93 32.186,00 138.497,93

1 1621 22700 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ABOCADOR COMARCAL 221.500,00 4.791,60 226.291,60

1 170 21003 NETEJA DE RECS 20.000,00 9.961,93 29.961,93

1 1531 61908 ENTRADA VILANOVA PASSEIG DALT VORERES 108.660,50 10.866,05 119.526,56

1 165 61909 ENLLUMENAT EXTERIIOR AMB LED 11.418,98 3.813,56 15.232,54

98.887,06

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 8/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

Org. Progr. Econ Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu

1 1532 21000 CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES URBANES PERALADA 49.278,00 6.136,18 55.414,18

1 160 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D’AIGUA I SANEJAMENT 32.682,00 15.441,74 48.123,74

3 160 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ AIGUA I SANEJAMENT VILANOVA 500,00 8.491,10 8.991,10

1 171 22799 CONTRACTE PODA D’ARBRAT 8.500,00 7.198,90 15.698,90

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS 106.311,93 32.186,00 138.497,93

1 1621 22700 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ABOCADOR COMARCAL 221.500,00 4.791,60 226.291,60

1 170 21003 NETEJA DE RECS 20.000,00 9.961,93 29.961,93

1 1531 61908 ENTRADA VILANOVA PASSEIG DALT VORERES 108.660,50 10.866,05 119.526,56

1 165 61909 ENLLUMENAT EXTERIIOR AMB LED 11.418,98 3.813,56 15.232,54

98.887,06

PRESSUPOST INGRESSOS: INCREMENT

Org. Econ Descripció Prev. inicial Modificació Prev. definitiu

87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 671.084,42 98.887,06 769.971,48

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS 98.887,06

Fonaments jurídics:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’hisendes locals (en endavant TRLHL).

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

- Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per 
a l’exercici 2018.

D’acord amb l’anterior l’Alcalde-President proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents ACORDS.

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Suplement de crèdit 
finançat amb Romanent Líquid de tresoreria general número 
8/2018 (Exp. X2018000443) del pressupost de despeses de la 
Corporació, i el detall del qual  és el següent:
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Detall del corresponent finançament:

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini 
de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis 
i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o 
al·legacions, si no es presentessin reclamacions i/o al·legacions 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar 
un nou acord plenari, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 169 i 177 del TRLHL.

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Quart.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el 
pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al 
tauler d’anuncis de la Corporació.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra:

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Abstencions: Cap

La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la proposta.

“Fa avinent la sra. Carreras que es tracta de suplementar diverses 
partides com per exemple la de la poda, atès que la previsió de 
crèdit inicial s’ha consumit donat que la poda del 2017 es va 
endarrerir i les factures de la poda de 2017 s’han incorporat al 
pressupost de 2018 o la partida d’estudis i feines tècniques, atès 
que s’han encarregat diversos projectes. Així mateix, en quan a la 
recollida d’escombraries és per solventar la problemàtica del porta 
a porta al casc antic, atès que es facilitaran cubells als veïns, etc.

Pregunta el sr. Enric Planas si respecte als cubells cadascú se’ls 
guardarà a casa seva, al qual el sr. Alcalde respon afirmativament. 

Continua exposant el sr. Alcalde que l’Ajuntament donarà un cubell 
a tots els veïns que fan el porta a porta, el qual portarà una etiqueta. 
Es tracta d’un cubell antibolcatge, per evitar l’incivisme de la gent.

Pregunta el sr. Joan Planas si s’exigirà que s’accelerin les obres 
del Passeig de Dalt de Vilanova al qual la sra. Carreras respon que 
s’ha plantejat per part de l’equip de govern procedir a l’extinció del 
contracte. Tot i que semblava que la cosa avançava, amb el tema de 
plantejar un mur addicional a la part sud, l’empresa ho ha utilitzat 
com excusa per paralitzar l’obra. S’ha citat a l’empresa per demanar 
explicacions dels retards i en principi, la voluntat de l’empresa és, 
en un mes, tenir acabada una banda.

Pregunta el sr. Joan Planas a on es farà el mur al qual la sra. Carreras 
respon que a la banda de Castelló, es pretén fer una modificació 
per fer un mur encofrat per guanyar una mica més d’amplada de 
calçada, tot i que l’ample del projecte és de 6 metres”.

2.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER MODIFICAR 
PROVISIONALMENT L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 
(EXP. X2018000446)

Antecedents:

1.- Vista la necessitat de procedir a la modificació de l’ordenança 
Fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, es proposa la modificació de l’article 8 quedant el redactat 
de la següent forma:

“ARTICLE 8. BONIFICACIONS

1.- Règim de bonificacions a la quota: 

Podran gaudir d’una bonificació la realització de les construccions, 
instal·lacions i obres següents:

a) Les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial 
interès o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació 
gaudiran d’una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost.

La concessió d’aquesta bonificació i del percentatge correspondrà, 
prèvia la declaració d’especial interès o utilitat municipal, al ple de 
la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’interessat, amb el 
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Expressament es declaren d’especial interès i utilitat municipal i per 
tant gaudiran de la bonificació del 95% les següents construccions 
i/o instal·lacions:

PRESSUPOST INGRESSOS: INCREMENT

Org. Econ Descripció Prev. inicial Modificació Prev. definitiu

87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 671.084,42 98.887,06 769.971,48

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS 98.887,06
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini 
de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis 
i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o 
al·legacions, si no es presentessin reclamacions i/o al·legacions 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar 
un nou acord plenari, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 169 i 177 del TRLHL.

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Quart.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el 
pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al 
tauler d’anuncis de la Corporació.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra:

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Abstencions: Cap

La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la proposta.

“Fa avinent la sra. Carreras que es tracta de suplementar diverses 
partides com per exemple la de la poda, atès que la previsió de 
crèdit inicial s’ha consumit donat que la poda del 2017 es va 
endarrerir i les factures de la poda de 2017 s’han incorporat al 
pressupost de 2018 o la partida d’estudis i feines tècniques, atès 
que s’han encarregat diversos projectes. Així mateix, en quan a la 
recollida d’escombraries és per solventar la problemàtica del porta 
a porta al casc antic, atès que es facilitaran cubells als veïns, etc.

Pregunta el sr. Enric Planas si respecte als cubells cadascú se’ls 
guardarà a casa seva, al qual el sr. Alcalde respon afirmativament. 
Continua exposant el sr. Alcalde que l’Ajuntament donarà un cubell 
a tots els veïns que fan el porta a porta, el qual portarà una etiqueta. 
Es tracta d’un cubell antibolcatge, per evitar l’incivisme de la gent.

Pregunta el sr. Joan Planas si s’exigirà que s’accelerin les obres 
del Passeig de Dalt de Vilanova al qual la sra. Carreras respon que 
s’ha plantejat per part de l’equip de govern procedir a l’extinció del 
contracte. Tot i que semblava que la cosa avançava, amb el tema de 
plantejar un mur addicional a la part sud, l’empresa ho ha utilitzat 
com excusa per paralitzar l’obra. S’ha citat a l’empresa per demanar 
explicacions dels retards i en principi, la voluntat de l’empresa és, 

en un mes, tenir acabada una banda.

Pregunta el sr. Joan Planas a on es farà el mur al qual la sra. Carreras 
respon que a la banda de Castelló, es pretén fer una modificació 
per fer un mur encofrat per guanyar una mica més d’amplada de 
calçada, tot i que l’ample del projecte és de 6 metres”.

2.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER MODIFICAR 
PROVISIONALMENT L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 
(EXP. X2018000446)

Antecedents:

1.- Vista la necessitat de procedir a la modificació de l’ordenança 
Fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, es proposa la modificació de l’article 8 quedant el redactat 
de la següent forma:

“ARTICLE 8. BONIFICACIONS

1.- Règim de bonificacions a la quota: 

Podran gaudir d’una bonificació la realització de les construccions, 
instal·lacions i obres següents:

a) Les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial 
interès o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació 
gaudiran d’una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost.

La concessió d’aquesta bonificació i del percentatge correspondrà, 
prèvia la declaració d’especial interès o utilitat municipal, al ple de 
la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’interessat, amb el 
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Expressament es declaren d’especial interès i utilitat municipal i per 
tant gaudiran de la bonificació del 95% les següents construccions 
i/o instal·lacions:

- Per circumstàncies socials:

a) Les obres destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques, 
inclosa la instal·lació d’ascensors.

b) La realització d’obres per a reparació d’immobles afectats per 
patologies estructurals (aluminosis o similar) prèvia justificació 
mitjançant informe d’organismes competents (Ajuntament, 
col·legis oficials, Centre tècnic de Rehabilitació de la Generalitat,...) 
i sempre que estiguin destinades a la resolució d’aquesta patologia.

c) Les obres en edificis plurifamiliars que siguin conseqüència 
de donar compliment a les directrius establertes en la Inspecció 
Tècnica d’Edificis.

d) Obres que afectin a immobles en els que es desenvolupi una 
activitat de caràcter marcadament social, sanitària, residencial o 
d’atenció a discapacitats físics o psíquics, sempre que l’Ajuntament 
sigui copropietari o participi de la societat o entitat propietària de 
l’immoble. Es bonificaran amb el mateix percentatge aquest mateix 
tipus d’obres quan el titular de l’activitat que es desenvolupa a 
l’immoble sigui una fundació pública o privada o una associació 
sense ànim de lucre. 
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-  Per circumstàncies culturals i històrico-artístiques:

a) La realització d’obres que afectin als edificis declarats com a 
béns d’interès local.

b) Les d’arranjament i embelliment de façanes, mitgeres i envans 
al descobert. En aquest cas la bonificació serà compatible amb la 
subvenció per rehabilitació de façanes sense que es pugui superar 
el 100 % del cost de l’obra.

c) Les obres de rehabilitació de qualsevol espai destinat qualsevol 
activitat empresarial o professional inclosos a l’àrea del perímetre 
interior de la segona muralla del centre històric de Peralada,  i a 
l’àrea urbana de Vilanova de la Muga. No s’admet per a gaudir 
de la bonificació del 95 % el cas d’ampliació o d’enderroc i nova 
construcció. En cap cas però s’inclouran les activitats següents: 
grans superfícies, benzineres i entitats financeres o asseguradores.

En aquests casos, la concessió de la bonificació establerta es 
delega a la Junta de Govern Local. Anualment es donarà compte al 
Ple de la corporació de les concessions de bonificacions realitzades 
per la Junta de Govern Local.

b) La realització d’obres a favor de les construccions i instal·lacions 
que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels 
discapacitats, podrà gaudir d’una bonificació del 95% en la 
quota d’aquest impost, prèvia justificació mitjançant informe 
d’organismes competents (Ajuntament, col·legis oficials,...) i que 
s’acrediti la condició de minusvàlid, en condició legal en grau igual o 
superior al 33%, mitjançant certificació de l’organisme competent.

c) La realització de construccions, instal·lacions i obres que 
incorporin sistemes actius de l’aprofitament de l’energia solar, 
biomassa i/o geotèrmica, sempre i quan la seva instal·lació no sigui 
obligatòria per imperatiu legal, gaudirà d’un 95 % de bonificació.

Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà 
aportar un pressupost parcial desglossat de les construccions, 
instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal. 

d) Les obres que fomentin de forma significativa l’ús eficaç de 
l’aigua i/o la recollida de l’aigua de pluja gaudiran d’una bonificació 
del 90 %.

2.- Les sol·licituds del reconeixement dels beneficis fiscals regulats 
en aquest article s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació 
regulada a l’article 9 d’aquesta ordenança i hauran d’anar 
acompanyats de la documentació que acrediti la concurrència 
dels requisits necessaris per a poder-ne gaudir, a excepció feta 
del projecte d’obra que ja consti a l’Ajuntament amb ocasió de la 
sol·licitud/tramitació de la corresponent llicència d’obres. 

Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà 
aportar un pressupost parcial desglossat de les construccions, 
instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.

3.- Cas que es denegui la sol·licitud, es practicarà la corresponent 
liquidació provisional de l’impost sense la bonificació, amb deducció 
de la quantitat ingressada per l’autoliquidació. La bonificació no 
s’aplicarà en aquelles obres que s’hagi instat la seva legalització

4.- No es pot gaudir simultàniament de més d’una de les 
bonificacions previstes en aquest article per una mateixa 
construcció, instal·lació o obra.”

2.- Informe de secretaria-intervenció de data 5 de novembre de 2018.

Fonaments jurídics:

- Articles 17 i 20 i ss, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals (en 
endavant TRLHL)

- Articles 22.2.d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (en endavant LRBRL).

- Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 

L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les 
ordenances fiscals essent el següent:

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal pel 
Ple de la Corporació.

- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels quals 
els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i 
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança. 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense 
necessitat d’acord plenari. 

- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal en 
el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança fiscal no entrarà en 
vigor fins que s’hagi portat a terme aquesta publicació.

Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és 
el Ple de la Corporació per majoria simple.

Atès l’informe favorable de Secretaria-intervenció de 5 de 
novembre de 2018.

En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 
8 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, quedant la seva redacció de la següent forma: 

“ARTICLE 8. BONIFICACIONS

1.- Règim de bonificacions a la quota: 

Podran gaudir d’una bonificació la realització de les construccions, 
instal·lacions i obres següents:

a) Les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial 
interès o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació 
gaudiran d’una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost.

La concessió d’aquesta bonificació i del percentatge correspondrà, 
prèvia la declaració d’especial interès o utilitat municipal, al ple de 
la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’interessat, amb el 
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Expressament es declaren d’especial interès i utilitat municipal i per 
tant gaudiran de la bonificació del 95% les següents construccions 
i/o instal·lacions:
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- Per circumstàncies socials:

a) Les obres destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques, 
inclosa la instal·lació d’ascensors.

b) La realització d’obres per a reparació d’immobles afectats per 
patologies estructurals (aluminosis o similar) prèvia justificació 
mitjançant informe d’organismes competents (Ajuntament, 
col·legis oficials, Centre tècnic de Rehabilitació de la Generalitat,...) 
i sempre que estiguin destinades a la resolució d’aquesta patologia.

c) Les obres en edificis plurifamiliars que siguin conseqüència 
de donar compliment a les directrius establertes en la Inspecció 
Tècnica d’Edificis.

d) Obres que afectin a immobles en els que es desenvolupi una 
activitat de caràcter marcadament social, sanitària, residencial o 
d’atenció a discapacitats físics o psíquics, sempre que l’Ajuntament 
sigui copropietari o participi de la societat o entitat propietària de 
l’immoble. Es bonificaran amb el mateix percentatge aquest mateix 
tipus d’obres quan el titular de l’activitat que es desenvolupa a 
l’immoble sigui una fundació pública o privada o una associació 
sense ànim de lucre.

- Per circumstàncies culturals i històrico-artístiques:

a) La realització d’obres que afectin als edificis declarats com a 
béns d’interès local.

b) Les d’arranjament i embelliment de façanes, mitgeres i envans 
al descobert. En aquest cas la bonificació serà compatible amb la 
subvenció per rehabilitació de façanes sense que es pugui superar 
el 100 % del cost de l’obra.

c) Les obres de rehabilitació de qualsevol espai destinat qualsevol 
activitat empresarial o professional inclosos a l’àrea del perímetre 
interior de la segona muralla del centre històric de Peralada,  i a 
l’àrea urbana de Vilanova de la Muga. No s’admet per a gaudir 
de la bonificació del 95 % el cas d’ampliació o d’enderroc i nova 
construcció. En cap cas però s’inclouran les activitats següents: 
grans superfícies, benzineres i entitats financeres o asseguradores.

En aquests casos, la concessió de la bonificació establerta es 
delega a la Junta de Govern Local. Anualment es donarà compte al 
Ple de la corporació de les concessions de bonificacions realitzades 
per la Junta de Govern Local.

b) La realització d’obres a favor de les construccions i instal·lacions 
que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels 
discapacitats, podrà gaudir d’una bonificació del 95% en la 
quota d’aquest impost, prèvia justificació mitjançant informe 
d’organismes competents (Ajuntament, col·legis oficials,...) i que 
s’acrediti la condició de minusvàlid, en condició legal en grau igual o 
superior al 33%, mitjançant certificació de l’organisme competent.

c) La realització de construccions, instal·lacions i obres que 
incorporin sistemes actius de l’aprofitament de l’energia solar, 
biomassa i/o geotèrmica, sempre i quan la seva instal·lació no sigui 
obligatòria per imperatiu legal, gaudirà d’un 95 % de bonificació.

Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà 
aportar un pressupost parcial desglossat de les construccions, 
instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal. 

d) Les obres que fomentin de forma significativa l’ús eficaç de l’aigua 
i/o la recollida de l’aigua de pluja gaudiran d’una bonificació del 90 %.

2.- Les sol·licituds del reconeixement dels beneficis fiscals regulats 
en aquest article s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació 
regulada a l’article 9 d’aquesta ordenança i hauran d’anar 
acompanyats de la documentació que acrediti la concurrència 
dels requisits necessaris per a poder-ne gaudir, a excepció feta 
del projecte d’obra que ja consti a l’Ajuntament amb ocasió de la 
sol·licitud/tramitació de la corresponent llicència d’obres. 

Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà 
aportar un pressupost parcial desglossat de les construccions, 
instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.

3.- Cas que es denegui la sol·licitud, es practicarà la corresponent 
liquidació provisional de l’impost sense la bonificació, amb deducció 
de la quantitat ingressada per l’autoliquidació. La bonificació no 
s’aplicarà en aquelles obres que s’hagi instat la seva legalització

4.- No es pot gaudir simultàniament de més d’una de les 
bonificacions previstes en aquest article per una mateixa 
construcció, instal·lació o obra.”

Segon.- Exposar els esmentats acords al públic durant el termini 
de 30 dies hàbils en el BOP de Girona i en el taulell d’anuncis de 
la Corporació per tal de què els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, 
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes, de conformitat amb el que estableix l’article 17 
del TRLHL. En el cas de què no es presentin reclamacions durant el 
termini d’exposició pública s’entendran definitivament adoptats els 
acords fins llavors provisionals, sense necessitat d’acord plenari.

Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança 
fiscal es publicarà el text íntegre de la modificació en el BOP de 
Girona.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap
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Exposa la sra. Carreras el contingut de la proposta. 

“Fa avinent la sra. Carreras que només es modifica l’article referent 
a les bonificacions. Es concreten quines serien les bonificacions 
d’especial interès, atès que ja existia de forma genèrica a les 
ordenances fiscals.

Es fomenta eliminar barreres arquitectòniques, així com 
l’arranjament i embelliment de façanes, etc.

També, d’acord amb el compromís adquirit amb el consell d’infants, 
es promociona el centre històric amb la bonificació per a la 
rehabilitació d’espais per activitats econòmiques.

També es preveuen bonificacions per a temes d’energia solar, 
biomassa...

Pregunta el sr. Joan Planas si aquestes bonificacions tindran 
caràcter retroactiu al qual la sra. Carreras respon negativament”.

3.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER MODIFICAR 
PROVISIONALMENT L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL. (EXP. 
X2018000447)

Antecedents de fet:

1.- Vist que és necessari incorporar el preu per l’assignació de 
columbaris a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
cementiri municipal per a l’exercici 2019, es proposa la modificació 
de l’article 3 de la referida Ordenança quedant el redactat del 
mateix de la següent forma:

“ARTICLE 3r. QUOTES TRIBUTÀRIES

TARIFES

CONCEPTE IMPORT

ASSIGNACIÓ DE NÍNXOLS, PER CADA BOCA 409,00 €

ASSIGNACIÓ D’UN COLUMBARI 409,00 €

CONSERVACIÓ PER CADA BOCA DE NÍNXOL, A L’ANY 7,00 €

CONSERVACIÓ PER CADA PANTEÓ, A L’ANY 28,00 €

EXPEDICIÓ DE NOUS TÍTOLS I ALTRES DOCUMENTS 6,01 €

(...)

2.- Informe de secretaria-intervenció i memòria econòmica 
financera de dates, ambdós, de 31 d’octubre de 2018. 

Fonaments jurídics:

- Articles 17 i 20 i ss, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals (en 
endavant TRLHL)

- Articles 22.2.d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (en endavant LRBRL).

- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de cementiri municipal.

Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de 
l’ordenança fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.

Vist que s’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals 
és el Ple de la Corporació per majoria simple de conformitat amb 
l’article 47.1 de la LRBRL.

Atès l’informe favorable de Secretaria-intervenció de 31 d’octubre 
de 2018.

En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de 
l’article 3r de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
cementiri municipal, quedant la seva redacció de la següent forma: 

“ARTICLE 3r. QUOTES TRIBUTÀRIES

(...)

TARIFES

CONCEPTE IMPORT

ASSIGNACIÓ DE NÍNXOLS, PER CADA BOCA 409,00 €

ASSIGNACIÓ D’UN COLUMBARI 409,00 €

CONSERVACIÓ PER CADA BOCA DE NÍNXOL, A L’ANY 7,00 €

CONSERVACIÓ PER CADA PANTEÓ, A L’ANY 28,00 €

EXPEDICIÓ DE NOUS TÍTOLS I ALTRES DOCUMENTS 6,01 €

(...)”

Segon.- Exposar els esmentats acords al públic durant el termini 
de 30 dies hàbils en el BOP de Girona i en el taulell d’anuncis de 
la Corporació per tal de què els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, 
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes, de conformitat amb el que estableix l’article 17 
del TRLHL. En el cas de què no es pressentin reclamacions durant 
el termini d’exposició pública s’entendran definitivament adoptats 
els acords fins llavors provisionals, sense necessitat d’acord plenari.

Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança 
fiscal es publicarà el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

La regidora sra. Maria José Romero exposa el contingut de la 
proposta.

Fa avinent la sra. Romero que es tracta d’incorporar el preu del 
columbari a les ordenances fiscals.
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4.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. (EXP. 
X2018000454).

Antecedents:

1.- Providència d’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2018 per la 
qual es sol·licita informe de secretaria-intervenció en relació a la 
modificació de l’ordenança.

2.- Voluntat municipal d’introduir un nou punt a l’article 66.2 de 
l’ordenança municipal de circulació en quant als vehicles amb dret 
d’estacionament, concretament:

 “ 66.2. Dret d’estacionament

(...)

c.- Els vehicles d’empresa, lloguer, renting o similars, els usuaris 
dels quals estiguin empadronats al municipi. La condició d’usuaris 
d’aquests vehicles caldrà que sigui acreditada com millor en dret 
sigui procedent. 

(...)”.

Fonaments de dret:

• Arts. 22 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local (LBRL).

• Arts. 4, 58 i ss. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

• Ordenança municipal de circulació.

Resolució:

En virtut de l’exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança 
Municipal de circulació, que consta a l’expedient.

Segon. SOTMETRE el present acord i el projecte de norma a 
informació pública, pel termini de 30 dies, mitjançant publicació 
d’anunci al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que es puguin 
formular reclamacions i al·legacions.

Si no s’haguessin presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació 
inicial a la fi del termini, aquest esdevindrà definitiu, sense requerir 
l’adopció d’un nou acord.

Aprovat definitivament, l’Ajuntament trametrà a l’Administració de 
l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies, 
l’acord d’aprovació definitiva de la derogació de l’ordenança.

L’ordenança aprovada definitivament es publicarà de forma íntegra 
al BOP i al tauler d’anuncis, amb una referència al DOGC de la 
publicació íntegra al BOP, entrant en vigor transcorregut el termini 
de 15 dies.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

5.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE RENOVACIÓ 
DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A 
LA RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS O PERILLOSOS I 
ADHESIÓ A LA XARXA COMARCAL DE DEIXALLERIES AMB EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ (EXPEDIENT NÚM. 
X2018000419 (RELACIONAT AMB L’EXP. 330/2010).

Antecedents

1. En sessió ordinària de 30 de setembre de 2011, el Ple de la 
Corporació va donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 119/2011 
de 29 d’abril de 2011 que resolia delegar al Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà el servei de recollida dels residus especials de la 
deixalleria municipal de Peralada (Exp. núm. 330/2010).

2. El nou “Conveni de delegació de competències per a la recollida 
de residus especials o perillosos i l’adhesió a la Xarxa comarcal de 
deixalleries” aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
el dia 24 de juliol de 2018, que pretén ajustar el conveni a la 
legislació vigent i tindrà una durada de 5 anys.

3. En data 2 de novembre de 2018 s’emet informe jurídic.

Fonaments de dret.

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LBRL).

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú. 

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).

Resolució.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar la renovació del “Conveni de delegació de 
competències per a la recollida de residus especials o perillosos 
i l’adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries” amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels 
documents necessaris per a la implementació del present acord. 

Tercer. Trametre el certificat del present acord i del conveni 
degudament signat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Quart. Trametre certificat del present acord i còpia del conveni a 
la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309 
del ROAS.

Cinquè. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.

Sisè. Informar el Registre de Convenis de la Generalitat la renovació 
del conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
NÚM. 503/2018, DE 26 D’OCTUBRE DE 2018, DE PETICIÓ 
DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
I L’AJUNTAMENT DE PERALADA PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE CENTRE DE DIA. (EXPEDIENT NÚM. X2018000430)

Antecedents:

1.- Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 503, de 26 d’octubre de 
2018 pel qual es resolgué sol·licitar la signatura del conveni de 
col·laboració interadministratiu per a la prestació del servei del 
Centre de dia. 

2.- Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 515/2018 de 31 d’octubre 
de 2018, d’esmena d’error. 

Fonaments de dret:

• vLlei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LBRL).

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis 
Socials vigent. 

• Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català 
de serveis socials. 

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).

• Pressupost municipal per a l’exercici 2018.

 

Proposta: 

De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Donar compte del Decret d’Alcaldia-Presidència 
503/2018, de 26 d’octubre de 2018, que es transcriu, literalment, 
a continuació:

 

“DECRET D’ALCALDIA

Antecedents de fet:

1.- Petició de l’Ajuntament de Peralada, de data 23 d’octubre de 
2017, de disposar de deu places del Centre de dia de Peralada amb 
modalitat de places concertades. 

2.-  Resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, de data 27 d’octubre de 2017, 
d’assignació de 10 places a l’ajuntament de Peralada per a la 
prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, 
amb codi d’establiment F21425 i número de registre S08171. 

3.- Decret d’Alcaldia número 114/2018 , de 6 de març de 2018, 
pel qual es resolgué procedir a l’aprovació de l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la concessió 
del servei de centre de dia de Peralada.  

4.- Decret d’Alcaldia número 465/2018, de 25 de setembre de 
2018, d’adjudicació del contracte “Concessió del servei de Centre 
de Dia de Peralada” a la mercantil ACCENT SOCIAL, S.L., per haver 
obtingut major puntuació.

5.- Necessitat de renovar per l’any 2019, les 10 places concertades 
concedides per resolució del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de data 27 d’octubre de 2017.
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Fonaments de dret.

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LBRL).

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú. 

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis 
Socials Vigent. 

• Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català 
de serveis socials. 

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

• Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 
(ROAS).

• Pressupost municipal per a l’exercici 2018.

 

Resolució.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada  RESOLC:

Primer. Sol·licitar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya la signatura del Conveni  de col·laboració 
interadministratiu entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada per a la prestació del servei 
del Centre de Dia per a gent gran. 

Segon. Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a la 
signatura de la present adhesió al conveni.

Tercer. Ratificar la present resolució en el proper Ple”

SEGON. Donar compte del Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 
515/2018 de 31 d’octubre de 2018, d’esmena d’error, que es 
transcriu, literalment, a continuació: 

“Primer.- ESMENAR l’error existent en el decret d’Alcaldia 
503/2018, de data 26 d’octubre de 2018, amunt esmentat. 

Allà on diu:

(...)

Primer. Sol·licitar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya la signatura del Conveni  de col·laboració 
interadministratiu entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada per a la prestació del servei 
del Centre de Dia per a gent gran. 

Ha de dir: 

Primer. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, la signatura del Conveni 
de col·laboració interadministratiu entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Peralada per a la prestació del servei del Centre de 
Dia per a gent gran.” 

El ple es dóna per assabentat. 

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 21.20 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

10/2018

Caràcter: Extraordinari
Data:12 de desembre de 2018

HI ASSISTEIXEN

Sra. Lourdes Carreras Selva
Sra. Mònica Lladó Descamps 
Sr. Joan Cros Ferraró
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

NO HI ASSISTEIXEN

Sr. Enric Serra Planas 
Sra. Meritxell Garrido Sirvent

ORDRE DEL DIA
1.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER 
APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL 
CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ I LA PLANTILLA PER 
A L’ EXERCICI  2019

Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere Torrent 
Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació, 
senyora Mercè Comamala Laguna. 

Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President declara 
oberta la sessió. 

1.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER APROVAR 
INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE LA 
CORPORACIÓ I LA PLANTILLA PER A L’ EXERCICI  2019 (EXPDT NÚM.  
X2018000508)

Format el Pressupost General per a l’exercici de 2019, integrat pel 
Pressupost de l’Ajuntament i per la previsió de despeses i ingressos de la 
societat mercantil Serveis Recreatius, Culturals i esportius de Peralada, SA, 
el capital social de la qual pertany íntegrament a aquesta entitat local, així 
com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal de l’Ajuntament, 
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el disposat en 
els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol VI de la Llei 39/1988;

Vist l’informe econòmic financer i l’informe favorable de la Secretària-
interventora de data 4 de desembre de 2018.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
12 de desembre de 2018
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Pressupost de la Societat Mercantil 

Previsió de despeses:  1.000.000 €   /  Previsió d’ingressos: 1.000.000 €

Pressupost General Consolidat

AJUNTAMENT SOCIETAT MUNICIPAL TRANSFERÈNCIES INTERNES PRESSUPOST CONSOLIDAT

DESPESES 3.608.963,77 1.000.000,00 - 344.000,00 4.264.963,77

INGRESSOS 3.608.963,77 1.000.000,00 - 344.000,00 4.264.963,77

Fonaments jurídics:

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LLBRL), 
modificada per la Llei 57/2003.

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

• Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
TRLRHL.

• Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local.

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

• Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la 
LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

• Ordre HAP/2105/2012, d’1 octubre, per la que es desenvolupa 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

• Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, pel qual es modifica 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

• Les normes d’auditoria del sector públic i la normativa mercantil 
específica aplicable a les societats mercantils dependents de la 
corporació.

• La resta de normativa sectorial aplicable a les entitats locals

És per tot això, que l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general consolidat per a 
l’exercici de 2019, integrat pel Pressupost de l’Ajuntament i pels 
Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil 
Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA:

PRESSUPOST DESPESES 2019

I DESPESES PERSONAL 738.683,63

II DESPESES CORRENTS 1.851.733,29

III DESPESES FINANCERES 3.180,00

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 388.185,70

V FONS DE CONTINGÈNCIES 0,00

 DESPESES ORDINÀRIES 2.981.782,62

   

VI DESPESES CAPITAL 601.191,15

VII TRANSFERENCIES CAPITAL 6.000,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0

IX PASSIUS FINANCERS 19.990,00

 DESPESES CAPITAL 627.181,15

 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.608.963,77

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

I IMPOSTOS DIRECTES 1.388.000,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 401.200,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 938.764,82

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 484.972,28

V INGRESSOS PATRIMONIALS 7.442,00

 RECURSOS ORDINARIS 3.220.379,10

   

VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 278.584,67

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 110.000,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0

IX PASSIUS FINANCERS 0,00

 RECURSOS CAPITAL 388.584,67

 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.608.963,77
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Segon. Aprovar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2019 incorporada al Pressupost, que comprèn tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

Tercer. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost pel 2019.

Quart. Sotmetre el Pressupost general consolidat, amb la 
documentació que conté, a informació pública durant el termini 
de quinze dies hàbils, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de 
la Província, a fi que les persones interessades puguin examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Cinquè.- Si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions, 
els acords adoptats es consideraran aprovats definitivament, 
d’acord amb el que determina l’article 169.1 del TRLRHL.

Sisè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sanchez (regidora no adscrita)

 

Vots en contra:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Abstencions: Cap

La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la 
proposta, que es transcriu, literalment a continuació: 

“Respecte al PRESSUPOST DE DESPESES: 

Capítol I - Despeses de personal: Aquest capítol augmenta en un 
en 2,25 % respecte del crèdit total consignat el 2018. 

Capítol II - Despeses en bens corrents: L’import de dotació del 
2019 augmenta un 9,79 % respecte la dotació inicial del 2018, però 
molt similar al que ha estat el crèdit total consignat pel 2018 un cop 
s’hi ha incorporat totes les modificacions de crèdit.

Com a variacions més significatives: l’augment de la partida de 
reparació d’aigua i sanejament per les modificacions que cal fer 
a la xarxa pel by-pass per donar aigua a la zona baixa del Golf; 
l’augment de les partides de conservació de parcs i jardins i la de vies 
públiques tant a Peralada com a Vilanova per diferents reparacions 
i millores que estan previstes; la de conservació i reparació piscina 
municipal per manteniments extraordinaris a les dutxes i vestidors; 
Es dota una nova partida de despesa corrent puntual pel 2019 per 
fer front a diferent material pedagògic sobre la interpretació de 
les pintures romàniques a Vilanova i per la celebració dels actes 
del mil·lenari de la parròquia; també l’augment de la partida de 
subministraments de productes de neteja al CEIP Ramon Muntaner 
per donar compliment al compromís d’utilitzar productes ecològics 
d’acord amb la proposta feta pel Consell Municipal d’Infants; Hi ha 

també un augment significatiu del cost de recollida d’escombraries 
i cànon d’abocador comarcal, malgrat que aquest increment de cost 
pel 2019 no s’ha repercutit als usuaris en el rebut d’escombraries.

Capítol III - Despeses financeres:  Les despeses financeres són 
molt baixes donat que l’endeutament de la corporació també ho és. 

Capítol IV - Transferències corrents: Es manté pràcticament igual 
que al 2018. En aquest capítol les partides més significatives són 
les aportacions a la societat municipal per donar compliment als 
encàrrecs de gestió. L’augment d’aquestes partides pel 2019 és de 
5.000 € que representa un 1,47% en valor relatiu respecte 2018. 

Capítol V - Fons de contingència: El Fons de Contingència és una 
quantitat que es reserva per fer front a caigudes imprevistes dels 
ingressos o increments inesperats de les despeses. S’ha optat per 
no efectuar dotació per aquest 2019 donat que en els darrers anys 
no ha estat necessari fer-ne us. La prudència en executar la despesa 
a mesura que es verifica el compliment de la realització de l’ingrés 
i la disponibilitat de Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses 
generals han fet que no hagi resultat necessària la seva utilització.  

Capítol VI - Inversions reals: Aquestes estan detallades en l’annex 
d’inversions, i cal destacar:  asfaltatge de diversos carrers del 
municipi, continuació de l’arranjament de cementiris, reordenació i 
millora del mobiliari urbà de la plaça major de Vilanova, arranjament 
de diversos carrers del casc antic de Peralada en una primera fase. 
Aquestes es finançaran amb fons propis, amb alienació de bens i  
subvenció de la Diputació. 

Capítol VII - Transferències de capital: El 2019 no experimenta 
cap variació respecte de 2018. Incorpora les Subvencions per 
rehabilitació de façanes que atorga l’ajuntament.

Capítol VIII -  Actius financers: No existeixen.

Capítol IX - Passius financers: Amortització de les quotes de préstec 
de préstec per import de 19.990 € i que deixaran l’endeutament 
municipal pràcticament a zero. 

Respecte al PRESSUPOST D’INGRESSOS: 

Capítol I - Impostos directes (IBI, IAE, IIVTNU, IVTM,IAE): Aquest 
capítol augmenta un 1% respecte del 2018. La seva previsió s’ha 
efectuat d’acord amb els drets reconeguts totals del present 
exercici i aquest augment obeeix bàsicament a variacions en els 
padrons donat que no hi ha hagut augment d’impostos.

Capítol II - Impostos indirectes: Es preveu un augment significatiu 
de l’ICIO (impost de construccions i obres) per la llicència d’obres 
complementàries de les caves. 

Capítol III - Taxes i altres ingressos: Disminueix un 3,10 % respecte 
de 2018, la seva previsió també s’ha ajustat als drets totals 
reconeguts enguany. Entre les partides que disminueixen hi ha la 
taxa del servei d’aigua, el cànon d’aigua a particulars i les taxes pel 
servei d’escombraries. 

Capítol IV - Transferències corrents: Com a partides significatives 
dir que no es pot optar a la Subvenció que la Generalitat atorga pels 
càrrecs electes donat que ens trobem per sobre de la mitjana del 
conjunt de municipis en determinades magnituds del pressupost . 
Per contra augmenta les transferències que es rep de la Generalitat 
per les estades turístiques.
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Capítol V - Ingressos patrimonials: Previstos en 7.442,00 €, es una 
partida poc significativa constituïda pels interessos de dipòsits i les 
rendes d’immobles.

Capítol VI - Alienació d’inversions reals: Per finançar una part dels 
projectes d’inversió continua prevista la venda d’unes parcel.les.

Capítol VII - Transferències de capital: Es manté invariable la partida 
de Fons de Subvencions de Diputació en 45.000 €, es preveu 
obtenir 15.000 € de la línia de Pla de Monuments de Diputació 
per finançar una 2a fase de restauració de les pintures romàniques 
de Vilanova, així com també 50.000 € en una subvenció del 
departament de presidència de la Diputació. 

Capítol VIII - Actius financers: RLT general o afectat no n’hi ha

Capítol IX - Passius financers: No es preveu inicialment la 
constitució de nous préstecs.

Pregunta el sr. Joan Planas el següent:

1.- En relació a la partida de 20.000 euros de parcs i jardins de 
Vilanova, a quina actuació fa referència?

La regidora sra. Carreras respon que és pel manteniment de les 
zones verdes de Vilanova, però que contempla també poder fer 
reposició de plantes, posar-ne de noves en algunes zones, com per 
exemple enjardinar la zona del pas d’en Molas que es va arreglar 
l’any passat i donat que el 2019 s’hi portarà l’aigua es podrà 
enjardinar, no s’ha enjardinat abans perquè sense que hi arribi 
l’aigua pel reg hagués estat absurd. 

2.- La partida relativa a l’enllumenat del camp de futbol és molt 
elevada. No seria interessant adequar l’enllumenat?

Respon el sr. Alcalde que és una partida destinada a 
subministrament, no a inversió i que engloba tota la zona esportiva 
(camps futbol, piscina i nau municipal).  Afegeix la Sra. Carreras 
que és del mateix import que la partida del pressupost del 2018 i 
que és 3.000 € més baixa que al 2017, la qual cosa vol dir que si 
s’ha baixat l’import de la partida és perquè hi ha un estalvi sigui pel 
tipus d’enllumenament o perquè els motors de les màquines de 
les diferents instal·lacions, com els de la piscina són més eficients. 

3.- En quan a la Plaça Major de Vilanova, a quina actuació es 
refereix?

Respon la regidora sra. Carreras que és intentar fer una reordenació 
de l’espai, bàsicament mobiliari.

4.- En quan a l’arranjament del casc antic de Peralada, a què es 
refereix?

Respon el sr. Alcalde que ja es va fer una modificació de crèdit 
perquè es volia fer el soterrament de diversos serveis al casc antic 
de Peralada. Es farà en 2 fases.

5.- Aquest any no s’optarà a la subvenció de càrrecs electes?

Respon el sr. Alcalde que existeixen diferents barems i que s’han de 
complir unes ràtios i nosaltres estem per sobre.

Exposa la regidora sra. Carreras que no s’ha posat al pressupost 
per prudència, tot i que no vol dir que no es demani la subvenció, 
he posat que no s’optarà, i cal que ho matitzi, la subvenció es 
demanarà, però si estem per sobre de la mitjana del conjunt de 
municipis que la demanen no ens la concediran. Al 2018 estava 
inclosa al pressupost i no ens la van atorgar.

6.- A què es refereix la partida de fitxes extraviades del Casino?

Respon el sr. Alcalde que al Casino si hi ha fitxes que es perden, 
s’apunten a una llibreta i l’empresa ho ha guardar i destinar-ne una 
part a acció social i ho destina a l’Ajuntament, que a la vegada ho 
destina a ajudes per a les famílies desafavorides.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 20.51 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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NA MERCADERA
I MUNTANER
EN UN NOU VOLUM DE LA 
COL·LECCIÓ 100 GEGANTS  

Edicions El Cep i la Nansa acaba de treure al carrer el 
sisè volum de la col·lecció 100 Gegants, dos llibres per 
separat, amb il·lustracions de JuanolO, on s’il·lustren 
100 gegants de pobles, viles i ciutats de Catalunya.

A cada pàgina, hi ha una parella de gegants il·lustrats 
acompanyats amb informació bàsica i algun detall 
de la seva història. Entre els gegants que trobem en 
aquest volum, hi ha els gegants de Peralada, Na Mer-
cadera i Ramon Muntaner, que llueixen també a la 
portada de la guia. 

Aquesta guia està relacionada amb l’altra publicació 
que estrena també aquest mes l’editorial, 100 Gegants 
per pintar Volum 6, guia infantil on trobareu gegants 
i gegantes il·lustrats només en negre perquè els in-
fants puguin omplir-los de color. 

Un bonic detall per aquest Sant Jordi, disponible ja 
en llibreries.

Amb aquesta notícia encetem l’any molt contents i 
encarem la temporada amb nous projectes i en plena 
preparació de la 6a Trobada Gegantera de Peralada. 
Us convidem a totes i a tots a gaudir d’aquest acte que 
comptarà també amb la participació de les colles ge-
ganteres de Castelló d’Empúries, El Prat de Llobregat, 
Navata, Palamós, Roses, Tuïr (Catalunya Nord), Sant 
Hipòlit de Salanca (Catalunya Nord) i Viladamat.

Si algú de vosaltres vol formar part de la nostra colla, 
tocant la gralla, el timbal o volent fer de portador, po-
seu-vos en contacte amb nosaltres a traves del correu 
electrònic

gegantsperalada@gmail.com 

ELS GEGANTS DE PERALADA

ELS GEGANTS DE PERALADA
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RESTAURACIÓ DELS FRESCOS ROMÀNICS 
DE L’ESGLÉSIA DE VILANOVA DE LA MUGA 

Els treballs de la primera fase de restauració han inter-
vingut les escenes de la franja central de l’absis. 

Les pintures murals romàniques de l´absis de l´esglé-
sia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga, dels segles 
XII-XIII, han estat objecte d´un acurat procés de restau-
ració que han permès recuperar la seva esplendor ori-
ginària. Els treballs, que ha realitzat l´empresa 4 Restau-
ra, han consistit en diferents neteges per retirar sediments 
i material adherit d’origen divers que damunt els murals 
pictòrics, per seguir amb un procés de consolidació per 
assentar els morters originals disgregats i bombaments 
d’algunes zones, per finalment acabar amb un estudi de 
morters de calç acolorits per efectuar-ne una reintegra-
ció cromàtica en forats, esquerdes i fissures. També  s’ha 
actuat en els estucs de guix fruit de la intervenció de les 
pintures a l’any 1946.  

En la primera fase dels treballs s’han intervingut la part 
central de les pintures, fetes al fresc, en les quals es repre-
senten escenes de la vida de Jesús: l´entrada a Jerusalem, 
el Sant Sopar i el lavatori. 

En les fases següents es treballarà amb la resta de pintu-
res: el Pantocràtor amb els tetramorfs –l´àngel i el lleó; 
Crist i el bou i l´àliga– i els dos serafins. També les sanefes 
inferiors, una part de les quals són originals romàniques 
i la resta, la més inferior, és una reinterpretació del 1946. 
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Per fer aquests treballs, l´Ajuntament de Peralada va 
acollir-se a les ajudes del Centre de   Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat, entitat que està fent un segui-
ment del procés, i alhora es va aconseguir subscriure un 
conveni amb el Bisbat de Girona, propietari del temple. El 
finançament arriba a tres bandes: un 60 per cent entre el 
Bisbat i l´Ajuntament i la resta per part de la Generalitat.

Des de l’Ajuntament, es continuarà treballant per difon-
dre i promocionar el valor arquitectònic i patrimonial 
d’aquest edifici, amb visites guiades, els actes programats 
per commemorar aquest 2019 el Mil·lenari de l’Església 
de Santa Eulàlia i la instal·lació d’una porta de vidre, que 
permetrà la visualització de les pintures des de l’exterior, 
amb l’ajuda de sistemes d’encesa de la il·luminació i la 
col·locació de panells informatius.  



74

ESCOLA RAMON MUNTANER

CICLE INFANTIL
A la nostra escola, el 30 de gener de 2019 a la tarda, 
els nens i nenes d’educació infantil i primària vam 
fer un acte conjunt per celebrar el Dia de la Pau i la 
No-violència escolar.

Cada classe va fer conjuntament una foto amb la for-
ma d’un cor utilitzant les seves mans. També, entre 
tots, van pensar una frase relacionada amb la Pau, i 
finalment es va confegir un mural. Uns representants 
de cada grup va llegir la seva frase tot mostrant el seu 
mural. 

A la segona part de l’acte, els alumnes van cantar per 
cicles diferents cançons relacionades amb la Pau.

I per finalitzar…. Ens vam fer abraçades!

Tot i que s’ha estat treballant des de tutoria i valors, no 
hem d’oblidar que la Pau s’aconsegueix dia a dia!

CICLE INICIAL
Aquest any els alumnes de cicle inicial (1r i 2n) hem 
anat a la cooperativa de Sant Pere Pescador a fer la 
recol·lecta de pomes. Ens ho hem passat pipa, ja que 
hem pogut observar i participar de bona part del pro-
cés, fins i tot hem  visitat la fàbrica, i així hem pogut 
veure com les preparen per distribuir-les als comerços 
i grans magatzems.

Per acabar la jornada i gràcies el bon temps hem dinat 
a un parc d’allà a la vora i hem gaudit de jocs a l’aire 
lliure, dels gronxadors i dels tobogans.

Els propòsits de la sortida han estat els següents: 

- Conèixer el funcionament d’una cooperativa.

- Observar el procés des de la recollida de la poma fins 
el seu embalatge.

- Despertar l’interès per l’activitat i la fruita.

- Gaudir del contacte directe amb la natura a la platja.

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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CICLE MITJA
ESTUDI DELS ANIMALS A 3r

Mitjançant aquest treball es potencia: autonomia, presa de 
decisions, col·laboració en grup, afavorir la relacions so-
cials,  assolir els continguts del tema.

 Planificació de la nostra tasca: 

1. Pluja d’idees del què recordem.

2. Sortida als Aiguamolls de l’Empordà i l’Olga, la monitora 
dels Aiguamolls,  ve a l’aula a fer una xerrada dels amfibis.

3. Cada grup té un tipus d’animal vertebrat per estudiar 
(mamífer, rèptil, amfibi, peixos, aus) 

4. Cada membre del grup escull un animal per estudiar .

5. Busquem informació a casa.

6. La informació trobada la escrivim en una cartolina individual.

7. Tothom explica el seu animal  a la resta del seu grup de treball.

8.  Fem un esquema per unificar tota la informació del petit  grup.

9.  El grup de treball surt davant la classe a explicar les seves 
investigacions i fan preguntes als companys i companyes.

10. Es van a  fer  exposicions a 4t.

11. Finalment amb portàtils es busca informació, d’un inver-
tebrat.

 Us expliquem quins càrrecs tenim per treballar en grup:

Secretari o secretària, portaveu, coordinador/a, modera-
dor/a i encarregat/da de material.

QUÈ ENS HA AGRADAT MÉS

Ens ha agradat explicar els animals davant de la classe, fer 
les preguntes i  corregir-les. També ens ha agradat buscar 
informació als portàtils. 

TREBALL COOPERATIU SOBRE EL RELLEU
I EL PAISATGE A 4t

El procés que hem seguit per fer aquest treball ha sigut el següent:

1- Hem utilitzat els grups base que ja teníem creats (grups 
de quatre alumnes).

2- Els hem presentat els temes a desenvolupar en aquest treball:

- El relleu en el món.

- El relleu en l’Alt Empordà.

- El paisatge en el món.

- El paisatge en l’Alt Empordà.

3- Cada integrant de l’equip ha escollit un dels temes, de 
manera que en cada grup hi hagués un representant (al que 
anomenem savi) de cada un dels temes a treballar.

4- S’han unit en grups de savis tots els que havien escollit el 
mateix tema i se’ls ha donat informació prèviament selec-
cionada sobre el seu tema per a que ho llegeixin, ho investi-
guen i creïn un document resumit amb les seves paraules a 
partir d’aquesta informació.

5- Han passat el document creat per ells a l’ordinador en 
un document de Word i a partir dels quatre documents que 
han sorgit dels grups de savis, hem creat un dossier per cada 
alumne.

6- Ens hem reunit amb els grups base i cada savi ha explicat 
la seva part del document als altres.

7- Hem decidit fer una maqueta del relleu i paisatge de l’Alt 
Empordà amb el grup de savis seguint els següents passos:

- Hem buscat imatges i mapes de l’Alt Empordà fixant-nos 
en el relleu i comparant la informació del document amb el 
qual anem trobant.

- Després de fer-nos la nostra idea sobre el relleu i el paisat-
ge de l’Alt Empordà, hem fet un plànol individualment del 
que inclouríem en la maqueta.

- Hem posat en comú els mapes amb la resta del grup i hem 
creat un mapa final.

- A partir d’aquest mapa, hem començat a crear la maqueta 
dins d’una capsa de sabates a partir de plastilina, cartolina i 
altres materials reciclats o naturals.

El producte final ha estat realment bo i ens hem fet una idea 
força clara del relleu i paisatge que conforma la zona on vivim.

ESCOLA RAMON MUNTANER
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CICLE SUPERIOR
El dijous 31 de gener els alumnes de 5è i 6è hem fet una sor-
tida al monestir de Sant Pere de Rodes. En arribar al mones-
tir hem esmorzat davant de l’entrada. Després d’esmorzar hi 
hem entrat.

Dos monitors ens han explicat moltes coses interessants. El 
grup de 5è ha fet la visita amb en Xavier (un dels monitors) i 
el grup de 6è ha anat amb en Marc.

Hem visitat els cellers, l’església, el campanar, la torre de de-
fensa, la terrassa i els claustres.

Hem après:

• El monestir és d’estil romànic (té arcs de mig punt i voltes 
de canó).

• Hi vivien 20 monjos en la millor època (el monitor ens ha 
proposat el repte d’endevinar-ho i ens ha costat bastant). 
Cada monjo tenia una feina específica: Abad, prior, monjo 
hortolà, monjo cellerer, monjo cuiner, monjo copista… Ha-
vien de seguir unes regles.

• Els cellers es van construir més tard i en algun lloc es veu la 
roca de la muntanya que no està polida.

• L’església té uns pilars amb columnes i capitells molt ma-
cos i originals, era la més alta d’aquells temps (17 metres) i 
s’hi troben unes relíquies de Sant Pere.

• Una de les torres era el campanar i l’altra (amb diversos 
pisos) servia per a defensar-se dels atacs de pirates, corsaris, 
francesos…

• Hi ha dos claustres, el més antic a sota del nou. Al voltant 
del claustre nou (amb un pou al mig del pati) hi ha diverses 
habitacions o dependències on dinaven (el menjador), lle-
gien (la biblioteca), dormien (els dormitoris), treballaven…

• A les parets hi havia pintures i hem vist restes d’aquestes 
pintures protegides amb vidres.

• Hi ha una gran terrassa amb unes vistes són excepcionals.

En acabar la visita al monestir hem anat a dinar a la zona de 
pícnic del Mas Ventós. Hem passat per un poblat amb una 
església que s’anomena Santa Creu de Rodes.

Després de dinar uns agents forestal que estaven tallant i 
cremant branques dels pins han estat molt amables i ens 
han explicat la feina que fan al bosc per a protegir-lo.

Més tard hem baixat la muntanya per un corriol on hem po-
gut observar diversos monuments megalítics fins a arribar 
als afores de Vilajuïga on ens esperava l’autocar.

Ens ho hem passat molt bé!
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ESCOLA VERDA
DECÀLEG DE L’ESTALVI ENERGÈTIC 

Entre tots els alumnes de l’escola hem fet un decàleg de 
l’estalvi energètic. 

Els delgats verds i les delgades verdes han recollit propos-
tes de les seves classes de com es pot estalviar energia i les 
han portat a una reunió de tots delegats verds i delegades 
verdes de l’escola. 

Les propostes que es van triar perquè eren les més vota-
des de totes les classes són: 

1. Tancar el llum si fa sol, i també quan marxem.

2. Tancar l´ordinador, la TV , el videojoc, la PDI…,   
si no s’utilitzen.

3. No carregar la bateria dels ordinadors o dels mòbils si 
ja està plenament carregada.

4. Tancar portes i finestres si funciona la calefacció.

5. No fer servir el cotxe si estem a prop o podem anar ca-
minant o amb bicicleta.

6. Tancar bé la nevera i el microones. 

7. Utilitzar bombetes LED i de baix consum.

8. No posar la calefacció molt alta i tancar-la quan no si-
gui necessària.

9. Utilitzar plaques solars, perquè és una energia sana.

10. No obrir tots els llums si no fa falta.

Esperem que aquestes mesures d’estalvi també les apli-
queu a la vostra casa.

CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL

El Consell d’Infants Municipal ja està preparant les pro-
postes que portaran al Ple Extraordinari de la propera 
primavera. Han presentat davant la Regidora d’Ensenya-
ment el logotip que han escollit, obra de l’alumne Oleguer 
Macau Verdaguer de 5è.

El Consell es reuneix trimestralment amb la Regidora on 
exposen i treballen els temes que es debatran davant el 
plenari municipal. La valoració d’aquest Consell és molt 
positiva ja que permet donar veu als infants i ens mostren 
una visió del municipi des de la seva perspectiva, que no 
és la mateixa que la de l’adult.
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ÀREA D’ESPORTS

CLUB PATÍ
SPORT EMPORDÀ 
PERALADA
El mes d’octubre, el Club Patí Sport Empordà de Pe-
ralada vam iniciar una modalitat nova, el grup de 
xou. El passat 22 de desembre vam estrenar aquesta 
modalitat amb un ball, en el Festival de Nadal de Por-
queres, acte organitzat pel club de patinatge artístic 
d’aquesta població.

Benvolguts,

Degut a la constant demanda per part dels pares, mares i nens 
del nostre club per poder continuar practicant i jugant a fut-
bol en els mesos d’estiu, enguany i com a novetat, el CF Pera-
lada i el Girona FC preparen per aquest estiu, i concretament 
per el mes de Juliol, un campus de futbol per nens i nenes de 
5 a 15 anys. 

Aquest tindrà lloc a les instal·lacions municipals del CF Pe-
ralada i serà supervisat per entrenadors i jugadors del nostre 
club i del Girona FC.

L’horari previst serà de 9:00h a 13:00h i amb la opció de po-
der-se quedar a dinar i continuar les activitats del campus fins 
a les 17:00h.

A mesura que anem disposant de més informació aquesta serà 
penjada a través de la nostra web www.cfperalada.cat. Si voleu 
més detalls podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 
del club 972 538 495 o mitjançant el mail info@cfperalada.cat 

CLUB
DE FUTBOL 
PERALADA
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D’octubre a gener són els mesos més tranquils pels excursio-
nistes de Peralada, tot i així trobem moments per col·laborar 
amb l’ajuntament i altres entitats del poble en festes tradicio-
nals com la Castanyada Popular, celebrada el passat 27 d’oc-
tubre i la cerca del Tió del poble, el passat 22 de desembre. 
Aquest any el Tió ja no anava tant despistat i portava uns dies 
a Sant Domènec esperant totes les nenes i nens perquè li cla-
vessin un bon cop de bastó!

Entremig, però, encara vam poder encabir una sortida ben 
xula al Salt del Fitó, el passat 9 de desembre. Una bona colla es 
va animar, petits i grans, fent una caminada d’uns 8 km amb 
un desnivell acumulat de 400m +, que va semblar que es con-
centrés en un parell de km només... com pujava! 

Per aquest 2019 venim carregats de noves propostes i algun 
canvi. Proposem a tots els aventurers 4 sortides d’alta mun-
tanya repartides durant l’any i on comptarem amb l’experièn-
cia d’un guia professional per guiar-nos. Les combinarem amb 
unes 3 sortides de mitja de muntanya, matinals on hi té cabu-
da tothom, a més de proposar una súper activitat de barran-
quisme pels més atrevits/des. 

La tradicional acampada de l’estiu, que aquest any la farem 
més aventurera i la 5a Camí de Carros que enguany serà el 12 
de maig i ve carregada de canvis. 

Per a més informació ens podeu trobar a Facebook, Instagram 
o per correu electrònic a ceperalada@gmail.com 

CENTRE
EXCURSIONISTA
PERALADA

Salut i Cames! 
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ÀREA D’ESPORTS

Des del darrer butlletí que els nostres jugadors no han parat 
de moure peces. A nivell oficial primer van participar al Cam-
pionat de Catalunya d’Equips que va tenir lloc a Tossa de Mar 
els dies 12, 13 i 14 d’octubre. 

A destacar el Campionat de Catalunya d’actius del passat 8 de 
desembre, que es va celebrar a Sabadell, allà els nostres ju-
gadors i jugadores van emportar-se 3 trofeus: en Juan Alber 
García es va proclamar campió de Catalunya d’escacs actiu a 
la categoria sub-12. Per la seva banda l’equip sub-14 format 
per Martí Insa, Flavio Hervás, Dani Rebollo i Blai Higueras van 
quedar tercer millor equip de Catalunya d’escacs actiu. 

El pavelló del nostre municipi els dies 12, 26 de gener i 3 de 
febrer ha acollit 3 de les 4 jornades de les Fases prèvies cam-
pionat de Catalunya d’edats de la província de Girona que ha 

organitzat el nostre club col·laborant amb la Federació Cata-
lana d’Escacs. El nostre club ha obtingut dos podis en aques-
ta competició, en la categoria sub-14 en Juan Alber Garcia ha 
quedat tercer, i en categoria sub-10 el jugador peraladenc, Ar-
nau Vives ha estat primer. 

Ara els nostres jugadors i jugadores ja es preparen pels pro-
pers tornejos oficials, la lliga sub-12 i  el Campionat de Ca-
talunya d’Edats que tindrà lloc aquesta primavera. Esperem 
poder-vos informar de més èxits dels nostres jugadors/es en 
el proper butlletí. 

Si teniu ganes de formar part del nostre club, podeu contactar 
amb nosaltres a través del nostre Facebook o bé enviant un 
correu a: escacsaltemporda@gmail.com

CLUB D’ESCACS 
EMPORDÀ
PERALADA
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El CB Albera Peralada segueix creixent i construint una molt 
bona base pel futur. Els tres equips del club evolucionen co-
rrectament i complint els objectius que es van proposar a 
principi de temporada. Els tres equips estan tenint resultats 
molt bons i el que dóna motiu d’orgull és que ho fa seguint la 
seva filosofia i el seu estil, un tret important i a destacar. 

Ja fa uns mesos que vam anunciar l’acord de col·laboració amb 
el CB Adepaf, i sense cap dubte des del primer moment ja està 
donant resultats. Des de l’ajuda de jugadors als nostres equips, 
a tallers, pels entrenadors fins a experiències inoblidables com 
poder viure un partit al nivell de pista del Bàsquet Girona.

També hem de remarcar els dos tornejos que ha organitzat el 
club, la cinquena edició del Torneig Tramuntana on van par-
ticipar els principals equips sèniors dels equips de la comarca 
més un equip convidat, que en aquest cas va ser el CB Sant 
Narcís. També vam organitzar la primera edició del Mini Tra-
muntana, un torneig per equips més petits.

El projecte segueix creixent
amb molta feina, esforç i il·lusió.

CLUB DE
BÀSQUET
ALBERA
PERALADA
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CASA DE LA VILA
972 538 006

CENTRE CULTURAL SANT DOMÈNEC
972 538 840

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
681 180 206

CASAL D’AVIS
972 538 246

CENTRE SOCIAL
RESTAURANT CAFÈ DEL CENTRE
972 538 207

ESCOLA RAMON MUNTANER
972 538 084

LLAR D’INFANTS ORLINA
972 538 980

REGISTRE CIVIL
972 538 006

Servei de recollida de trastos vells
972 538 006

Servei d’Aigua i Clavegueram (Aqualia, SA)
Subministrament d’Aigua
HORES D’OFICINA  /  972 454 610
URGÈNCIES  /   902 136 013

Sanejament (inundacions i desembussos)
HORES D’OFICINA  /  972 450 887
URGÈNCIES  /  902 136 013

Servei de recollida d’escombraries
(Sersall 95, SL)
972 158 742

Servei de Taxi (Avelino Caballero)
696 906 476
972 505 050

Abocadors de terres i runes
618 827 841

Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
JUTJATS DE PAU  /  972 538 617

SERVEI MÈDICS
CAP ALBERA SALUT  /   972 538 587

HOSPITAL DE FIGUERES  /  972 501 400

SANITAT I URGÈNCIES MÈDIQUES  /  061

FARMÀCIA CARME LLANTA
972 538 252  /  616 176 930 (URGÈNCIES)

EMERGÈNCIES
VIGILANTS MUNICIPALS DE PERALADA
609 715 108

CENTRE D’EMERGÈNCIES
DE CATALUNYA

112
INFORMACIÓ CIUTADANA  /  012

SERVEIS SOCIALS
ALT EMPORDÀ

De dilluns a divendres
de 8.30h a 14.30h. 
972 522 000
(Concretar entrevista prèvia)

Des de l’Àrea de Benestar Social recordem que l’Ajun-
tament de Peralada té a disposició, de tothom que ho 
desitgi, un treballador social i un educador social. 
Servei depenent de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Les visites 
s’atendran prèvia cita.

INFORMACIÓ
TELÈFONS

BUTLLETÍ TARDOR
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PERE TORRENT I MARTÍN ALCALDE DE PERALADA
Àrees d’Alcaldia, Esports, Governació, Urbanisme, 

Comunicació, Serveis i Règim Intern.

De dilluns a divendres, de 13 a 15h, i hores convingudes

608 979 064  /  alcaldia@peralada.cat 

LOURDES CARRERAS SELVA 2a TINENT D’ALCALDE
Àrees d’Hisenda, Patrimoni i                                            

Regidoria de Vilanova de la Muga
hores convingudes

699 568 772  /  vilanova@peralada.cat
hisenda@peralada.cat

MÒNICA LLADÓ DESCAMPS REGIDORA 
Àrees de Benestar Social, Turisme i Joventut.

hores convingudes

699 568 756  /  benestarsocial@peralada.cat
turisme@peralada.cat

MARIA JOSÉ ROMERO MADRID REGIDORA 
Àrees de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació

hores convingudes

622 360 065  /  regidoria.promocio@peralada.cat 

SERVEIS ADMINISTRATIUS

De dilluns a divendres, de 8 a 15h
972 538 006  /  ajuntament@peralada.cat

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

De dilluns a divendres, de 8 a 23h
Dissabte, de 10 a 14h i de 15 a 19h

681 180 206  /  esports@peralada.cat

De dilluns a divendres de 9h a 14h

SECRETARIA-INTERVENTORA
Sra. Mercè Comamala Laguna

secretaria@peralada.cat

SERVEIS TÈCNICS

ARQUITECTE
dimecres, de 9 a 14h

972 538 006  /  arquitecte@peralada.cat

APARELLADOR
dimecres, de 10:30 a 14h

972 538 006  /  aparellador@peralada.cat

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

De dimarts a dissabte, de 10 a 18h
Diumenges i festius, de 10 a 14h

Juliol i Agost: cada dia, de 10 a 20h

972 538 840
Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat

Dinamitzador Cultural: dinamitzacio@peralada.cat

ROSA CORTADA SÁNCHEZ 1a Tinent d’Alcalde 
Àrees de Cultura i Ensenyament.

hores convingudes

669 811 477  /  cultura@peralada.cat

JOAN CROS FERRARÓ 3r TINENT D’ALCALDE 
Àrees d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat

hores convingudes

626 060 109  /  agricultura@peralada.cat

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Ext. 20 .... Població i Registre Civil
Ext. 21 .... Alcaldia i secretaria
Ext. 30 .... Medi Ambient, urbanisme i activitats

Ext. 27 .... Comptabilitat
Ext. 28 .... Recaptació

ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS

INFORMACIÓ

AJUNTAMENT DE PERALADA ATENCIÓ AL PÚBLIC

972 538 006
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NAIXEMENTS

CASAMENTS

DEFUNCIONS

PERALADA
Ramon Faro Sais (9/10/2018)

Pau Granell Rosell (15/10/2018)

Gregori Trull Gironella (31/10/2018)

Miquel Cristina Diudé (18/11/2018) 

VILANOVA DE LA MUGA
Pere Vila España (21/12/2018)

Anna Amat Balot (20/12/2018)

Martí Clos Portell (28/12/2018)

Concepció Pallisera Terradas (29/12/2018)

Josep Algans Bech (30/12/2018)

Maria Pallisera Serra (12/01/2019)

BUTLLETÍ PRIMAVERA

SOCIETAT
DE L’1 D’OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE GENER DE 2019

LUKAS GARCÍA MERCADAL
17/04/2018  ·  Peralada

CLARA BARROT GARRIDO  
06/01/2019  ·  Peralada

ÈLIA LEDESMA CORTADA  
16/10/2018  ·  Peralada

VIOLETA PLANAS BECH  
8/10/2018  ·  Vilanova de la Muga

LLUC MAS DE XAXARS  CLOS
24/11/2018  ·  Peralada

QUERALT VIDAL GIRONELL 
14/10/2018  ·  Vilanova de la Muga

POL BOIXADERA MATEU
I GEMMA COLOM REGORDOSA  
1/12/2018  ·   Peralada

PERE AMAT PALLISERA
I LORETO FORCADA MONTES
28/12/2018  ·   Peralada
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