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Les entitats són un dels pilars de la vida cultural dels municipis i el nostre no n’és
una excepció. Són molts els vilatans, i gent d’arreu de la comarca, que en forma
part com a membres actius o simplement gaudeixen de la diversitat d’activitats i
actes culturals que organitzen.
Peralada, en els darrers anys, ha vist com ha augmentat aquest teixit associatiu.
A les entitats ja existents i que venien fent una gran feina, se n’hi han afegit de
noves. Aquesta diversitat permet donar cobertura a un ventall molt ampli d’activitats que abans no teníem i ara sí que disposem al nostre municipi.
Però en els darrers mesos hem viscut tres dates remarcables que ens recorden les
primeres entitats que s’iniciaren per crear i transmetre cultura i tradicions.
El dia de Nadal de l’any 1991, amb un grup de veïns i veïnes, sota la direcció del
mestre Josep Joli i Blanch, tenia lloc la primera actuació de la Coral Peralada.
L’any següent, després de realitzar uns cursets de cuina, les mestresses de Peralada acordaren iniciar la Mostra Gastronòmica, que a dia d’avui ja ha superat les
seves 25 edicions.
No podem deixar d’esmentar a l’Associació de Joves de Peralada, que en el decurs
del passat 2016 celebraren els 10 anys de la seva activitat. I ho van commemorar
amb una gran festa la passada Pamtomatada.
Gràcies a l’esforç i a les iniciatives d’aquestes entitats, de les que ja existien i de
les que s’han creat més recentment, no només es conserva un patrimoni de gran
importància, sinó que s’impulsa una manera de concebre la cultura, les tradicions
i l’esport com a element de participació i de fer poble. Aquesta diversitat d’activitats i de persones que hi participen és molt enriquidora per als nostres pobles.
El nom de Peralada va arreu de Catalunya de la mà d’aquestes entitats i associacions i durant aquest 2016-2017 ho farà també el peraladenc Adrià Malagón i la
seva faixa d’Hereu de Catalunya.
Vull aprofitar aquesta editorial per donar les gràcies a totes aquelles persones que
han participat i participen d’una manera o altra en les entitats i en la organització
d’esdeveniments. La feina que fan, de manera anònima i desinteressada, permet
que tinguin èxit i que tots en podem fer ús.
Des de l’Ajuntament procurem col·laborar-hi i crear les condicions necessàries
per que els sigui més fàcil.
I per acabar, recordar-vos que tenim aquí la Festa de Pasqüetes. Us vull animar a
gaudir de les moltes activitats de caire lúdic i cultural que podreu gaudir i les quals
podeu consultar en les darreres pàgines d’aquest Butlletí.
Espero que ens hi trobem i que ens hi podem saludar.
Molt bona Festa!

+ INFORMACIÓ
Àrea de dinamització
dinamitzacio@peralada.cat
www.peralada.cat

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Abril de 2017

EDITORIAL
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CRÒNICA DE PERALADA
XXV MOSTRA GASTRONÒMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
(12 D’OCTUBRE)
El 12 d’octubre d’enguany es va celebrar la 25a edició de
la Mostra Gastronòmica. Cal destacar el canvi d’emplaçament, recuperant els orígens de la mateixa, en un format
més petit i més proper. Així doncs, el nou escenari és el
Centre Social. La festa, però, no va perdre el seu to popular. Durant el matí es van poder visitar els plats presentats
a concurs. Uns panells a l’entrada del Centre recordaven
els plats guanyadors d’aquests darrers vint-i-quatre anys
i, el plat fort de la festa, com cada any, va ser el concurs de
platillos i postres, que enguany incorporava la categoria
de Postres Infantils. Per a celebrar els 25 anys d’aquesta
festa gastronòmica, al migdia i al passeig de la Principal
de Peralada, la Cobla Els Rossinyolets oferiren 4 sardanes.
Els/les guanyadors/es d’aquesta vint-i-cinquena edició
van ser:
· Primer premi de platillos: Platillo de peus de porc amb
fesols, elaborat per Marcial Hernández Campos.
· Accèssit de platillos: Platillo de melós de vedella amb
barreja de bolets, elaborat per Carme Casanovas Brugat.
· Primer premi de postres: Flam de rom Baba, elaborat
per Liliane Parlanti.
· Accèssit de postres: Pastís de maduixa, elaborat per
Cati Font González.
· Primer premi de postres categoria Infantil: Pastís de
tres xocolates, elaborat per Ona Cervera Cortada.
· Accèssit premi de postres categoria Infantil: Sacher de
moniato, elaborat per Biel Nicolau Casademont.

El pintor local Josep Sanllehy fou l’artista que enguany
decorà les “EMES”, emblemes de la Mostra, que reberen
com a distinció les persones premiades.
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CASTANYADA POPULAR
(29 D’OCTUBRE)
El dissabte més proper a Tots Sants s’ha reprès aquesta festa popular amb la finalitat de conservar les tradicions i, a la
vegada, oferir una jornada diferent tant per a petits com a
grans. L’Ajuntament de Peralada, conjuntament amb l’AMPA
de l’Escola Ramon Muntaner, el Centre Excursionista i la Colla Gegantera del municipi, varen organitzar una tarda de jocs
de cucanya i inflables mentre esperaven que arribés la Castanyera per a repartir el fruit més aclamat de la tardor.

FESTA MAJOR DE
SANTA EULÀLIA
I SANTA LLÚCIA
(9, 10 i 11 DE DESEMBRE)
Vilanova de la Muga celebra el mes de
desembre la Festa Major en honor de les
seves patrones: santa Eulàlia i santa Llúcia. El bon temps va acompanyar i tots
els actes van tenir una bona acollida.
El divendres, es va donar el tret de sortida a la festa amb el Cafè-Concert a
càrrec del mestre Josep M Surrell i els
músics Jordi Parrot i Xavi de Roses.
El dissabte, els menuts van poder divertir-se amb Inflables. La cercavila a càrrec
de la Colla Gegantera que va tenir lloc
l’endemà, va ser seguida tant per grans
com per petits. Les tradicionals sardanes, el concert i el ball van tancar el cap
de setmana festiu.

CRÒNICA DE PERALADA
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FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ
(11, 12 i 13 DE NOVEMBRE)
L’entrega del I Premi Ramon Muntaner de treballs de recerca de Batxillerat i la inauguració d’una exposició d’artesans
locals van marcar l’inici, el divendres dia 11, dels actes de
la Festa Major d’enguany (Més informació a la pàgina 13).
Dissabte al matí, la Colla Gegantera organitzà una matinal
de tallers, un concurs de capgrossos elaborats per infants i
també una exposició de fotografies. A la tarda els més petits van celebrar la festa amb un berenar i l’actuació de la
pallassa La Bleda.
A la tarda tingué lloc l’acte de proclamació de la Pubilla i
de l’Hereu de Peralada per aquest any 2016, càrrecs que
correspongueren a Alba Soler i Aleix Güell respectivament.
L’acte fou amenitzat per l’Esbart Dansaire de Figueres.
Al vespre, una sala plena de gom a gom va gaudir del Monóleg de Dani Lagi, espectacle organitzat per l’Associació
de Joves del municipi.
L’Orquestra La Principal de la Bisbal va ser l’encarregada
d’amenitzar el Concert, les Sardanes i el Ball de fi de festa
de diumenge. Al migdia, tot i la pluja, els capgrossos elaborats pels infants i la Colla Gegantera de Peralada pogueren
realitzar una part de la cercavila del Ball de Places.
Com és tradicional, el Camp Municipals d’Esports, acollí a
la nova Pubilla i el nou Hereu per a realitzar el Xut d’Honor
de la Festa Major, que es realitzà minuts abans del partit de
la jornada.

06

BUTLLETÍ PRIMAVERA

QUINES DE PERALADA
(11,18,25 I 26 DE DESEMBRE i 1,6 I 8 DE GENER)
Les Quines són una de les tradicions nadalenques que es
viuen amb més força a Peralada. El Club de Futbol, l’Associació de Joves, la Colla Gegantera, el Club de Bàsquet,
l’AMPA de l’Escola, el Club Ciclista, el Centre Excursionista i el Club de d’Escacs locals han sigut enguany les vuit
entitats encarregades de la seva organització. L’èxit està
assegurat, principalment perquè els premis que s’hi poden obtenir són realment atractius; a més dels habituals
lots de Nadal, les entitats sortejaven molts premis extres
oferts per restaurants, hotels i d’altres comerços del municipi i de la comarca.

CAGATIÓ
(17 DE DESEMBRE)
El Cagatió s’ha convertit en l’activitat que dóna el tret
de sortida a les Festes Nadalenques. Tot i que tradicionalment es sol fer cagar el tió el vespre del dia 24
de desembre, a Sant Domènec ja estava preparat i
escalfat pel dissabte anterior gràcies a la col·laboració
del Centre Excursionista que organitzaren una sortida
familiar per anar-lo a buscar al bosc. Els nens i nenes
de Peralada i Vilanova de la Muga van rebre aquest
primer Tió, com és de costum, amb molta il·lusió. Desprès de picar amb el bastó i cantar un bon repertori de
cançons, aquest els va obsequiar amb joguines i amb
una olla de xocolata desfeta i melindros, que va fer les
delícies de grans i petits.
A Vilanova de la Muga, la festa també es va celebrar
i es va acompanyar d’un conta Contes i d’un taller de
maquillatge professional a càrrec d’Angie i Nuri.

CRÒNICA DE PERALADA
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PESSEBRE VIVENT
DE PERALADA
(18, 25, 26 DE DESEMBRE i 1 DE GENER)
Un any més, i ja en van trenta-cinc, Peralada va representar una nova edició del Pessebre Vivent i, en
aquesta ocasió, es va poder viure una presentació totalment innovadora.
El públic, abans de començar el recorregut, va poder
gaudir de la reinterpretació d’un clàssic de les festes
nadalenques: les Calderes d’en Pere Botero. Els personatges d’aquesta presentació ja es trobaven a escena
i, des d’allà, un cop acabada la representació, convidaven a tothom a iniciar el recorregut del Pessebre i ser
protagonistes de l’arribada del Messies i, així, celebrar
el primer Nadal de la història.
Un any més el públic de la comarca i d’altres indrets es
va acostar a la nostra vila per deixar-se portar per l’esperit nadalenc tot visitant el nostre Pessebre Vivent.

08

BUTLLETÍ PRIMAVERA

HOMENATGE A LA CORAL
(25 DE DESEMBRE)
L’Ajuntament de Peralada va homenatjar el dia de Nadal a la Coral
de Peralada, coincidint amb l’efemèride del seu 25è aniversari.
L’acte va tenir lloc en finalitzar la missa de Nadal, on l’Alcalde i
la Regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació lliuraren
una placa en reconeixement a la llarga dedicació de la Coral promocionant Peralada.
En el decurs del lliurament, Mossèn Lluís Plana volgué agrair també la implicació de la Coral en les celebracions de la Parròquia.

ENNADALA’T.
TALLERS DE NADAL
(28 DE DESEMBRE)
L’Associació de Joves va organitzar un any més l’Ennadala’t. Enguany, en la seva sisena edició, hi va haver una
quarantena de participants, els quals, després de passar-s’ho d’allò més bé amb les activitats i tallers dirigits,
van poder gaudir d’una xocolatada. L’activitat ja està
molt consolidada entre la quitxalla i això fa sentir d’allò
més orgullosos als membres de l’Associació.

REBUDA DEL PATGE REIAL MARTÍ
(31 DE DESEMBRE)
Puntualment, tot i venir de tan lluny, a les onze a Vilanova
de la Muga i a les dotze a Peralada, l’amigable Patge Martí
va fer acte de presència. Complint amb la tasca que li confiaren Ses Majestats els Reis d’Orient, recollí les cartes de
tots els infants que el vingueren a saludar.

CRÒNICA DE PERALADA
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MELCIOR, GASPAR I BALTASAR
REBEN ELS NENS DEL MUNICIPI
(5 DE GENER)
L’interès i el nerviosisme dels nens i les nenes en aqueta nit màgica es fan notar, sobretot, en els moments previs a l’aparició dels
Reis d’Orient. Els Reis van arribar puntualment a Vilanova de la
Muga, on els esperaven els seus incondicionals, és a dir, els més
menuts de la casa. De l’església de Santa Eulàlia van continuar el
seu camí fins arribar a Peralada, on des de l’altar de Sant Martí el
Rei Melcior va dirigir-se a tots els presents. El repartiment de caramels per part dels tres Mags de l’Orient es va produir, com ja és
habitual, entre els plors dels més petits, els nervis dels que ja entenen el significat d’aquesta nit i el somriure còmplice dels pares.

FESTA DE SANT ANTONI ABAT
(15 DE GENER)
La benedicció dels animals va ser l’acte central d’aquesta festa
ancestral. Tampoc van faltar la cercavila pel centre històric, amenitzada per la cobla Els Rossinyolets, i la ballada de sardanes a la
Plaça Gran com a cloenda a la Festa de Sant Antoni Abat.
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FESTA DE SANT SEBASTIÀ
(20 DE GENER)
Com cada any, els pabordes de Sant Sebastià,
guarniren la capella per a la celebració de la
Missa en honor al seu patró.
Una vuitantena de persones participaren de
la missa, que també s’ha convertit en un acte
social i amistós per als assistents. Com de costum, al final de la cerimònia, es repartiren els
pans beneïts i s’oferí un vermut al assistents.

CARNESTOLTES
(25 i 26 DE FEBRER)
Disfresses, somriures, música, sorpreses i molta animació són les paraules que millor defineixen el Carnaval
d’enguany, que ha seguit amb el format de l’any passat.
El dissabte a la tarda, uns centenar de persones i la comparsa de l’Associació de Joves es van aplegar a la Plaça
Gran per seguir la cercavila fins al Centre Social, on una
animadora i un Dj van amenitzar el ball de disfresses.
Un any més una desena de veïns de Peralada s’abocaren
en l’elaboració del Ranxo, tradició que culmina els actes del Carnestoltes i que enguany se’n serviren prop de
dues-centes degustacions.

CRÒNICA DE PERALADA
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LA GRAN CAVALLADA
(26 DE MARÇ)
La tradicional cavallada ha arribat enguany a la seva
trenta-dosena edició amb un gran nombre de cavalls i
genets participants que s’han passejat pels carrers de la
nostra vila, gràcies a la tasca que, any rere any, duen a
terme la Carme Soler i l’Antonio Canadell.
Durant la festa, es van lliurar una sèrie de premis, distribuïts en diverses categories: les medalles, lliurades a
tots els participants, els trofeus entregats al grups hípics i els trofeus atorgats als participants en l’exhibició
de doma lliure. Tots aquests trofeus són patrocinats per
comerços de la vila i per l’Ajuntament.
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EXPOSICIONS I ACTES AL CENTRE
DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC
1R PREMI RAMON MUNTANER,

A JORDINA DANIEL DE L’INS CASTELLÓ D’EMPÚRIES
(11 DE NOVEMBRE )
Durant els actes de la Festa Major va tenir lloc a la Sala d’actes Miquel
Mateu del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada l’acte
de lliurament del 1r Premi Ramon Muntaner de recerca de batxillerat.
El premi, que consta de dues categories, cientifico-tecnològica i humanística i social, està dotat amb 500€ i ha de tractar, en part o en la seva
totalitat, sobre el municipi, Peralada o Vilanova de la Muga.
El jurat de la categoria social i humanística ha estat format per Mònica
Bardera, llicenciada en Filologia Catalana i professora de Secundària,
Lídia Cerdà, llicenciada en Història i professora de Secundària, Josep
M Gironella, historiador de la UdG i que actualment investiga l’arxiu
notarial de Castelló d’Empúries i Peralada, i Rosa Cortada, regidora de
Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament de Peralada. El treball guanyador d’aquesta primera edició en la categoria humanística i social ha
estat per Els tapissos de l’Eneida de Jordina Daniel Caritg de l’Institut
de Castelló d’Empúries. El treball fa un paral·lelisme entre els versos del
poema de l’Eneida de Virgili i la col·lecció de sis tapissos que es troben
en el Castell de Peralada. Tal i com diu l’autora …”intenta ésser l’estudi de
l’obra literària d’un poeta com a font d’inspiració per a una obra d’art que treballa amb un altre material molt diferent a les paraules: la imatge”.(Podeu
llegir-ne una sinopsi del treball a la pàgina 96)
La categoria cientifico-tecnològica va quedar deserta.

ARTESANS LOCAL,

DEL CO·LECTIU D’ARTESANS LOCALS.
(DE L’11 AL 30 DE NOVEMBRE)
El Col·lectiu d’Artesans de Peralada i Vilanova de la
Muga van decidir presentar, dins els actes de la Festa Major de Sant Martí, una mostra que englobava
mecanismes en miniatura, fets manualment amb
materials reciclats, una mostra de composicions
amb vidres de colors elaborades amb la tècnica
“Tiffany” i una mostra de treballs de cartró pedra i
de torneria. Els artesans que n’hi formaren part en
aquesta primera edició foren: Albert Astarloa, Jaume Astarloa, Antonio Cuéllar, Mònica Locca, Joaquim Oliva, Pere Pagès i Valentí Vidal.

EXPOSICIONS I ACTES
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PUBILLATGE DE LA VILA
Peralada s’enfaixa
la banda d’Hereu
de Catalunya en l’elecció
del Pubillatge Nacional.
El passat diumenge 23 d’octubre a Puig-Reig
(Berguedà), es van nomenar la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2016. En el concurs va resultar proclamat Adrià Malagón Rodríguez,
el nostre hereu, davant 31 hereus més que
optaven a tan preuat nomenament. Juntament amb ell, va ser proclamada Pubilla de
Catalunya la Dària Ferré Alanyà, de Batea
(Terra Alta).
L’acte va començar el dissabte 22 amb la
recepció de les 40 pubilles i els 31 hereus
participants, provinents de 19 comarques
catalanes. Seguidament van iniciar-se els
exàmens, escrit i entrevista oral, que van
permetre al jurat poder decidir-se per uns o
altres candidats.
A la tarda es va celebrar una ballada de sardanes i la descoberta de la Majòlica, i el dia
va acabar amb un sopar de gala amb tots i
totes els/les participants on també va aplegar pubilles d’Andorra i dels Casals Catalans
de Madrid i Saragossa.
Diumenge cap al migdia amb totes les pubilles i tots els hereus concentrats a la plaça,
es va donar pas a l’acte de proclamació on,
a més de la pubilla i hereu de Catalunya,
també es van proclamar les pubilles i hereus
provincials. L’acte va finalitzar amb un dinar
de germanor i cloenda.
Aquell mateix cap de setmana, el també
peraladenc Ferran Capallera s’acomiadà del
món del pubillatge i de la faixa de 2n Fadrí de
Catalunya i Hereu de les Comarques Gironines que havia lluït en els darrers 12 mesos.
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“Què us dirè?” (com va dir en el seu primer discurs el
nou Hereu de Catalunya reproduint la cèlebre frase de
Ramon Muntaner), que des de l’Ajuntament i en nom
de tot el poble, volem felicitar a l’Adrià per portar el
nom de Peralada i defensar la cultura i les tradicions
locals arreu de Catalunya.
L’Alba i l’Aleix, com a nous representants del pubillatge
de Peralada 2016, acompanyats de la Gemma Cros i
l’Adrià Malagó, 1a Dama Comarcal i Hereu de Catalunya respectivament, han emprés aquest nou repte
amb molta il·lusió, i com un regal que els està permetent conèixer, un any més, la història, les tradicions i els
costums de molts indrets de Catalunya.

PUBILLATGE DE LA VILA
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“SER HEREU DE CATALUNYA
EM FA SENTIR MES AMBAIXADOR DE PERALADA”
Entrevista a ADRIÀ MALAGÓN RODRÍGUEZ
Hereu de Catalunya 2016 i Hereu de Peralada 2015

El passat més d’octubre l’Adrià Malagón
va ser escollit Hereu de Catalunya
2016 a Puig-Reig (el Berguedà), per
primera vegada Peralada aconseguia la
representació més elevada del pubillatge.
Gairebé mig any després, el nou hereu de
Catalunya fa balanç del nou títol obtingut.
Com han estat aquests primers mesos?
De moment no he fet encara massa sortides perquè no ha
començat la temporada de Festes Majors però recordo especialment la trobada que vam fer a Montserrat on vaig poder
fer un tast del que representava ser representant nacional,
ser el referent del pubillatge i haver de contestar preguntes,
veure gent que se t’acosta per demanar-te una foto. Fins i tot
un turista japonès me’n va demanar una! Ara començaran
les proclamacions del nou any a les diferents Festes Majors
dels municipis.
Se’t gira feina doncs...a més estàs fent la carrera de Química
a la Universitat Autònoma de Barcelona, es fa difícil compaginar els actes del pubillatge amb els estudis?
El cap de setmana es fa difícil poder estudiar perquè normalment estic amb el cotxe amunt i avall o sigui que implica fer
un esforç extra entre setmana. Però val la pena perquè m’ho
passo molt bé, em compensa. Amb el pubillatge he fet molts
amics arreu de Catalunya.
D’alguna manera quan tu viatges per tota la geografia catalana t’emportes una part del poble amb tu. Et sents una
mica ambaixador de Peralada?
Certament essent hereu de Catalunya et sents encara més
ambaixador del teu poble perquè com que quan ens reunim
som molts doncs gairebé sempre em criden pel nom del poble. Et sents com si tu fossis el poble.

Lídia Cerdà Gabarrós
Membre del Consell d’Administració de Sant Domènec
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Et vas iniciar en el món del pubillatge després que la teva
germana fos també Pubilla de la vila l’any 2011. Sembla que
al poble aquesta tradició està més viva que mai. Què els
diries a les noves generacions de peraladencs i peraladenques que estan en l’edat de formar part d’aquesta tradició?
Els diria que el pubillatge no s’ha de veure com una obligació
sinó com una oportunitat que t’obre moltes portes, molts
amics, moltes aventures i sobretot t’ajuda a aprendre cultura que és el que venim a promoure. I que tot plegat és molt
divertit quan t’acompanya un bon grup de persones. Ho dic
perquè de vegades es té la imatge del pubillatge com una
cosa pesada, però jo ho visc cada setmana com una trobada d’amics, anem pels diferents pobles de Catalunya i ens
ensenyen tot el que hi ha. Igual que quan vam rebre el grup
de Pubilles i Hereus aquí a Peralada que els vam ensenyar el
millor que tenim amb tot l’orgull.
I d’aquesta manera vas aprenent de la teva pròpia cultura...
I vas emplenant el teu mapa particular de xinxetes...
Has comptat per quants municipis has passat fins ara?
Si...ja he passat de la quarantena. Sempre ens queda el pin
o la xapa de record. I les amistats que van i venen. Des que
vaig començar com a hereu de Peralada el 2015 he conegut molta gent que ja no forma part del pubillatge però amb
molts conservem una amistat. I al mateix temps van apareixent noves amistats pel camí. De vegades costa dir adéu
però és la gràcia del pubillatge que vas coneixent nova gent.
A part de ser una colla d’amics, el pubillatge també comporta unes responsabilitats. Com les descriuries?
Bàsicament consisteix en explicar i ensenyar a la resta el que
és el nostre poble i la nostra comarca i agafar el millor de
cadascú. Compartint tots hi acabem guanyant i podem explicar moltes coses i transmetre valors culturals.

Com veus l’estat de les tradicions populars catalanes en
aquests moments?
Crec que Catalunya té un teixit cultural i tradicional molt
gran i es veu en colles de grallers, castellers, cap grossos i
altres entitats. Peralada és un exemple de poble on en els
darrers anys ha anat creixent l’associacionisme i les entitats
culturals cada vegada tenen més pes i s’hi veu la gran implicació de la gent del poble. I Peralada no és l’únic cas.
Els joves, que de vegades poden ser criticats per no implicar-se en les tradicions, també participen d’aquestes entitats. Tu mateix formes part de l’Associació de Joves de
Peralada. Com valores el paper del jovent en les tradicions.
Penso que el pubillatge és precisament un exemple de que
els joves també volem i podem participar en totes aquestes
activitats. Des de l’Associació de Joves portem a terme diferents activitats com la Pamtomatada, la festa de Sant Joan,
la Nit de Monòlegs, l’EnNadala’t o el Carnaval.
Tornant a la teva agenda d’actes com a hereu de Catalunya,
quins actes importants destacaries en els propers mesos?
Doncs tinc un parell d’actes fora de Catalunya, un a Madrid
i un a Saragossa, on la Casa de Cultura Catalana escull a les
seves pubilles. A més, per Sant Jordi és tradició que el pubillatge es reuneixi amb el President de la Generalitat. Serà
un acte institucional on podrem fer alguna pregunta al President Puigdemont. Foment de les Tradicions Catalanes és
l’entitat que ens acompanya i organitza tots els actes.
Doncs encara t’espera un munt de feina. Què penses que et
quedarà de record al final del teu any?
Cultura, amistats i sobretot hauré après també a expressar-me
en públic i treure’m la vergonya, després de tants discursos.

Molta sort!

FEM MEMÒRIA...
Peralada té una gran 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 M. Assumpció Diudé que va lluir una banda brodada
a mà per les Monges del Convent de Sant Bartomeu. Després de tres
pauses, en les quals es perderen 27 proclamacions, 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. En els darrers anys la vila ha tingut en tres ocasions representacions nacionals: l’any 1999 l’Anna Pallissera Lloveras va aconseguir per
primer cop ser proclamada Pubilla de les Comarques Gironines i els anys
2014 i 2015, els hereus Marc Clos Pujolar i Ferran Capallera Guirado
també ho aconseguien. L’Àdrià Malagón Rodríguez ha aconseguit per a
Peralada, el primer títol d’Hereu de Catalunya.

ENTREVISTA A ADRIÀ MALAGÓN RODRÍGUEZ
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AGERMANAMENTS DEL GEGANT RAMON MUNTANER
El món geganter normalment es
caracteritza perquè la majoria dels
gegants representen reis, herois,
cavallers i nobles medievals, cada un
d’ells relacionats amb la seva població.
Com ja sabeu, la Colla Gegantera de Peralada som els amfitrions de donar a conèixer la figura del cronista peraladenc
Ramon Muntaner mitjançant el gegant que el representa.
Prenent com a referència les seves aventures, viatges, batalles i
afers diversos que explica en primera persona a la seva crònica,
són molts els nobles i reis d’aquella època que avui són representats en figures del món geganter i que es retroben amb el
gegant Ramon Muntaner en diverses Trobades Geganteres.
Per deixar constància d’aquests fets i donar a conèixer la història del cronista en el món geganter, el proper dissabte 22
d’abril, dins els actes de la 4a Trobada Gegantera de Pasqüetes, començarem a tintar la primera plana del llibre d’agermanaments amb els gegants amfitrions, els gegants de Perpinyà.
La figura que uneix el nostre gegant amb la Colla Gegantera
de Perpinyà és la dels reis Jaume II de Mallorca i Esclarmonda de Foix i de Cardona. Tot i que de gestes amb tots dos no
els en faltaven, ens centrarem amb el que explica el Capítol
CCLXIX de la Crònica. Ell mateix conta, en aquest capítol, que
l’any 1315 se li encomanà una gran i delicada missió: portar el
nadó orfe i futur rei Jaume III de Mallorca, fill de l’infant Ferran
de Mallorca (que morí en la Batalla de Manolada l’any següent) i d’Isabel de Sabran (morta a l’edat de 15 anys durant
el part), des de Catània fins a Perpinyà, per tal de lliurar-lo a
la seva àvia Esclarmonda de Foix i de Cardona.
Muntaner ens fa saber que la reina Esclarmonda tingué una
gran alegria en veure el seu nét “tan graciós e bon, e amb
la cara rient e bella”. Muntaner s’oposà a despendre’s ràpidament del nen entregant-li als braços. Abans calia repetir
la mateixa solemne cerimònia realitzada al palau de Catània,
formalitat que les dues reines presents, Esclarmonda i Maria
de Nàpols, muller de Sanç I de Mallorca, van considerar com
a molt oportuna i justa. Tot seguit foren convocats el lloctinent reial, el veguer, el batlle i els cònsols de Perpinyà i, a més
a més, tots els barons, cavallers i hòmens honrats de la població. Ja tots presents, presidits per les dues reines, Muntaner
va mostrà el petit Jaume en braços de la dida, i llegí l’acta
estesa a Catània. A continuació amb veu ferma i solemne,
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preguntà tres vegades si reconeixien aquell nen com a fill de
l’infant Ferran. La resposta afirmativa fou unànime. La mateixa pregunta va ésser formulada igualment tres vegades a
les dues reines i aquestes llançaren un “sí” clar i joiós.
Què us diré? - De quina millor manera pot acabar aquest capítol - I és així com Ramon Muntaner explica que decideix
quedar-se durant 15 jorns més allotjat en una posada de Perpinyà, que tant gran enyorament sentia d’ell que el visità cada
dia al Castell.
Com a record de la unió dels Gegants, l’agermanament es segellarà amb l’entrega a la geganta reina Esclarmonda de Foix
i de Cardona amb una ploma de llautó, joia dissenyada per
l’artista Sandra Roura.
Us convidem a tots a participar d’aquest acte, que formarà
part de la 4a Trobada Gegantera de Peralada i comptarà també amb la participació de les colles geganteres de Cassà de la
Selva, El Port de la Selva, La Bisbal d’Empordà, La Faràndula de Badalona, Torroella de Montgrí i els Gegants Particulars de Figueres
Si algú de vosaltres vol formar part de la nostra colla, tocant
la gralla, el timbal o volent fer de portador, poseu-vos en contacte amb nosaltres a traves del correu electrònic:
capgrossosperalada@gmail.com
INSTAGRAM - @gegantsperalada
FACEBOOK – Gegants Peralada

FAL·LERA GEGANTERA!

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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CASA DE LA VILA
Peralada, abril de 2017
L’apartat de Casa de la Vila vol ser una manera d’informar 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
Podeu consultar totes les actes a la web municipal www.peralada.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 resultats 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 de la web turística 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 Facebook, Twitter i Instagram.
Els recordem que els plens ordinaris, que tenen lloc el darrer 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.
També teniu, al final d’aquest butlletí, la relació de tots els telèfons dels/les regidors/es i de l’Alcalde, així com les seves adreces de
correu electrònic.
Com ja sabeu, us podeu posar en contacte amb qualsevol de nosaltres pel mitjà que considereu més oportú: per telèfon, 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

CASA DE LA VILA
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GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA DE PERALADA
TREBALLEM PER ANAR ENDAVANT, FENT FEINA!!!
Volem aprofitar novament aquest espai per informar-vos dels
projectes i de la feina que venim fent i impulsant des del nostre grup.
Continuem treballant i buscant recursos per fer tot el que us havíem
proposat, pels pressupostos d’aquest 2017 hem previst una sèrie de
projectes força ambiciosos però molt necessaris, alguns ja els hem
explicat en les reunions que hem fet per informar-vos-en. Per aquest
any està previst iniciar, entre d’altres:
• Les obres per l’arranjament de l’entrada pel carrer del Carme,
canviant-ne el paviment i adequant les voreres fins el passeig de
Sant Joan per garantir la mobilitat segura.
• S’està redactant el projecte per reordenar els 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,
en alguns trams, només en un sentit.

permetre portar a terme tot el que us hem manifestat. Tot això dit
amb prudència doncs les normes imposades des del govern central
d’Espanya condicionen, limitant-t’ho molt, de vegades fins l’absurd,
la gestió d’aquests estalvis per despeses i inversions.
Com veieu treballem per tothom, per anar endavant, fent feina
i procurant resoldre els problemes i complir amb el que ens hem
compromès: els punts que vàrem presentar en el programa electoral,
que és el nostre full de ruta. Esperem poder anar-vos informant d’un
grau de compliment cada vegada més gran i per assolir-ho comptem
amb la vostra col·laboració i els vostres suggeriments i us convidem
a formar part del nostre projecte.
Si us és més còmode, ens podeu contactar al e-mail peralada@cdc.cat.

• S’han adquirit terrenys per ampliar el pàrquing del Bullidor, donant
així espai a la supressió d’aparcament del nou passeig.
• S’està tramitant el projecte, a Vilanova, per arranjar l’entrada unint el
carrer Castelló amb el passeig de dalt i la zona de l’antiga depuradora.
També us volem fer cinc cèntims d’algunes accions que hem anat
posant en marxa o estan previstes:
• S’ha creat un espai per autocaravanes a l’aparcament de Sant Sebastià
amb l’objectiu d’atraure més visitants d’un tipus de turisme que està a l’alça.
•El servei català de trànsit ens ha fet entrega del Pla Local de Seguretat
Viària, ja estem treballant per implantar les millores i recomanacions
per millorar la seguretat: senyalització de cruïlles, canvis en
aparcaments, parada bus, etc.
• En l’àrea de Joventut, com a novetat, disposem d’un tècnic de
Joventut i un Dinamitzador que estan fent una molt bona tasca per
donar alternatives aquesta franja d’edat.
• S’ha pressupostat posar gespa artificial al camp de futbol, aquesta
actuació quedarà condicionada a trobar el finançament.
No ens oblidem del dia a dia, darrerament hem tingut molts problemes
amb fuites d’aigua i estem treballant amb l’empresa que ens gestiona
el servei per normalitzar-lo. Està previst canviar les canonades dels
carrers Comte Savallà i Recasens, a banda d’altres actuacions previstes
per garantir el subministrament i no tornar a viure una situació com
la del passat 17 de desembre.
Estem atents i exigents amb les companyies que ens presten els
subministraments de telefonia i electricitat, per que el servei sigui el
que correspon, no és fàcil doncs tots sabem com operen.
Pel que fa a la salut econòmica de l’Ajuntament podem dir que
la previsió es tancar el 2016 amb superàvit, amb la reducció del
deute molt per sota de la mitjana i amb uns estalvis que ens han de
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AGRUPACIÓ LA MUGA –ERC-MES-AM
LA PRIMAVERA LA SANG ALTERA
Des del darrer butlletí municipal poques coses rellevants han passat,
a part del llarg tall d’aigua i de telefonia mòbil.
Durant el ple ordinari del 24 de febrer es va comunicar i aprovar,
pels 5 membres de l’equip de govern, la venda de quatre parcel·les
propietat de l’Ajuntament, que foren cedides per llei pel promotor
de la urbanització Peralada Residencial. Aquestes parcel·les estan
valorades en 554.309€. Els futurs ingressos procedents d’aquesta
venta, uns 200.000€, es volen destinar per arranjar el Passeig de
Vilanova i el pàrquing del Bullidor de Peralada. La resta, més de
300.000€, es destinaran per millorar el camp de futbol així com la
col·locació de gespa artificial.
Trobem del tot incongruent la venta d’aquestes parcel·les, les quals
són patrimoni municipal de sòl i habitatge, quan hi ha la previsió de
dos grans projectes de construcció al municipi -les noves caves al
camp Llarg i la nova construcció per substituir la carpa de Palaci-,
que reportaran molts ingressos a les arques municipals.
En tot cas, ens sembla més prioritari i beneficiós per a tots
l’arranjament de les canonades del servei d’aigua i sanejament.
Tanmateix es podrien invertir en adequar la Sala de Vilanova perquè
el pròxim arrendatari pugui defensar-se millor.
Un altre tema “d’actualitat” és el Pla Local de Seguretat Viària; aquest,
segons l’estudi dels experts contractats per l’equip de govern, el carrer
Sant Sebastià (conegut com Sota Muralla) és el més problemàtic.
No hi ha altres carrers problemàtics com el carrer de sota el parc,
que no té vorera, o el carrer de Sant Joan, on les volen treure?
Així mateix, en la reunió informativa sobre les obres del carrer del
Carme, l’alcalde va informar que s’hi col·locaria una pilona amb
sistema de lector de matrícules, a fi que hi pugui entrar tothom
que tingui distintiu -veïns de Vilanova, Peralada, Masos, Golf i
privilegiats...-. On aparcarà tanta gent?
Aprofitem aquest espai per a dir-vos que si teniu alguna inquietud no
dubteu en comentar-nos-ho.
Esperem que gaudiu de la festa petita de Pasqüetes.
Agrupació La Muga - ERC
agrupaciolamuga@hotmail.com

CASA DE LA VILA
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INDEPENDENTS DE VILANOVA
Benvolguts veïns/es,
Des d’Independents de Vilanova, volem aprofitar aquest espai que tenim
en el butlletí per aportar-vos algunes informacions per reflexionar.
Sabeu que l’ajuntament es gasta més diners en un dinamitzador
juvenil (aprovat en el ple ordinari 31/03/16), que molts dies es troba
sol al seu lloc de treball sense cap “jove al qual poder dinamitzar”
que no pas amb el transport escolar de Vilanova. Doncs certament
els diners són finits i hem de donar prioritat amb que s’han de
gastar, doncs gastar-los en el transport escolar no sembla ésser
una prioritat per l’equip de convergència. Creiem que poder anar a
l’escola és un dret fonamental i que l’ajuntament hauria de pagar la
totalitat del cost de transport escolar, cal afegir que no estem parlant
d’una despesa tan gran i que l’ajuntament esta gastant més diners
en coses menys importants.
Amb el començament d’aquesta legislatura, Peralada i Vilanova
varen entrar a formar part de la mancomunitat del control del
mosquit. Aquest 2017 s’han pressupostat 7.154 euros amb aquest
fi. Veiem bé aquesta iniciativa, però caldrà veure com es du a terme
aquest control i si és realment efectiu, de fet ja portem un estiu
dintre d’aquesta mancomunitat i per tant ja s’hauria d’haver notat.
Com recordareu, la comissió de festes de Vilanova va dimitir després
que el passat 10 de setembre la regidora Lourdes Carreras les
convides a plegar. En el passat ple ordinari (30/09/16), en resposta
a la carta de dimissió presentada a l’ajuntament per la comissió, la
regidora va respondre literalment que “LA GENT PASSA I LES FESTES
ES QUEDEN i així ha de ésser i continuarà essent”, bé, nosaltres aquí
us convidem a fer dos reflexions. La primera és que si és normal que
es convidi a plegar a gent que treballa desinteressadament pel poble.
La segona és que de moment els nens de Vilanova aquest any ja
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s’han quedat sense carnaval, vaja, ens pensàvem que les festes es
quedarien ... Quina serà la següent...
Us volem fer saber que l’equip de govern ha decidit deixar d’utilitzar
runa trinxada per arreglar els camins. Després de començar a passar
l’imant que es va adquirir des de l’ajuntament, es va veure que la
quantitat de ferralla era inadmissible. Celebrem que s’hagi pres
aquesta decisió i ens sap greu que no se’ns tingués en compte quan els
vàrem avisar dels problemes que comportava l’ús d’aquest material.
Com ja tots sabeu, en Xavi i la Titzia han deixat la Sala, des d’aquí
volem donar-los les gràcies per aquests dos anys i desitjar-los sort
en el seu nou projecte. Pel que fa el “Cafè LA SALA”, la concessió
sortirà properament a concurs públic (o ja haurà sortit a data de
publicació del butlletí). Agraïm que de moment la Sala no hagi
tancat cap dia i que pràcticament estigui oberta les mateixes hores.
Pel que fa a les bases del concurs, nosaltres hauríem fet les coses
lleugerament diferent, creiem que no s’hauria de pagar lloguer i
que des de l’ajuntament s’hauria d’aconseguir que la Sala estigués
oberta més hores. A Peralada hi ha tot tipus de serveis municipals
que no hi ha a Vilanova (llar de jubilats, centre social, dinamitzador
juvenil, etc), la Sala és tot això per a Vilanova i per això creiem que
ha d’estar oberta el màxim d’hores possibles i si això ha d’implicar
que l’ajuntament hi posi diners ens sembla sobradament justificat.
Quan entrem a Peralada venint de Vilanova o de Vilabertran ens
trobem uns cartells on hi posa: “Peralada, Vila florida”. Aquest
cartells no els tenim a Vilanova, segurament perquè no som una
“vila florida”. Creiem que s’hauria de fer un esforç per tal de millorar
la imatge del poble de Vilanova, sobretot pel que fa a la jardineria.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA
2 ANYS A L’OPOSICIÓ: QUÈ HEM FET?
El proper mes de maig farà 2 anys que vaig obtenir representació a
les eleccions i que estic a l’Ajuntament com a regidora a l’oposició.
És difícil explicar tot el que s’està fent, però molt sintèticament
intentaré fer un resum en aquest petit espai que ens cedeixen.
Hem assistit a 16 plens on s’han debatut 99 propostes sotmeses a
votació i hem emès:
> 52 vots a favor
> 39 vots en contra
> 8 abstencions

* Sol·licitem que s’incentivi la recollida selectiva i que es millori
l’entorn dels contenidors de Sant Sebastià.
* Sol·licitem que es resolgui la problemàtica de circulació, aparcament
i seguretat viària de manera urgent i definitiva.
Estem fent una oposició constructiva. No només votem en contra,
sinó que votem a favor de moltes propostes que ens semblen
encertades i que segueixen el que proposàvem en el nostre programa.
Continuarem fent propostes constructives com hem fet fins ara.
Mail:umdcperaladaivilanova@hotmail.com
Facebook: UMdC Peralada i Vilanova

A més, hem realitzat diferents peticions i precs.
* Sol·licitud d’informació (ordenances, registres, normativa, actes de
plens anteriors, etc.) per tal de situar-me i poder començar a treballar.
* Sol·licitud d’ un espai a l’Ajuntament, cosa que es va denegar.
* Sol·licitar formar part del Consell de Sant Domènec, cosa que
es va denegar.
* Sol·licitar que milloressin l’estat de l’aigua de la piscina municipal.
* Sol·licitar una millora de l’estat del cementiri.
* Sol·licitar la creació d’un Reglament on es regulessin els ajuts de
manera objectiva per les entitats i associacions.
* Sol·licitar un informe a Secretaria per saber si era legal o no el fet
que s’hagués multat durant diversos anys sense cap norma que
regulés l’ús de distintius.
* Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània.
* Formar part dels grups de treball creats per l’equip de govern, cosa
que es va denegar.
* Que l’equip de govern fes un curs de gestió de persones pels
problemes de personal que pateix l’Ajuntament, portar la relació de
llocs de treball al Ple i negociar el Conveni amb els treballadors.
* Arreglar la perillositat que comporta l’entrada al poble per Sant
Sebastià i altres punts perillosos del municipi.
* Que es doni servei el mes d’agost i aprincipis de setembre a la
llar d’infants.
* Moció de suport a la resolució 1/IX del Parlament de Catalunya.
* Informació sobre el cost de les activitats que s’organitzen i quanta
gent hi assisteix.
* Que es busqui una solució definitiva als problemes d’aigua que patim.
* Reclamació a l’ordenança de la taxa per a la prestació dels
serveis esportius.
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GRUPS MUNICIPALS

REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA - MARIA JOSÉ ROMERO MADRID
VIURE AL MUNICIPI DE PERALADA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESA I OCUPACIÓ
Fa aproximadament un any els membres de l’Equip de Govern van
confiar en mi per a realitzar una tasca apassionant. Llur acolliment
i confiança em van animar a treballar amb encara més energia per
aquest poble que estimo, i així va ser com vaig assumir la regidoria
de Promoció econòmica, empresa i ocupació de la nostra població.
Aquest repte engrescador el vaig encarar amb molt respecte però,
també, amb molta il·lusió. Com a professional vinculada al món laboral i
al servei de les persones aturades, conec de primera mà les necessitats
i inquietuds dels nostres conciutadans i conciutadanes que, per les
circumstàncies del mercat de treball actual, ara es troben sense feina.
És per això que, tant la regidoria que actualment gestiono com tota
la resta de persones que treballem des de l’Ajuntament per aquest
poble i per la nostra gent, apostem per un Municipi inclusiu, que
intenti donar suport i ajut a aquelles persones desocupades que
així ho desitgin, des de la comprensió i l’empatia, i amb un servei de
proximitat adequat al nostre entorn laboral.
Així mateix, cal també oferir un servei de qualitat a les nostres
empreses, comerços i emprenedors i emprenedores que, amb el
seu esforç, contribueixen a la nostra economia i fan de Peralada i
Vilanova de la Muga una població competitiva i puixant.

l’Àrea de Promoció Econòmica, que és un servei de l’Ajuntament de
Peralada i té com a objectiu prioritari promoure, organitzar, coordinar
i consolidar accions destinades a afavorir el desenvolupament
econòmic del nostre Municipi.
Mesures de Foment de l’Ocupació.
El servei Feina en Xarxa és un servei Municipal que té com a objectiu
facilitar i millorar la inserció laboral de les persones en situació d’atur i
de les persones treballadores que vulguin millorar la seva feina actual.
Els serveis que es donen s’agrupen
al voltant de les següents temàtiques:
OCUPACIÓ
• Feina en Xarxa
• Difusió d’ofertes laborals
• Formació i Orientació laboral
EMPRESA
• Formulari d’ofertes laborals
• Organització de jornades informatives
d’interès pels empresaris i empresàries

Fruit d’aquest treball i de la voluntat ferma de servei a la ciutadania em
complau informar-vos de les activitats que es porten a terme des de
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
30 de setembre de 2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Sra. Maria José Romero Madrid

Núm.: 8/2016

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sra. Rosa Cortada Sánchez

Caràcter: ordinari

Sr. Joan Cros Ferraró,

Data: 30 de setembre de 2016

Sra. Mònica Lladó Descamps,
Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Meritxell Garrido Sirvent

Cap absencia

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple
de la Corporació de data 30 de juny de 2016. (Expdt. 220/2016)

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.

2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària
del Ple de la Corporació de data 31 d’agost de 2016. (Expdt. 285/2016)

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

ORDRE DEL DIA

3. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
4. Informes de les regidories.
5. Proposta d’aprovació del compte general de l’exercici 2015 (Expdt.
193/2016).
6. Proposta d’aprovació inicial de la 9a modificació del pressupost de
l’exercici 2016 (Expdt. 311/2016).
7. Proposta d’aprovació dels criteris per a la fixació del complement de
productivitat del personal de l’Ajuntament de Peralada (Expdt. 306/2016).
8. Proposta d’aprovació inicial del reglament del consell municipal d’infants
de Peralada (Expdt. 303/2016).
9. Proposta d’aprovació definitiva del reglament dels vigilants municipals de
l’Ajuntament de Peralada (Expdt. 164/2016).
10. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 288/2016 de 2 de
setembre de 2016 d’aprovació inicial del Pla Local de Joventut de Peralada
2016-2019 (Expdt. 260/2016)
11. 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 de tallers de memòria i de gimnàstica en el marc del
“Programa d’atenció i prevenció a la dependència” per a l’any 2016. (Expdt.
35/2016)
12. Proposta de renovació del conveni amb Dipsalut de cessió gratuïta de 2
desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil (Exp. núm. 54/2011).
13. Proposta d’aprovació del conveni per a la prestació del servei de
comptabilitat energètica municipal amb el CCAE (Expdt. 241/2016).
14. Proposta d’aprovació de la moció de suport del grup de Convergència de
l’Ajuntament de Peralada per tal que el transport i el menjador escolar del
poble de Vilanova de la Muga sigui considerat provisió de servei obligatori
(Expdt. 316/2016)
15. Assumptes urgents.
16. Precs i preguntes.
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PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 30 DE
JUNY DE 2016.
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:
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-MESAM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Vots en contra: Cap
Abstencions: Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió
Municipal de Catalunya)

BUTLLETÍ PRIMAVERA

SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 31
D’AGOST DE 2016.
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 de tots els membres legals
de la Corporació.

TERCER.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS
Es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia resolts des de 27 de juny de 2016 fins a 27 de setembre de 2016:

SISÈ.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS.
DECRET
núm

DATA

198

27/06/2016

Convocatòria Ple ordinari 30 de juny de 2016

220/2016

199

28/06/2016

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona exclosa concurrència pública

240/2016

200

29/06/2016

Nomenament del funcionari interí Vigilant Municipal JMPC

71/2016

201

29/06/2016

Autorització d’ocupació de domini públic local i ús de mobiliari en motiu de la Festa
del Parc de la Coromina

86/2016

202

29/06/2016

Autorització d’ocupació de domini públic local i ús de mobiliari en motiu del sopar de
veïns del carrer Vilella

86/2016

203

30/06/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a FFV

120/2016

204

30/06/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a LMG

120/2016

205

30/06/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a VVC

120/2016

206

30/06/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a JBM

120/2016

207

30/06/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a JLP

120/2016

208

30/06/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a MTPO

120/2016

209

30/06/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a APL

120/2016

210

30/06/2016

Contracte menor de serveis de representació amb Corsunsky& Moré SLP Advocats en
el marc d’actuacions en relació procediment abreujat interposat per DGM

232/2016

211

30/06/2016

Conformitat de canvi de titularitat de la concessió demanial del Bar Can Sala de Vilanova de la Muga a Rodrimars, SCP.

98/2013

212

06/07/2016

Contracte menor serveis per portar a terme el control inicial del Centre del Social amb
ECA Grup Bureau Veritas.

233/2016

213

06/07/2016

Autorització d’accés al perfil d’edició ANICOM al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

67/2011

214

07/07/2016

Decret d’inici de l’expedient de desafectació de 163,93m2 del subsòl situat al carrer
Dr. Clos, 31-37

250/2016

215

08/07/2016

Decret d’estimació de la renúncia del contracte de treball de BAA, personal laboral
d’administrativa de l’Oficina de Turisme.

237/2009
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ASSUMPTE

DECRET
EXP.

29

30

216

08/07/2016

Decret d’extinció del contracte de treball de NCB, administrativa de l’Oficina de
Turisme

153/2011

217

08/07/2016

Decret de contractació de ORG, administrativa de l’Oficina de Turisme

243/2015

218

08/07/2016

Aprovació del padró llar infants, casalet juliol 2016

222/2015

219

11/07/2016

Adhesió i cessió drets a favor Diputació de Girona al Pla extraordinari d'assistència
financera local 2016

236/2016

220

12/07/2016

Devolució de fiança de reposició per les obres realitzades per MDR, C. Església, p

228/2014

221

12/07/2016

Devolució de fiança runes per les obres realitzades per HHB, c. Comtes de Peralada,
51

193/2011

222

12/07/2016

Devolució de fiança de reposició obres per les obres realitzades per MAR, Pl. Gran, 12

65/2016

223

12/07/2016

Devolució de fiança de reposició per les obres realitzades per JCP, c. Garriguella, 38

275/2015

224

12/07/2016

Devolució de fiança de reposició obres realitzades per Endesa Distribución Elèctrica
SA, parc. 103 pol. 14

75/2013

225

12/07/2016

Devolució de fiança de runes per les obres realitzades per XGB, C. Forn, 17

280/2014

226

12/07/2016

Devolució de fiança de runes per les obres realitzades per MCC, C. Compositor
Joaquim Serra, 17

333/2015

227

12/07/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a MFF

120/2016

228

12/07/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a PMC

120/2016

229

12/07/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a TSM

120/2016

230

14/07/2016

Autorització d'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la Fira medieval Na
Mercadera de Peralada

155/2016

231

14/07/2016

Autorització d'ocupació de via pública i ús de mobiliari municipal per celebració de
Festa de la Placeta i sopar veïns carrer del Forn

86/2016

232

14/07/2016

Aprovació liquidacions de la taxa de l'escorxador, 2n trimestre 2016

154/2016

233

14/07/2016

Aprovació liquidació de la taxa per clavegueram del Casino Castell de Peralada, 2n.
Trim 2016

118/2016

234

15/07/2016

Aprovació del padró municipal de la llar d'infants Orlina per la matrícula del curs
2016-2017

234/2016

235

20/07/2016

Anul·lació rebut de l'IAE 2016 del Banco Santander

142/2016

236

20/07/2016

Anul·lació rebut de l'IAE 2016 de Sabadell Real Estate Activos, SA

142/2016

237

20/07/2016

Cessament de la botiga de decoració de NMC, c. Hospital, 11 bx (baixa activitat)

188/2013

238

20/07/2016

No assabentat de la declaració responsable d’obertura
del Bar Can Caula C. Carme, 21

238/2016

239

20/07/2016

Suspensió del procediment de llicència d’obres de Cavas Castillo de Peralada i requeriment de documentació

180/2016

240

20/07/2016

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora
ARA

317/2015
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241

21/07/2016

Concessió d'ajut de façanes MDR, c. Església, 9

229/2014

242

21/07/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament – varis interessats -

120/2016

243

21/07/2016

Autorització d’organització de l’XI Pamptomatada a l'Associació
de Joves de Peralada

207/2016

24

22/07/2016

Suspensió del procediment de llicència d'obres per reformes office-snack Casino
Castell de Peralada, SLU

126/2016

245

25/07/2016

Assabentat de la 1a ocupació de LPL, c. Església, 12 Vilanova de la Muga

125/2016

246

25/07/2016

Devolució de la fiança de runes per les obres de rehabilitació de l’habitatge c. Església, 12 Vilanova de la Muga, LPL

70/2011

247

25/07/2016

Assabentat de la comunicació de canvi de titularitat i canvi no substancial d’explotació del Mas de les Torres a favor de Descamps, SCP

99/2016

248

25/07/2016

Assabentat del canvi no substancial de la Granja Can Descamps, SCP

100/2016

249

26/07/2016

Aprovació nòmines mes de juliol de 2016

248/2016

250

26/07/2016

Devolució de la fiança de runes per les obres del local Siderpa, SC

344/2015

251

26/07/2016

Devolució de la fiança de reposició de les obres de la façana c. Fort, 3, XVB

87/2016

252

26/07/2016

Devolució de la fiança de runes de les obres realitzades al bany c. Baixada de la Font,
21, MSB

277/2014

253

26/07/2016

Devolució de la fiança de reposició d’ obres a les façanes de l’habitatge situat c.
Església, 12 Vilanova de la Muga realitzades per LPL

236/2009

254

26/07/2016

Requeriment de justificació terres i runes per devolució de fiança per obres d’obertura d’una rasa Pl.del Carme a Endesa Distribución Eléctrica, SL

255

26/07/2016

Requeriment de documentació per comunicació prèvia 1a ocupació c. Albera, 6,
FXME

242/2016

256

26/07/2016

Sol·licitud d'un gual permanent a l'habitatge situat al c. De la Font, 16E - Placa 97

31/2016

257

27/07/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament a RSG

120/2016

258

01/08/2016

Padró mensual de la taxa per a la prestació del servei municipal de la llar d’infants,
juliol 2016

222/2015

259

03/08/2016

Autorització al CCAE per la col·locació i/o restitució senyalització tram ruta Xarxa
d’Itinerànnia

212/2016

260

04/08/2016

Autorització d'acampades temporals als terrenys annexos al mas can Bastons

88/2015

261

04/08/2016

Canvi de titularitat del restaurant-pizzeria Luna Rosa c. de la Coromina, 16 a favor de
Trattoria Vechia Milano, SL

25/2010

262

04/08/2016

Sol·licitud de subvenció del funcionament Llar d'infants curs 2015-2016

299/2016

263

08/08/2016

Requeriment de documentació per obres office-snack Casino Castell de Peralada,
SLU

126/2016

264

08/08/2016

Autorització d’autorització de domini públic local i autorització d’ús de mobiliari
municipal per celebrar sopar de veïns a la Pl. Gran el dia 12 d'agost de 2016

86/2016
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31

32

265

08/08/2016

Decret d’esmena d’un error en autorització de d’ocupació temporal de la via pública
en motiu de la Fira Na Mercadera

155/2016

266

08/08/2016

Concessió d’ajut de rehabilitació de façanes c. Fort, 3 XVB

88/2016

267

11/08/2016

Modificació en l’autorització de celebració de l'XI Pamtomatada a l'Associació de
Joves de Peralada

207/2016

268

11/08/2016

Suspensió del procediment i petició d’autorització a l’ ACA per obres de construcció
d'un cobert d'eines de Josep Ciurana Dorca a parc. 64 pol. 16

123/2016

269

11/08/2016

Autorització d’ocupació de domini públic local i autorització d’ús de mobiliari municipal per a la celebració de la III Trobada Gegantera Medieval el 14 d'agost de 2016

86/2016

270

12/08/2016

Requeriment previ a la devolució de la fiança de runes obres SPM, Mas de les Monges, Veïnat de Vallgornera, 2

21/2014

271

12/08/2016

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple del dia 31 agost de 2016

285/2016

272

12/08/2016

Requeriment de mesures d’eliminació de focus cria de mosquit tigre a la finca situada
c. Comtes de Peralada, 39

284/2016

273

12/08/2016

Cementiri Peralada. Adquisició d'un nínxol núm. 198, boca C a favor de RPS

182/2016

274

17/08/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o
zones senyalitzades a varis interessats.

120/2016

275

18/08/2016

Autorització provisional de circulació i estacionament al nucli històric i a zones
senyalitzades a ELM

120/2016

276

29/08/2016

Concessió ajut rehabilitació de façanes c. Església, 12 LPL

277

30/08/2016

Devolució de la fiança de reposició d’obres Pl. Gran, 2-3 JCC

267/2015

278

30/08/2016

Requeriment de documentació de la sol·licitud d'obres c. Sota Muralla, 4 Obicall 05,
SL

279/2016

279

30/08/2016

Devolució de la fiança runes d’obres menors a c. Paireria, 9 MMB

323/2015

280

30/08/2016

Devolució de la fiança de runes per les obres de la piscina a Passeig de Catalunya, 10,
JSD

335/2015

281

30/08/2016

Aprovació nòmines mes d'agost de 2016

295/2016

282

30/08/2016

Devolució de la fiança de runes per obres menors c. Vilella, 29 JMC

133/2015

283

30/08/2016

Devolució de la fiança runes obres menors c. Sant Joan, 9 Cavas del Ampurdan, SA

29/2015

284

31/08/2016

Arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística de MG per obres al c.
Major, 3 de Vilanova de la Muga

273/2014

285

31/08/2016

Donar per desistida la sol·litud de segregació i agrupació de Carlotam, SL de les parc.
77 i 65 del pol. 9

296/2014

286

31/08/2016

Suspensió procediment i petició d'informe al Servei de Carreteres de la Diputació per
les obres de reparació de filtracions de JCT al Mas (parc. 128 pol. 6)

204/2016

287

01/09/2016

Autorització de pas per carrers del municipi per l'organització de la Mitja Marató de
Figueres

189/2016

288

02/09/2016

Aprovació del Pla local de joventut 2016-2019

260/2016

71/2011
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289

02/09/2016

Aprovació del Projecte d'activitats de joventut i sol·licitud de subvenció del projecte
d'activitats de joventut 2016

252/2016

290

02/09/2016

Contracte menor per als treballs d'arranjament de camins amb àrid reciclat

298/2016

291

05/09/2016

Sol·licitud subvenció PUOSC convocatòria 2016/2017. Línia de manteniment

245/2016

292

08/09/2016

Desistiment del contracte laboral d’ORG

243/2015

293

09/09/2016

Aprovació de conveni regulador de concessió de subvenció nominativa a l’AJAP
anualitat 2016

283/2016

294

12/09/2016

Aprovació padró llar infants, setembre 2016

234/2016

295

12/09/2016

Sol·licitud de subvenció SOC per a un contracte en pràctiques del Programa de
garantia juvenil

287/2016

296

13/09/2016

Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per al finançament de la lluita i control de plagues

246/2016

297

14/09/2016

Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per al finançament de les despeses del consultori
2015

291/2016

298

14/09/2016

Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per a la promoció de la salut

292/2016

299

14/09/2016

Contracte menor de serveis del Sr. Francisco Luis Muñoz Cameo, advocat

318/2016

300

14/09/2016

Sol·licitud de la pròrroga de la comissió de serveis de la Secretària-interventora senyora Mercè Comamala Laguna

255/2015

301

15/09/2016

Devolució de fiança de runes per construcció de piscina c. Nou, 12 d’IBS

96/2016

302

15/09/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o
zones senyalitzades

120/2016

303

15/09/2016

Distintiu municipal d’estacionament al nucli i a zones senyalitzades a CC TOPOGRAFIA, SC

120/2016

304

15/09/2016

Creació d’una comissió d’elaboració d’avantprojecte del reglament del consell municipal d'infants de Peralada

303/2016

305

20/09/2016

Autorització d'ús d'una sala del Centre de dia

91/2011

306

20/09/2016

Devolució de fiança d'obres "Habilitació d'accessos i circulacions per a persones de
mobilitat reduïda al CTC Sant Domènec"

98/2014

307

20/09/2016

Requeriment de documentació per l’inscripció al Registre d'associacions veïnals

304/2016

308

21/09/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o
zones senyalitzades - duplicats

120/2016

309

21/09/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o
zones senyalitzades - dret accés

120/2016

310

21/09/2016

Aprovació convocatòria i bases selecció administratiu secretaria-intervenció

183/2016

311

21/09/206

Contractació temporal d’interenitat d’administrativa de l’Oficina de turisme

243/2015

312

21/09/2016

Aprovació Comptes 1r Trim 2016 sevei arrendament aigua i clavegueram

247/2016

313

21/09/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o
zones senyalitzades - dret accés

120/2016
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314

21/09/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o
zones senyalitzades

120/2016

315

22/09/2016

Nou requeriment de documentació obres del Casino Castell de Peralada, SLU

126/2016

316

22/09/2016

Aprovació del padró guals 2016

33/2016

317

26/09/2016

Sol·licitud de subvenció a l'OSIC per a la restauració i conservació d'immobles de
notable valor cultural

315/2016

318

27/09/2016

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple del dia 30.09.2016

312/2016

QUART.- INFORMES DE LES REGIDORIES

4.1.3.- GOVERNACIÓ

4.1.- Àrea de l’Alcaldia, Comunicació, Règim Intern, Esports i Serveis

Estiu sense incidències remarcables, s’ha fet incís en el compliment
de les normatives d’aparcament especialment als carrers amb més
pressió de vehicles durant l’estiu, Recasens, Nou de Sant Joan, Sant
Joan i Doctor Clos. Que era una demanda reiterada dels veïns.
Gradualment s’anirà estenent tot el poble tal com es va explicar en
vàries reunions amb els veïns.

4.1.1.- RRHH
S’han produït canvis, aquest estiu, en el personal de Sant Domènec,
dels quals en donarà compte la regidora de Cultura. Jo vull informar
que la persona que ocupava la plaça d’administrativa de turisme
aquest estiu no va superar el període de prova, quedant la plaça
novament vacant. Passarà a ésser ocupada per la Sra. Núria Oliva, la
qual estava dins la borsa de treball, a partir de 1 d’octubre. La plaça
vacant d’administrativa de suport a Secretaria es cobrirà mitjançant
concurs i es crearà alhora una borsa de treball.
També em tingut canvis a la Societat Municipal. El Sr. Ramon Fuster,
el Gerent, està de baixa per malaltia i part de la seva feina l’assumeix
temporalment el Sr. Josep Tor, en el pavelló tenim un nou conserge
que ocuparà, també temporalment, aquesta plaça.
Ens els darrers mesos s’ha estat treballant amb la Relació de Llocs de
Treball, la intenció era presentar-la en aquest ple, però encara falten
uns detalls, aquest mateix matí hem tingut una reunió de treball amb
l’empresa que està fent l’estudi. La previsió és poder tenir la proposta
de la RLT en el proper ple i que estigui aprovada per ésser aplicada
des de principis del 2017.
El que sí que proposarem en aquest ple és l’aprovació dels criteris per
assignar la productivitat dels empleats.

4.1.2.- SERVEIS
Adquirirem un “carretilla” elevadora, un toro, per dotar a la Brigada
Municipal d’aquesta eina que no tenim i que s’ha convertit en
indispensable.
La temporada de la Piscina Municipal ha estat bona, el temps ha
acompanyat. El funcionament ha estat de normalitat, tot i algunes
incidències amb les avaries de 2 motors.

4.1.4.- ESPORTS
L’inici de la temporada esportiva pels que fa als nostres clubs ha
estat desigual.
El Club de Futbol ha arrencat amb normalitat, podríem dir que
esportivament està en un molt bon moment, felicitem a la Junta
pel seu encert. Remarcar que es va fer una ressembra important del
camp de dalt doncs havia quedat molt malmès per l’ús intensiu de la
temporada anterior. Ens hem acollit a una subvenció de la Diputació
de Girona per la substitució de les tanques de seguretat malmeses, al
camp gran. Són 68 tanques que se substituiran i també s’adquiriran
dues porteries plegables per Futbol 7 la despesa prevista és de
20.761,-€ i la subvenció de 7.600,-€

Pel que fa el bàsquet també han iniciat la temporada amb normalitat i
com a remarcable tenim que s’han adquirit dues cistelles mecanitzades
per la pista lateral que mancava, el que facilitarà un millor aprofitament
de l’ús del pavelló amb dues pistes amb les cistelles reglamentàries.
La inversió ha estat de 9.760,64,-€
El patinatge ha tingut un inici accidentat, degut a diferències en el club
existent, s’ha creat un segon club. Ara tenim el Club Patinatge Artístic
Peralada, ja existent i el nou Club Patí Sport Peralada. Els practicant de
patinatge de cada club són aproximadament 64 i 30 respectivament.
S’ha fet un repartiment d’hores proporcional al nombre d’inscrits i així
es va explicar en una reunió el passat 27 de setembre a Sant Domènec.

S’ha canviat mobiliari dels vestidors i s’ha fet la posta a punt habitual
de cada temporada: remarcant que s’ha pintat l’exterior i rejuntat els
vasos de les piscines. Enguany era el darrer any de l’empresa Gestió
i Esport Empordà que feia molts anys que gestionava el servei de la
piscina. Era el darrer any de contracte i a més l’empresa cessa en els
seus serveis.
Hi ha hagut diversos suggeriments per allargar la temporada de la
Piscina fins la setmana de l’11 de setembre.
Es tindrà present en l’elaboració de les properes bases del concurs
pels anys vinents.
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4.2.- Àrea de Cultura, Ensenyament i Promoció Econòmica
4.2.1.- Àrea de Cultura
Es procedeix a la lectura de la sessió ordinària del Consell
d’Administració de Sant Domènec, celebrada el passat 20 de setembre
de 2016 i que es transcriu, literalment, a continuació:

CONVOCATÒRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSIÓ DE TREBALL.
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT DOMÈNEC
Dia: 20 de setembre de 2016
Hora Sessió: 20.15h
Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

Sant Domènec a la que la Sra. Berta Anglora va renunciar i, per últim,
aquest any s’ha fet un conveni de col·laboració amb la Universitat
Mediterrània amb el que vam tenir també el suport de la Srta. Ana
Rovira estudiant de Turisme de la mateixa.

Durant els mesos de juliol i agost l’oficina ha atès al públic
ininterrompudament des de les 10 a les 20h de dilluns a diumenge.
Vist l’èxit de l’estiu passat en relació a l’oferta de les visites guiades, a
càrrec de l’empresa EMPORDÀ BRAVA, enguany hem cregut oportú
seguir amb la mateixa dinàmica i s’han ofertat:
La Peralada Medieval
Dilluns, dimecres i divendres
a les 18.00h CAST/FR
Dimarts i Dijous a les 18.00h CAT/ANG

Convocats
Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada
Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó
Vocals: Sra. Anna Maria Poch, Sra. Abigaïl Prat, Sr. Josep Sanllehy,
Lídia Cerdà, Sr. Ramon Clos, Sra. Imma Sàbat, Sra. Aina Cabello.

Diumenges a les 12.00h CAST/FR
Durada: 1 hora i mitja
Preu per persona: 5€
La Ruta Literària
Diumenges a les 17.00h CAT

Secretària: Sra. Mercè Comamala

Durada: 1 hora i mitja

Excusa la seva assistència: Cap

Preu per persona: 4€
Vilanova de la Muga

ORDRE DEL DIA:

Dissabtes a les 12.00h CAT/CAST

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

Durada: 1 hora i mitja

2.- Exposició balanç de l’Oficina de Turisme, període Estiu 2016.

Preu per persona: 3€

3.- Exposició balanç Actes Culturals, període Estiu 2016.

Visita Teatralitzada

4.- Mostra Gastronòmica 2016.

Dissabtes a les 22.00h CAT

6.- Programa d’Activitats Tardor/Hivern 2016-2017.

Preus: 10€ adults /5€ nens de 8 a 12 anys

6.- Festa Major de Sant Martí 2016.

Mínim 20 persones.

7.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 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.

A mitjans de Juliol vam obrir el nou punt d’informació ubicat a l’entrada
de la sala del Cafè del Centre. En aquest espai hi han treballat també
tres persones que cobrien l’horari de 12 a 14 i de 15 a 23h de la nit.
L’objectiu principal d’aquest punt ha estat informar i dirigir als
visitants a tots els punts d’interès de la nostra vila, així com també
informar dels molts i diversos esdeveniments que han tingut lloc a
Peralada i Vilanova de la Muga durant aquest estiu.
L’estadística ens continua indicant, tal i com ho ha estat fet els darrers
anys, que el principal actiu nostre és el turisme familiar i de parella.

2.- EXPOSICIÓ BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME, PERÍODE
ESTIU 2016.
La Sra. Mònica Lladó informa de les xifres de visitants i de les vendes
del passat estiu.
Per aquesta temporada d’estiu, l’Oficina de Turisme ha comptat amb
tres persones. La Srta Loredana Tetilla ocupant la plaça de personal
de reforç, resultant de les proves selectives que es van fer durant el
mes de juny a tal efecte, la Sra. Olga Requena, que formava part de
la borsa de treball municipal, suplint la vacant d’Administrativa de
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D’altra banda, destacar també que el gruix dels nostres visitants primerament han estat turistes que provenien de comarques veïnes, amb
segon lloc residents de la resta de l’estat i, per últim, turisme estranger del que el seu màxim volum prové del sud de França.

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME

TIPOLOGIA VISITANTS

NACIONALITAT

MES

TOTAL
VISITANTS

PARELLA

FAMÍLIA

GRUP

SOL

JULIOL

1.848

45,3 %

29,16 %

7,6 %

8,3 %

AGOST

3.345

40,7%

37,2

5%

5,3 %

FRANÇA

ALTRES

54,2 %

25,3 %

20,5 %

60%

26%

14%

ESPANYA

Font: Gestor estadístic de la Generalitat de Catalunya.
Durant el mes de Juliol han visitat l’Oficina de Turisme 1.848 turistes dels quals 585 han entrat a visitar el Museu de la Vila. Pel que fa al mes
d’agost, les visites han augmentat fins a 3.345 turistes dels quals 820 han entrat a visitar Sant Domènec.

VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC

MES

INDIVIDUAL

REDUÏDA

GRUPS

CONJUNTA

CONJUNTA

GRATUÏT

TOTAL

JULIOL

202

150

12

10

211

211

585

AGOST

269

226

0

10

315

315

820

TOTAL

471

376

12

20

526

526

1.405

3,5€

2,2€

2€

8€

USUARIS DE LES VISITES GUIADES
El mes de juliol no s’ha realitzat cap visita guiada i durant l’agost han participat 89 persones.

VISITES GUIADES

JULIOL

LA PERALADA MEDIEVAL

0

61

LA RUTA LITERÀRIA

0

8

VILANOVA DE LA MUGA

0

0

VISITA TEATRALITZADA

0

20

TOTAL

0

89

AGOST

COMPARATIVA USUARIS ANY ANTERIOR
Si comparem els usuaris de l’any 2015 amb enguany veiem que la diferència és mínima.
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ESTADÍSTICA VISITANTS

2015

2016

JULIOL

1.881

1.848

AGOST

3.351

3.345

TOTAL

5.232

5.193

BUTLLETÍ PRIMAVERA

MERXANDATGE
En referència al marxandatge de S.D , com a novetat informar que
aquest estiu hem incorporat les noves samarretes Els Ton’s del Cicle
Festiu de Peralada, per un preu de 12€.

TOTAL € MERXANDATGE
JULIOL

89,98€

AGOST

517,98€

TOTAL

607,98€

Per aquesta temporada estival s’han proporcionat a tots els visitants
de la OT, una enquesta de satisfacció, amb la finalitat de detectar
els punts febles que tenim a fi de poder millorar-los, així com també
esbrinar on hem d’orientar més esforços a nivell de promoció, per
poder arribar a més públic.
En aquesta enquesta, es demanava als turistes que fessin una
valoració de l’1 al 5 sobre l’atenció rebuda, el contingut de totes les
instal·lacions, el sistema actual de guiatge i per quina via havien
arribat fins a la nostra vila.
En termes generals el resultat de les enquestes ens han constatat
que l’atenció rebuda ha estat correcte amb una mitjana de 4, que
el contingut de totes les instal·lacions també ha estat l’esperat amb
una mitjana de 4 i pel que fa al sistema de guiatge la mitjana ha estat
per sota del 3, per tant considerem que el sistema de guiatge és un
punt a millorar.
Pel que fa a la via per la qual s’havien decidit a venir a la nostra vila
ens trobem que majoritàriament, havia estat per recomanació de
familiars o amics, seguit de la web i la informació facilitada a les
diferents oficines de turisme.
“La senyora Lídia Cerdà exposa que seria bo que el personal es repartís
i fes rotacions. La sra. Mònica Lladó exposa que aquest any no ha estat
possible en tant que la sra. Berta Anglora va renunciar al seu lloc de treball
i conseqüentment es va extingir el contracte de la sra. Núria Campa. Es va
agafar a la sra. Olga Requena però no ha superat el període de prova. El sr.
Sanllehy exposa que ha rebut moltes queixes de la sra. Olga Requena.La sra.
Cerdà proposa la creació d’una borsa de treball amb perfil turístic Exposa així
mateix el sr. Sanllehy que també ha rebut queixes sobre el funcionament
de les tablets, les quals no funcionen correctament.Finalment, la
sra. Mònica Lladó exposa que els audiovisuals estan espatllats”.

3. EXPOSICIÓ BALANÇ DELS ACTES CULTURALS, ESTIU 2016
La Sra. Rosa Cortada, explica al Consell com s’han desenvolupat els
actes programats:
3.1-Dimecres a la Fresca
Aquest estiu s’ha creat la Programació “Dimecres a la Fresca” que
engloba les sessions de Cinema a la Fresca (Ocho Apellidos Catalanes
i Vacaciones) i dos concerts (Orquestra britànica Solihull Music
Service i la Coral de Peralada). Totes les actuacions, a excepció del
Concert de la Coral de Peralada, es realitzaren a la Plaça Gran.
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El de la Coral, perquè per motius logístics necessitaven un piano de
cua, es realitzà al Centre Cultural Sant Domènec.
Com cada any amb les sessions de cinemes i d’altres actes a la plaça,
s’ha ofert el servei bar.

3.2- XIIa Fira de Na Mercadera
La fira va tenir lloc del 12 al 15 d’agost. Per aquesta edició i a petició
dels firaires, l’any anterior, s’ha contractat una empresa de decoració
i ambientació de Fires Medievals. Per aquesta primera ocasió es van
engalanar les rotondes d’entrades de la Vila (Estació i Fleca de Baix),
el Passeig on va tenir lloc el mercat i també els balcons dels edificis
municipals (Ajuntament i Centre Cultural Sant Domènec).
Durant les quatre jornades es van programar diverses activitats
paral·leles; visita teatralitzada “Les Llegendes de la Crònica”, la Ruta
literària Ramon Muntaner, conferència “Pere Sacoma, un peraladenc
il·lustre”, malabars, animació musical, contes medievals i la III Trobada
Gegantera Medieval.
Hi va haver, com gairebé cada any, alguns problemes amb els firaires
per temes d’organització i ubicació de les parades. Tot i així ens
manifestaren la seva satisfacció en l’ambientació i en la decoració
dels espais de la fira.
Enguany han vingut dos firaires/artesans més que l’any 2015. De
les 21 parades participants, 3 van marxar el segon dia, sense avisar.
“La sra. Anna Maria Poch exposa que la conferència potser no era massa
adient per a un dia d’estiu i que potser s’hauria d’haver programat més
cap a la tardor. Continua manifestant la sra. Anna Maria Poch que potser
no s’hauria de concentrar tanta activitat en un sol dia perquè la gent vol
anar a per tot i no pot. En aquest sentit, el sr. Sanllehy posa de manifest la
problemàtica de coordinar moltes activitats durant la fira de la Mercadera”.

3.3- 21è Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec
Un miler de persones han passat aquest estiu pels diferents concerts
que s’han programat al Cicle de Sant Domènec. La 21a edició va
tenir lloc del 10 de juliol al 19 d’agost amb un total de 8 concerts.
Dos d’aquests concerts foren de pagament, el primer el del Quartet
Mèlt, que amb 263 espectadors es recaptaren 1315€, a benefici
de l’Organització Pallapupas. L’altre concert de pagament, el del
cantautor Cesk Freixas, amb 73 espectadors es recaptaren 365€.
L’organització i l’afluència de públic es valoren molt positivament; tot
es desenvolupà segons el previst.
El bar de la terrassa s’obrí 5 dies coincidint amb els concerts que es
realitzaven la nit; se’n va fer càrrec la regidora de Cultura i la regidora
de Turisme juntament amb el personal d’Estiu de l’Oficina de Turisme.
“La sra. Lídia Cerdà posa de manifest que els joves no identifiquen Sant
Domènec com un lloc per venir. En aquest sentit la sra. Abigaïl Prat posa
de manifest que el concert d’en Cesk Freixas estava enfocat al jovent. La
sra. Aina Cabello exposa que potser el concert solidari s’hauria d’haver fet
amb Cesk Freixas. Així mateix, fa avinent la sra. Cabello que el bar de Sant
Domènec s’hauria d’obrir més sovint al qual la sra. Lladó manifesta que el
problema està en la gestió del bar. La sra. Anna Maria posa de manifest
que l’últim any que va estar obert s’hi van perdre molts diners i funcionava
com un bar privat. Considera la sra. Anna Maria Poch que obrir el bar és
competència deslleial cap a la resta de bars del poble”.
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3.4- 44è Aplec de la Sardana

d). CAMINANT, de Forja Empordà (del 18 al 30 d’agost)

Un any més va tenir lloc a Peralada el tradicional Aplec de la sardana,
en la pineda dels Jardins del Castell. Per aquesta edició es va comptar
amb l’actuació de les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal
Jove. Enguany va realitzar el cartell de l’aplec el jove Joan Molas.

Forja Empordà va exposar, en l’espai del pati del Claustre de San
Domènec, aquest nou treball del forjador Sergi Xifró Bonany.

“La Sra Lladó posa de manifest que l’horari de l’aplec de la sardana no és el
més idoni i que potser s’hauria de començar més tard, a partir de les 11.30
i plegar més tard. Així mateix, a la tarda també s’hauria de començar més
tard atès que a les 16.30 fa molta calor.
Així mateix, exposa que les sardanes no són balladores i que els balladors no
venen perquè coincideix amb un altre aplec de les comarques de Barcelona”.
Es proposa comptar a la col·laboració d’alguns/es veins/ïnes entesos en
sardanes perquè col·laborin en l’elaboració del repertori de les properes edicions.

3.5-Homenatge a la Gent Gran
En el transcurs del dinar, elaborat i servit pel Restaurant Cafè del Centre,
es reté homenatge a tres persones nonagenàries fent-los entrega de
la Placa commemorativa; tres persones més, que per malaltia o per
motius personals no hi van poder assistir, la reberen a casa seva.

3.6-Exposicions
Aquest estiu el Centre Sant Domènec ha acollit dos exposicions.
a) WORLD’S BEST TENORS, del Festival Castell de Peralada (del 7
de juliol al 16 d’agost)
Aquesta mostra formada per 5 cubs, es pogué veure en diferents
espais de la vila (Portal del Comte, Plaça Peixateria, Plaça de l’Església,
Plaça Gran i Placeta del Pont).
b). GUERRILLA NATION, del fotògraf Antolín Avezuela (del 8 al 24
de juliol)
Com a activitat de cloenda de la mostra de fotografies, que il·lustraven
la guerra civil birmana, es va programar una taula rodona per analitzar
les fotografies i conèixer les vivències de l’artista, que va comptar amb
la participació de Jordi Font, director del Museu Memorial del Exili
(MUME),Arturo Rodríguez, fotoperiodista reconegut amb dos World
Press Photo Awards, Jordi Gispert, director de la Llibreria-Espai 22 de
Girona, artista i comissari, i Antolín Avezuela, fotoperiodista i autor
del projecte Guerrilla Nation.
c). 4a MOSTRA D’ART, a càrrec dels artistes locals (del 4 al 15 d’agost)

e). COM UN VAS BUIT, de Jordi Isern (del 2 al 30 setembre)
La mostra pictòrica «Com un vas buit», és la nova exposició organitzada
dins el marc del programa Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona.

4. MOSTRA GASTRONÒMICA 2016
La 25a edició de la Mostra Gastronòmica té com a novetat el canvi
d’emplaçament i la nova projecció de futur de la mateixa.
Primer de tot es va avisar, telefònicament, al col·lectiu “Mestresses de
Peralada” que la reunió informativa amb els/les cuiners/es participants,
seria el dilluns 19 de setembre a Sant Domènec, per tal d’explicar-les
els motius del canvi i com veien elles el nou plantejament.
Cal escollir l’artista local que il·lustrarà les Ms, guardons que
s’entreguen als guanyadors. Com en els darrers anys, encomanem al
Sr. Sanllehy, vocal del Consell de Sant Domènec, cercar-lo a l’artista
local que les realitzarà.
Es proposa elaborar un davantal commemoratiu del 25è aniversari per
obsequiar de detall als/les participants. Abans d’iniciar el dinar de la
Mostra se’ls farà una fotografia conjunta de record amb l’uniforme.
També s’informa d’incloure una nova categoria de postres infantil per
a nois i noies d’entre 8 i 15 anys.

5. PROGRAMA DACTIVITATS TARDOR/HIVERN 2016-2017
Des de Sant Domènec, s’ha preparat, com cada trimestre , el nou
Programa d’Activitats per aquesta Tardor-Hivern 2016-2017.
Un ampli programa amb moltes propostes noves com Tai Chi (tècnica
oriental: ment- respiració- exercici físic), Cor Infantil, Tallers de
Tast (Tast de formatges amb vi, Tast de cerveses catalanes i Tast
de gintònics), i d’altres activitats, cursos, tallers, Clubs Esportius, o
activitats dirigides en els diversos equipaments municipals.
El programa, en format imprès, ja ha arribat i s’ha repartit, casa per
casa, conjuntament amb un flyer informatiu de l’Excursió Cultural
d’aquest trimestre, el Musical Priscilla al Teatre Tívoli de Barcelona
(Diumenge 30 d’octubre).
Ja es pot consultar també a la web municipal i a totes les Xarxes Socials.

Per quart any consecutiu es va inaugurar una mostra d’art col·lectiva
amb la participació autors locals. Una iniciativa per promoure l’activitat
artística del municipi i donar a conèixer les propostes pictòriques que
té. Enguany hi participaren vint-i-quatre artistes: Núria Algans, Pere
Amat, Elisabeth Bataille, Katy Boada, Martí Cervera, Alexandre Chechi
Lang, Joan Compte, Josep Espinosa, Montse Fernández, Loreto Forcada,
Josep Miquel Guasch, Brian Godbold, Ramon Gurillo, Marcial Hernández,
Pilar Martínez, Montserrat Parramon, Raquel Pérez, Carme Portell, Antonio
Rodríguez, Josep Sanllehy, Eudald Serra Font, Eduard Serra Font, Martí
Tarrés i Guy Thomas.
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6. FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 2016

7.- PRECS I PREGUNTES

La Sra Rosa Cortada exposa els actes que s’estan preparant, amb la
col·laboració de diferents entitats local, els quals conformaran la Festa
Major 2015. Alguns encara no s’han acabat de confirmar.

La Sra. Imma Sàbat presenta la seva dimissió per motius familiars.
Així mateix, la Sra. Cabello també presenta la seva dimissió per
impossibilitat de conciliació d’horaris amb la seva jornada laboral.

Divendres, 11 de novembre 20.00h

Manifesta la Sra. Aina Cabello que potser s’hauria de fer un canvi en
el model de gestió de Sant Domènec. La Sra. Rosa Cortada manifesta
que potser s’hauria de fer un canvi en els estatuts i a Sant Domènec
hi haurien de quedar representades totes les associacions.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
En la Sala d’actes del Centre Cultural Sant Domènec. Entrada pel
Carrer de l’Oli.
A les 19.30 hores tindrà lloc l’entrega de premis del Premi de recerca
Ramon Muntaner.
Dissabte, 12 de novembre
10.30h a 13h MATINAL INFANTIL AMB LA COLLA GEGANTERA
DE PERALADA
Tallers, Exposició de fotos i Exposició de Capgrossos casolans. Al
Centre Sociosanitari.
16.30h ESPECTACLE UNA PARADETA PARTICULAR de Cia. LA BLEDA.
Pallassa per a públic familiar. En el Centre Social.
17.30h BERENAR PER A LA MAINADA. En el Centre Social.
19.00h ELECCIÓ DE LA PUBILLA I DE L’HEREU DE PERALADA, 2016.
En el Centre Social
Amb la participació de Pubilles i d’Hereus d’arreu de Catalunya.
L’acte comptarà amb l’actuació de l’ESBART DANSAIRE FIGUERES.
22.30h NIT DE MONÒLEGS AMB DANI LAGI. En el Centre Social.

La Sra. Lídia Cerdà manifesta que s’hauria d’enfocar més a grups de treball.
La Sra. Abigaïl Prat manifesta que és una molt bona idea.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 22.00 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.

4.3.- Àrea d’Ensenyament
CASAL D’ESTIU 2016
Un any més s’ha dut a terme el casal d’estiu els mesos de juliol i agost
amb un total de 114 participants (98 han assistit el mes de juliol i
49 el mes d’Agost). El casal organitzat per l’empresa Actiescola ha
mantingut la dinàmica del Casal i el grup de monitors dels darrers
anys. Enguany es van prioritzar les sortides per l’entorn ja que una
de les observacions més comentades era l’encariment del cost total
del casal per les sortides, tot i que els participants demanen poder
fer les tradicionals excursions a la platja o al parc aquàtic. Es tindrà
en compte la demanda per a l’any vinent si el cost no és excessiu.

11.45h BALL DE PLACES, AMB LA COLLA GEGANTERA DE PERALADA.

Aquest agost s’ha acabat la concessió a l’empresa que havia guanyat
el concurs, Actiescola, per tant en els propers mesos s’haurà de refer
i treure de nou a concurs. Es tindran en compte les demandes de les
famílies de canviar els períodes (de quinzenes a setmanes) i ampliar
les dates d’obertura i acabament a la darrera setmana de juny i primera
de setembre per tal de donar cobertura a les vacances escolars. També
es proposarà la creació d’un casal jove per als joves de 14 a 16 anys i
no s’hagin de desplaçar a altres municipis.

Plaça de l’Església, Plaça Gran i Plaça del Carme.

LLAR D’INFANTS ORLINA

Amb la participació dels capgrossos elaborats pels nens i nenes del
poble. En finalitzar l’acte es farà públic el guanyador del concurs de
capgrossos casolans.

El curs 2016-2017 s’ha iniciat amb un total de 31 alumnes repartits en
13 alumnes a P1 (per tant aquesta línia està complerta) i 18 alumnes
a P2. No hi va haver cap preinscripció ni cap demanda nova a P0 ara
al setembre. Per tant l’equip docent de la Llar queda format per 4
persones, 3 educadores i la Directora.

Entrada amb consumició inclosa: Preu per concretar Obertura de
portes a les 22.00h.
Diumenge, 13 de novembre
11.00h OFICI SOLEMNE, CANTAT PER LA CORAL DE PERALADA. A
l’Església Parroquial de Sant Martí.

12.00h PARTIT DE TERCERA DIVISIÓ C.F. PERALADA –
CASTELLDEFELS. En el Camp Municipal d’Esports. L’inici del partit
tindrà lloc el Xut d’honor a càrrec del Pubillatge de Peralada 2016.
Aques és l’horari establert per aquesta temporada. Pere Mir mirarà de
canviar-lo perquè no es solapin tantes activitats en el mateix horari.
12.30h CONCERT DE FESTA MAJOR A CÀRREC DE L’ORQUESTRA
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. En el Centre Social.
17.00h AUDICIÓ DE SARDANES INTERPRETADA PER L’ORQUESTRA
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. A la Plaça Gran.
19.30h BALL DE FI DE FESTA MAJOR AMENITZAT PER L’ORQUESTRA
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. En el Centre Social.
TOT EL CAP DE SETMANA, Inflables i Atraccions. En el Pati de l’Espai Jove.
El Butlletí , que s’edita cada festa major i que conté, entre molts altres
temes, el programa festiu, s’està elaborant.
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4.4.- Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat
4.4.1.- Àrea d’Agricultura
S’han arranjat part dels camins que presentaven un estat més deficient.
Camí d’Olives, camí de La Tribana(des de cal Sarget fins la carretera
de Garriguella), Camí dels Vinyarets, camí de Cabanes (antic camí
d’Espolla ), camí de Les Costes.
S’ha obert el camí de Sant Nazari, ja existent, degut al seu mal estat, aquest
camí va des de la carretera de Peralada a Vilarnadal fins el canal gros.
Aquest camí era una antiga reivindicació dels veïns afectats, ja que
per accedir a les seves finques, granges i horts havien de passar per
una finca particular.
Les properes setmanes es començaran els desbrossaments i neteges
dels recs de la Montserrada que va des de el golf fins a la Muga i també
la seva branca de Vallgornera, el rec de Les Hortes que va des de Can
Carbó fins arribar al riu Orlina, ves notificarà a tots els veïns afectats.

4.4.2.- Àrea de Medi Ambient
Es va assistir a la diada organitzada per Ajuntament d’Olot
dedicada a les Viles Florides on es va fer entrega dels corresponents
diplomes amb les flors atorgades als ajuntaments presents.
El ajuntament de Peralada va ser guardonat amb dues flors.

4.4.3.- Àrea de Sanitat
Els dies 22 i 23 d’abril d’enguany l’associació Cor Fi va montà una
carpa davant del centre en la qual es van fer uns controls gratuïts de
pressió arterial, sucre, electrocardiogrames etc…
Les dades es varen enviar al cap per saber més o menys de la salut
que gaudim.
Al mateix temps aprofitant les dues diades de salud coronària es va
fer la conferencia a Sant Domènec a càrrec d’un dels millors cardiòlegs
del nostre país, el Dr. Joan Antonio Paz.

AMSA ha assumit aproximadament el 45 % del cost de l’actuació
inicialment prevista: excavació d’una caixa de 20 cm., estesa
i compactació de 15 cm. de sol-ciment tipus SC-40, amb ciment
pòrtland i una dotació del 3,5% i estesa i compactació de 5cm.
d’aglomerat asfàltic.
Paral·lelament i a banda de les proves que ja s’havien efectuat,
l’Ajuntament va exigir la realització de controls durant l’execució de
l’obra, efectuats per CECAM, i així poder preveure anomalies que
poguessin posar en perill la durabilitat del paviment. El cost d’aquests
controls va ser a càrrec d’AMSA.
Arran d’aquests controls durant l’execució de l’obra es va detectar una
insuficient capacitat portant del terreny al camí del cementiri i camí
vell de Peralada a Vilanova. Per aquest motiu, tècnics de l’ajuntament
i de l’empresa contractista varen acordar excavar una caixa de fins
a 50 cm., reomplir la mateixa amb material de pedra de cantera per
finalitzar a sobre amb l’actuació prevista. Amb aquesta actuació es va
millorar de manera molt considerable la capacitat portant del terreny.
També es va acordar durant l’execució dels treballs de reasfaltar un
tram addicional de 40 metres al camí del cementiri vist l’elevat risc
de patir també una ràpida degradació.

4.5.1.2.- Manteniment de recs.
El passat mes de Juliol es va efectuar la neteja del rec dels rostits en
la seva longitud total de 4,9 Km. de recorregut pel terme municipal
de Vilanova de la Muga.
La neteja va consistir en desbrossar un costat del rec amb giratòria,
per escurar-lo posteriorment per poder augmentar la seva capacitat
de desguàs. L’empresa que ha efectuat els treballs és Excavacions
Malé i Hurtós, S.L..
La mateixa empresa ha dut a terme la neteja de les cunetes del final
del carrer nou que recullen l’aigua dels pluvials d’aquest carrer.

4.5.1.3.- Manteniment i reparació de camins.

Aprofitant això també intentarem juntament amb el Cap i amb Dipsalut
poder fer un grup de Whatsapp per fomentar que la gent quedin
per fer caminades per les rutes naturals que tenim als envoltants de
Peralada i Vilanova.

A principis d’agost es va efectuar la reparació de diferents clots que
hi havia a la carretera de Sant Joan entre la Torre d’en Mornau i la
finalització del terme municipal a les portes de Castelló d’Empúries. La
reparació s’ha fet amb la compactació d’aglomerat asfàltic en calent.

El CAP (Alberasalut) de Peralada i ajuntaments de la seva àrea, s’impulsarà
la formació de voluntariat per acompanyament de la gent gran.

Aquest mes de setembre s’ha efectuat la reparació dels camins rurals
de Can Gorgot i de la baixada de Sant Joan. La reparació s’ha dut a
terme amb desbrossada de marges, reperfilat de cunetes, estesa del
material d’àrid reciclat de formigó amb marcatge CE i compactació
del mateix. La longitud dels camins objecte de la reparació és
d’aproximadament 1,9 Km.

S’ha fet reunió per organitzar la jornada dedicada als postres
cardiosaludables com ja es va fer l’any passat.
S’ha sol·licitat a Dipsalut una subvenció de 6.323,17 eu pel control
de plagues urbanes.
4.5.- Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga

L’Agència de residus de la Generalitat de Catalunya subvenciona la
compra de l’àrid reciclat d’acord amb la Resolució TES/2677/2014,
del 25 de novembre per la qual es feia pública la convocatòria d’ajuts.

4.5.1.- Àrea de Vilanova de la Muga
4.5.1.1.- Execució de les obres de reparació de diferents camins
asfaltats per AMSA per la reparació dels camins asfaltats.
Després d’haver arribat a un acord amb l’empresa Agustí Masoliver
SA (AMSA), per reparar les patologies i deficiències detectades en
l’asfaltat o en alguns casos re asfaltat dels camins de Vallgornera, camí
del cementiri i Camí vell de Peralada a Vilanova (camí de les vinyes),
les obres es van executar durant el mes de Juliol.
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4.6.- Àrea de Benestar Social
Com ja és habitual, l’Ajuntament de Peralada continua apostant per
donar resposta a totes les necessitats del col·lectiu de persones grans
de Peralada i Vilanova de la Muga. És per això, que des de l’àrea de
Benestar Social, continuem amb la programació d’aquells tallers que
ja estan funcionant amb un volum de persones molt important i on la
satisfacció dels usuaris vers l’activitat és molt bona. També la voluntat
és d’ intensificar tots aquells cursos, tallers, xerrades, o qualsevol altre
activitat adreçada aquest col·lectiu, juntament amb col·laboració, tant
de l’àrea bàsica de salut, com de tot els que ens pugui ser útil el CCAE.
Amb aquesta línia, aquest dijous 29 va arrencar de nou el taller de
memòria, on es treballen diferents tècniques per mantenir la ment
activa. Com en el curs passat aquesta temporada també s’amplia el
taller amb molta acceptació a Vilanova de la Muga. Inscrits a Peralada
(17) i a Vilanova de la Muga (14).
L’activitat és gratuïta, subvencionada per l’Ajuntament.
Inici: Dijous 29 setembre
Horari: 16h a 17h (Peralada) CENTRESOCIOSANITARI
17.30h a 18.30h (Vilanova de la Muga) CAN SALA
Pel que fa al taller de manteniment físic, es va reactivar també el passat
dimecres 7 de setembre. Recordar que aquesta activitat està pensada
exclusivament per a la gent gran a fi de mantenir o millorar, si es pot,
la mobilitat de cadascú . Aquest taller al igual que l’anterior, també
es du a terme tant a Peralada com a Vilanova de la Muga, a càrrec
del Centre de Fisioteràpia i Recuperació Funcional – FISIO L’ESCALA.
L’activitat és gratuïta, subvencionada per l’Ajuntament.
Horari: Dimecres de 9.45h a 10.45h (Vilanova de la Muga) CAN
SALA 11h a 12h (Peralada) CENTRESOCIOSANITARI

4.6.- Àrea de Joventut
El passat 1 de juliol es va incorporar la Srta. Sàlvia Gifre, com a tècnica
de Joventut, amb una dedicació de 5 hores setmanals. Entre d’altres, la
seva principal tasca aquests primers 2 mesos, ha estat la redacció del
Pla Local de Joventut 2016 - 2019 de Peralada i Vilanova de la Muga
i el Projecte d’Activitats per aquest últim trimestre.
El PLJ, serà l’eina que ens permetrà desenvolupar les Polítiques de
joventut en el municipi durant els propers 4 anys. Fins ara, el perfil
de joves destinataris d’aquest PLJ venia essent els joves d’ entre 15 i
29 anys, o fins i tot 35 anys en funció de l’àmbit treballat. Degut a les
noves polítiques d’educació actualment es treballa amb joves a partir
de la seva incorporació a l’ESO, o sigui a partir dels 11/12 anys, tot i
que en cada programa es defineix l’edat dels destinataris.
Els objectius principals d’aquest pla els podríem definir amb 3 punts
bàsics.
1. Garantir la igualtat d’oportunitats dels joves en l’accés als recursos
socials, polítics,
econòmics i culturals necessaris per exercir la ciutadania.
2. Fomentar la participació dels joves en la construcció de projectes
col·lectius de la nostra vila,mitjançant una política activa de
dinamització que, a més de facilitar la seva presència en la vida
pública del municipi, generi espais de relació i d’intercanvi en la gestió
quotidiana dels interessos juvenils.

Aquest Pla s’ha presentat a una convocatòria del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per
la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit
de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc
del Pla Local de Joventut. S’ha pressupostat un total de 7.400€ en
despeses, dels quals se’n sol·liciten el 85% (màxim subvencionable)
que correspon a un import de 6.290€. Dins d’aquestes despeses
s’inclou el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el
cost del dinamitzador d’aquest any 2016 i la subvenció a les entitats
juvenils del municipi.
Des de l’ incorporació de la tècnica el passat mes de juliol, s’han anat
realitzant diverses reunions amb la finalitat d’aconseguir una dinàmica
de treball que afavoreixi una programació diversa que representi al
màxim tots els diferents col·lectius i necessitats dels nostres joves.
Primerament, amb la Sra. Sàlvia Gifre , hem anat fent varies reunions
de treball per tractar qüestions concretes del Pla Local i per anar
donant forma a la programació d’activitats que es durà a terme
properament.
El passat 3 d’agost també ens vam reunir amb el Sr. Joan Salellas
(Cap d’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà) per
tractar a grans trets possibles propostes de col·laboració de cares a
aquests anys 2016 i el 2017.
El dijous 25 d’agost també, amb la Sra. Sàlvia Gifre ens vam reunir amb
la Sra. Aina Cabello (Presidenta Associació de Joves) per exposar-li
les intencions i propostes de cara aconseguir dinamitzar el sector
de joves de 12 a 18 anys, amb la seva opinió, vam estar treballant en
noves propostes i idees.
I per últim i prioritzant les opinions dels principals usuaris d’aquest
projecte, s’han realitzat dues reunions directament amb els joves del
municipi.
La primera, el passat 30 de juny com a punt de partida de l’espai
jove. Van assistir un total 5 joves d’ entre 16 i 17 anys. Tenien ganes
d’implicar-se en la programació d’activitats de l’Espai Jove. Va ser una
trobada informal per presentar la nova tècnica i establir contactes.
Els vam garantir una 2a reunió. Aquesta segona trobada es va dur a
terme el passat dissabte 17 de setembre a les 19h. Va ser un èxit, amb
un total de 17 joves de 12 fins als 18 anys. Van preparar dinàmiques
participatives on ells mateixos podien dissenyar el Espai Jove que
més s’adaptés al les seves diferents necessitats, seguint unes pautes
bàsiques. Quins serveis s’han d’oferir? Quin tipus d’equipament creuen
que hauria de tenir? Quines activitats s’hi haurien de desenvolupar?
Entre d’altres qüestions.
De tota aquesta tasca en van sorgir diverses propostes, algunes d’elles
tenen a veure en fer sortides a esquiar. Des de l’àrea de Joventut ja
estem estudiant la proposta de fer un curs d’esquí de 4 dissabtes. I a
nivell comarcal, al gener es farà una sortida a esquiar.
La idea de fer intercanvis amb d’altres espais joves per fomentar la
coneixença amb els joves de pobles veïns, sembla que també prenia
força, per tant ja estem treballant amb una primera opció, que seria
amb el col·lectiu de joves de Garriguella ,tot vinculant-ho amb alguna
activitat com pot ser algun torneig d’esports, o be qualsevol altre que
els sigui atractiva.

3. Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies, facilitant la
seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions.
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L’altre iniciativa és el Torneig de FIFA 17 que es farà al desembre a Figueres.
Els nostres joves ens han proposat, organitzar un torneig previ a nivell
local a l’espai jove per tal d’anar un xic més entrenats al torneig comarcal.

El president de l’agrupació, en Jordi Gallegos va obrir l’assemblea i
va informa dels punts de l’ordre del dia. Al llarg de la nit es van fer
propostes, consultes i comentaris, en referència als punts a tractar.

Apart d’aquestes propostes també es va donar molta importància a
la demanda d’un Skatepark on poder entrenar amb tota tranquil·litat i
seguretat, així com també la possibilitat de gaudir de les instal·lacions
del pavelló sense haver de formar part de cap dels club que actualment
en fan ús. En aquest sentit, tant el dinamitzador com la tècnica ja treballen
amb la organització de diverses activitats per als dissabtes a la tarda.

El proper mes de desembre, el dia 10 o 17, tindrà lloc la 202a
Assemblea, possiblement a Peralada, en lloc de Portbou, com, en
principi, estava previst.

Per últim, també es va parlar de la conveniència de continuar amb
l’orientació acadèmica i laboral que ja es va iniciar la temporada
passada, amb la meva companya, La Sra. Maria José, regidora de
Promoció Econòmica, juntament amb el dinamitzador.

Es continua portant a terme reunions i contactes amb empreses
interessades en col·laborar en projectes d’inserció laboral i reactivació
econòmica. Vull recordar la nostra adhesió al programa “Millora de la
Competitivitat Territorial” el que comporta estar amb contacte amb
agents d’ocupació i desenvolupament local de Promoció Econòmica
de la Diputació de Girona. Continuem amb l’estudi o conveniència
d’un espai “Coworking”, que pugui ajudar a desenvolupar projectes
d’emprenedors locals.

Des de l’àrea de joventut, estem molt satisfets de la resposta dels
joves obtinguda fins a dia d’avui. Ara ens disposem a treballar per a
dur a terme totes aquestes propostes i moltes més, a fi d’aconseguir
una base de jovent que ens permeti treballar amb la seva integració
dins del teixit social de la nostra comunitat.

4.7.2.- EMPRESA

4.7.3.- OCUPACIÓ
4.7.- Àrea de Promoció Econòmica,
Empresa i Ocupació
4.7.1.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
4.7.1.1.- RUTA DEL VI. DO EMPORDÀ
La ruta del vi DO Empordà és un club de màrqueting posat en marxa pel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb el recolzament del consell
regulador de la DO Empordà i que acull al sector públic i privat del mon
del vi, per oferir experiències i activitats Enoturístiques a la costa brava.
La ruta ha preparat una extensa oferta Enoturística com poden ser:
visites a bodegues, menjars entre vinyes, estàncies en bodegues
situades en bonics paratges naturals i d’altres activitats com: kayak amb
degustació de vins, visita a bodegues en bicicleta, cata a cegues, etc.
També impulsa i ajuda a fer esdeveniments vinculats amb la viticultura
i el Enoturisme, com el festival del “VI VIVID”, el festival de música
“SONS DEL MÓN” o la fira “ARRELS DEL MÓN”, entre d’altres.
Peralada i Vilanova de la Muga, formen part de la ruta del vi DO
Empordà, i és per això, que el 15 de juliol vam estar convidats per assistir
a l’Acte, que es va celebrar al Jaciment Arqueològic d’Empúries. Al
llarg de la vetllada es van lliurar els guardons “Lledoner d’or” i “Bacus
emporità”, que cada any es concedeixen a persones i establiments
que s’hagin destacat en la difusió dels vins empordanesos.
A banda dels guardons, durant la celebració també es va donar la
benvinguda al nou celler de Mont-Ras i a tres viticultors de Cruïlles, Peralada
i Capmany que s’han incorporat a la denominació d’origen Empordà.
El passat dijous 8 de setembre de 2016 vam estar convidats al còctel
de presentació dels vins de la ruta del vi do Empordà, als jardins del
consell comarcal de l’Alt Empordà.

4.7.3.1.- CENTRE TIC
Per atendre a totes aquelles persones que busquen feina o orientació
laboral, des del passat 5 de setembre, després de les vacances, tots els
dilluns de 16.00 a 19.00 hores continua en marxa el Servei d’Atenció
Ciutadana a l’Espai Tic.
Els usuaris disposen, en aquest espai, d’un taulell d’anuncis amb
un ampli recull de les ofertes laborals de la comarca i informació
de convocatòries públiques d’ocupació. Tot tipus de publicacions
d’ofertes laborals publicades als portals de feina i xarxes socials.
Totes aquestes ofertes es pengen a la web de l’ajuntament i a la web
del consell comarcal.
Alhora, es continua portant a terme reunions i contactes amb
responsables d’empreses per consolidar aquest projecte.
Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu
informe d’atur per comarques i municipis. El municipi de Peralada ha
reduït, aquest passat mes d’agost, la seva tassa d’atur en un 3 %. Tenint
en compte les ultimes xifres del passat mes de juny, que ja vaig donar
en el passat ple ordinari, hem passat de tenir 51 aturats, en lloc de 54.
PROPOSTES
El passat 12 de setembre es va fer una proposta des de l’Área de
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació ( expedient 287/2016)
per sol·licitar a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) una subvenció de 11.000 euros destinada a la contractació en
pràctiques d’una persona jove, beneficiària del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya.

L’objectiu d’aquest esdeveniment es, igualment, donar a conèixer
l’oferta Enoturística de la costa brava.

4.7.2.2.- APLECS DE SARDANES
Assistència el 24 de setembre d’enguany, a la convocatòria de la 201a
assemblea general ordinària de l’agrupació d’aplecs sardanistes de
les comarques gironines, organitzada per l’associació del voluntariat
social Verge de la Salut de Sant Feliu de Pallarols.
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CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DE L’EXERCICI 2015 (EXPDT. 193/2016).
Vist el Compte General format de l’exercici 2015, 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 12 d’agost de 2016.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

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 15 de setembre de 2016.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

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:

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

Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2015, integrat pel
compte de l’Ajuntament i el la societat mercantil municipal Serveis
Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Vots en contra:

Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
Abstencions:
Cap

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.

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 9A MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
(EXPDT. 311/2016).
Vist que 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:
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 9/2016
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDITS
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

170

21003

Neteja recs

24.314,95

24.314,95

48.629,90

1

920

22706

Estudis i treballs tècnics

35.200,00

14.520,00

49.720,00

1

338

44900

Aportacions a societat municipal encàrrec
gestió festes

43.000,00

10.000,00

53.000,00

1

342

44901

Aportacions a societat municipal encàrrec
instalacions esportives

73.000,00

31.000,00

104.000,00

1

320

44902

Aportacions a societat municipal encàrrec
llar d’infants

166.500,00

19.000,00

185.500,00

1

342

62908

Tanca perimetral i porteries camp futbol

7.600,00

13.165,00

20.765,00

3

1532

61910

Pavimentació camins vallgornera,
cementiri de vilanova

24.855,63

2.764,37

27.620,00

1

150

78000

Subvencions per a rehabilitació de façanes

2.500,00

3.260,00

5.760,00
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Total Suplements de crèdit

118.024,32

Total Modificació Pressupost Despeses

118.024,32
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Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant Romanent líquid de tresoreria general. Detall del corresponent finançament:

PRESSUPOST D’INGRESSOS: INCREMENT
Org.

Econ

Descripció

Prev anterior

Modificació

Prev. definitiva

1

87000

RLT GENERAL

299.532,04

118.024,32

417.556,36

Total Modificació Pressupost Ingressos

118.024,32

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès en data 26 de setembre de 2016.
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 2016.
D’acord amb l’anterior l’Alcalde-President proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expendient de Suplement de crédit finançat amb Romanent Líquid de tresoreria general número 9/2016 (Exp.
311/2016) del pressupost de despeses de la Corporació, i el detall del qual és el següent:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 9/2016
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDITS
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Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

170

21003

Neteja recs

24.314,95

24.314,95

48.629,90

1

920

22706

Estudis i treballs tècnics

35.200,00

14.520,00

49.720,00

1

338

44900

Aportacions a societat municipal encàrrec
gestió festes

43.000,00

10.000,00

53.000,00

1

342

44901

Aportacions a societat municipal encàrrec
instalacions esportives

73.000,00

31.000,00

104.000,00

1

320

44902

Aportacions a societat municipal encàrrec
llar d’infants

166.500,00

19.000,00

185.500,00

1

342

62908

Tanca perimetral i porteries camp futbol

7.600,00

13.165,00

20.765,00

3

1532

61910

Pavimentació camins vallgornera,
cementiri de vilanova

24.855,63

2.764,37

27.620,00

1

150

78000

Subvencions per a rehabilitació de façanes

2.500,00

3.260,00

5.760,00

Total Suplements de crèdit

118.024,32

Total Modificació Pressupost Despeses

118.024,32
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Amb els següent detall del corresponent finançament:

PRESSUPOST D’INGRESSOS: INCREMENT
Org.

Econ

Descripció

Prev anterior

Modificació

Prev. definitiva

1

87000

RLT GENERAL

299.532,04

118.024,32

417.556,36

Total Modificació Pressupost Ingressos

118.024,32

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.

Vots a favor:

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.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

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.
“El sr. Serra Planas manifesta que hi votarà en contra. Pregunta el sr. Serra
Planas, respecte a la partida d’estudis i feines tècniques a qui s’encarrega
al qual el sr. Alcalde respon que als tècnics que fan els diferents projectes
d’obra.
Pregunta el sr. Serra Planas respecte a les aportacions a la societat i a qui
s’encarreguen les festes, etc, al qual la sra. Carreras respon que l’Ajuntament
té encarregades a la societat diverses encomanes de gestió i que vistos els
diferents resultats de la societat s’ha de regularitzar en tant que la societat
té una sèrie de despeses que no li són pròpies, com per exemple la confecció
de les nòmines i assessoria de la llar d’infants i pavelló municipal que fins
ara ho assumia la societat i que com a part de l’encomana de gestió ho
ha d’assumir l’Ajuntament. Continua manifestant la sra. Carreras que es
tracta de despeses que no són pròpies a l’explotació del negoci i només es
pretén regularitzar.
La sra. Garrido exposa que aquestes despeses ja es sabien al moment de
fer el pressupost per a l’exercici 2016 i pregunta perquè no es va fer al seu
moment i es fa ara al qual la sra. Carreras manifesta que s’ha anat ajustant
i regularitzant al llarg de l’exercici.
Fa avinent el sr. Serra Planas que ell només entén que es passen 200.000
euros a la societat perquè el 2016 no sigui deficitari.
En aquest punt l’alcalde va dir diverses vegades que no enlloc parlava de
200.000 €, donat que el total de la modificació de crèdit que contenia
altres partides a modificar a més de les de la societat municipal només
pujava un total de 118.024,32 €
El sr. Joan Planas pregunta perquè es duplica la partida destinada a neteja
de regs al qual la sra. Carreras respon que es fan 5 km més a Peralada i ja
se’n van fer 5 km a Vilanova.
Fa avinent el sr. Planas que li sorprèn que es clavi fins al cèntim al qual la
Sra. Carreras respon que ens hem orientat per un pressupost.

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)

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 de Vilanova)

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS
CRITERIS PER A LA FIXACIÓ DEL COMPLEMENT
DE PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA (EXPDT. 306/2016).
Antecedents de fet
1.- Vista la voluntat de la present Corporació d’implantar el
complement de productivitat a fi de retribuir l’especial rendiment,
l’activitat extraordinària i l’interès de la iniciativa amb què l’empleat/
ada exerceix la seva feina.
2.- Vist que la distribució individual de l’esmentat complement l’ha de
realitzar la Presidència de la Corporació amb subjecció als criteris que
hagi establert el Ple en base a circumstàncies objectives relacionades
directament amb l’exercici del lloc de treball.
3.- Vistos els criteris aplicables per a la determinació del complement
de productivitat redactats per l’empresa DALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, SA, empresa adjudicatària del contracte menor
de serveis consistent en l’elaboració de l’estudi organitzatiu, valoració
de llocs de treball i definició de la Relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Peralada, de conformitat amb la proposta tècnica
i econòmica presentada, mitjançant Decret d’Alcaldia-Presidència
núm. 51/2016 de 8 de març de 2016.
4.- Informe de secretaria-intervenció.

Finalment, el sr. Serra Planas suggereix a la sra. Carreras que seria més
net i clar que cada com que l’Ajuntament encarrega una cosa al Centre
aquest faci factura i l’Ajuntament pagui, al qual la sra. Carreras respon
que ja es fa així”.

CASA DE LA VILA
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Fonaments de dret
Vist l’article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual
s’estableix el Règim de Retribucions dels Funcionaris d’Administració
Local, disposa que el complement de productivitat:
1) Està destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària
i l’interès i iniciativa amb què el funcionari exerceix el seu treball.
2) L’apreciació de la productivitat haurà de realitzar-se en funció de
circumstàncies objectives relacionades directament amb l’exercici del
lloc de treball i objectius assignats al mateix.
3) En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat
durant un període de temps originaran cap tipus de dret individual respecte
a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
4) Les quantitats que percep cada funcionari per aquest concepte
seran de coneixement públic, tant dels altres funcionaris de la
Corporació com dels representants sindicals.
5) Correspon al Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la
quantitat global destinada a l’assignació de complement de productivitat
als funcionaris, dins dels límits màxims previstos en la pròpia norma.

“Manifesta el sr. Alcalde-President que es tracta d’assignar uns criteris de
productivitat a fi de retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària
i l’interés de la iniciativa amb què l’empleat/ada exerceix la seva feina. Es
tracta d’una sèrie de criteris objectius i subjectius redactats per l’empresa
DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA i que oscil·len entre un 5
i un 6% del sou.
La regidora Meritxell Garrido manifesta que hi votarà en contra perquè
no entén que es fixin els criteris de productivitat abans de l’aprovació de la
relació de llocs de treball. En quant a la puntualitat, manifesta la sra. Garrido
que només fitxen els treballadors de l’Ajuntament i no els treballadors de
Sant Domènec o els de la brigada. Així mateix, fa avinent que els criteris
4, 5 i 6 són criteris massa objectius i que la disponibilitat fóra de l’horari
laboral no es pot valorar.
El sr. Alcalde exposa que la relació de llocs de treball i els criteris de
productivitat no tenen res a veure.
El sr. Joan Planas manifesta que s’aproven uns criteris de productivitat
perquè l’Alcalde decideixi qui cobra més i qui no i que hi votarà en contra.
El sr. Joan Cros fa avinent el seu desacord al manifestat per la sra. Garrido
i pel sr. Planas.

6) Correspon a l’Alcalde o President de cada Corporació la distribució
de dita quantia entre els diferents programes o àrees i l’assignació
individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris
que si és el cas hagi establert el Ple, sense perjudici de les delegacions
que pugui conferir conforme a l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El sr. Serra Planas manifesta que el criteri és el de l’Alcalde, al qual aquest
respon que les puntuacions són molt clares”.

Conseqüentment, vist que correspon al Ple de cada Corporació
determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l’assignació
del complement de productivitat i correspon a l’Alcalde la distribució
de dita quantia entre els diferents programes o àrees i l’assignació
individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris
que en el seu cas hagi establert el Ple.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Vist que existeix consignació suficient i adequada en el pressupost
municipal vigent.
Vist l’establert al Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
Vist l’establert al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
els criteris precedents van ser sotmesos a negociació col·lectiva en
data 19 de setembre de 2016.
D’acord amb l’exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar els criteris que han de regir la concessió del
complement de productivitat, segons la quantitat global assignada
en el pressupost municipal, els quals queden establerts d’acord
amb el document redactat per l’empresa DALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, SA i que consta a l’expedient.

Vots a favor:

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 de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions:
Cap

Segon. Indicar que aquest cobrament es farà cada sis mesos (dos
pagaments anuals).
Tercer. Correspon a l’Alcalde o Regidor en qui delegui l’assignació
individual de les gratificacions amb subjecció a l’anterior criteri. Les
gratificacions no podran ser fixes en la seva quantia ni periòdiques
en la seva percepció.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i Tauler d’Edictes
de la Corporació.
Cinquè.- Aquests criteris entraran en vigor a partir del dia següent al
de la publicació dels mateixos en la forma indicada en el punt anterior.
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VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS
DE PERALADA (EXPDT. 303/2016).
Antecedents de fet.
1.- Voluntat de l’Ajuntament de Peralada de crear un instrument de
consulta i participació amb l’objectiu de canalitzar la participació dels
infants, escoltant les seves opinions i interessos al municipi de Peralada.
2.- Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 304/2016 de 15 de setembre
de 2016 pel qual s’acorda la formació del Reglament del consell
municipal d’infants de Peralada i es designen els membres de la
comissió d’estudi que tindrà per objecte redactar l’avantprojecte del
reglament esmentat.
3.- Acta de la reunió de la comissió d’estudi del reglament municipal
d’infants de Peralada de 22 de setembre de 2016.

Pregunta la sra. Garrido si els nens es reuniran amb la regidora
d’ensenyament, al qual aquesta respon que actuarà com a interlocutora.
Fa avinent el sr. Alcalde que es tracta d’un tema educatiu i no d’un òrgan
polític al qual la sra. Garrido manifesta que precisament perquè no és un
òrgan polític estaria bé que els nens coneguin que tant hi ha oposició com
equip de govern i si es vol demostrar que no ho és que hi participi també
la oposició, si només es tracta de 3 reunions a l’any.
Respon el sr. Alcalde que precisament perquè no és un tema polític, els
polítics no ens hi hem de posar.
El Sr. Serra Planas fa avinent que tot i no saber quin paper hi tindrà l’oposició
hi votarà a favor.
La sra. Garrido manifesta que també hi votarà a favor, tot i que vol demanar
a la regidora que abans de fer qualsevol ple extraordinari al respecte es fés
una reunió col·laborativa”.

4.- Informe de secretaria-intervenció.

Vots a favor:

Fonaments de dret.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

La formació d’ordenances municipals està regulat als articles 22 i 49
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), i 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).

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Resolució.

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

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)

Primer. Aprovar inicialment el Reglament del consell municipal
d’Infants de Peralada.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Segon. Sotmetre el reglament a informació pública, amb publicació
d’anunci al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini mínim de
30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Si no s’haguessin presentat al·legacions l’acord d’aprovació
inicial esdevé definitiu, sense requerir l’adopció d’un nou acord.
Aprovada definitivament l’ordenança, l’Ajuntament ha de trametre
a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el
termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiu del reglament i la còpia
íntegra i fefaent d’aquest.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra:
Cap

Abstencions:
Cap

L’ordenança s’haurà de publicar 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 abans esmentat.
“Exposa la sra. Rosa Cortada que es tracta d’un compromís municipal.
Ja s’ha parlat amb l’escola per involucrar la mainada del poble en la
organització municipal. Continua manifestant la sra. Cortada que s’han fet
reunions prèvies i que hi hauran reunions trimestrals amb els representants
i propostes treballades amb l’escola que es proposaran al Ple.
Pregunta la sra. Garrido quin paper hi tindrà l’oposició al qual la sra. Cortada
manifesta que es convidarà als nens a un ple extraordinari on es debatran
les propostes que ells presentin , i que estaran de públic.
El Sr. Alcalde-President exposa que el Reglament del consell municipal
d’infants de Peralada ja es va començar a parlar l’any 2015 i que la posició
dels nens és institucional, hauran de fer propostes i presentar-les a tota
la Corporació.

CASA DE LA VILA

47

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
REGLAMENT DELS VIGILANTS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA (EXPDT. 164/2016).
Antecedents de fet.
1.- Voluntat de l’Ajuntament de Peralada d’establir la regulació del
Servei de Vigilants Municipals pel que fa a la seva denominació,
funcions, organització, formació, règim estatutari i les formes de
col·laboració i cooperació amb altres cossos de seguretat.
2.- El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 30 de juny de
2016 aprovà inicialment el reglament dels vigilants municipals de
l’Ajuntament de Peralada.
3.- Sotmissió de l’esmentat reglament a informació pública, amb
publicació al DOGC núm. 7159 d’11 de juliol de 2016, al BOP núm.
133 de 13 de juliol de 2016 i al Punt diari de 7 de juliol de 2016, per
un termini de 30 dies.

“Motiu primer. Funcions a desenvolupar pels vigilants i abast de l’article
13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals (en endavant
PLP):
L’al·legant sosté que les funcions relacionades a l’article 5 són de contingut
fonamentalment burocràtic i no caben dins de les que contemplades a
l’article 13 de la Llei 16/91 de 10 de juliol de les Policies Locals, i adverteix
que no serà possible assignar altres funcions que no siguin les previstes
legalment, ni per ban d’alcaldia ni per ordenança municipal.
Doncs bé, l’article 5 del Reglament està redactat de conformitat amb el que
disposa l’article 13 de la Llei 16/1991 i les diferents tasques encomanades
als vigilants s’agrupen d’acord amb les funcions fixades pel citat precepte.
En l’al·legació es diu de manera genèrica que les funcions encomanades
són burocràtiques, però ni diu quines tenen aquest caràcter ni perquè, raó
per la qual cal refusar aquest motiu d’oposició.

5.- Dins del termini d’exposició pública s’ha presentat un escrit
d’al·legacions:

Respecte al motiu referit a la possibilitat de que els vigilants supleixin als
funcionaris i personal de l’ajuntament de forma puntual i esporàdica per
contingències sobrevingudes cal dir que el Reglament no contempla aquesta
contingència, precisament per a no incomplir el contingut de l’article 13
del la Llei 16/1991.

• Félix G. García en nom i representació del sindicat SAP-PL, com a
secretari general (RE 2329 de 5 d’agost de 2016)

Conseqüentment, pel que s’ha exposat en aquest punt cal desestimar
l’al·legació.

6.- Informe de Secretaria – Intervenció.
Fonaments de dret.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
• Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
Primer. Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. Félix G.
García en nom i representació del sindicat SAP-PL, com a secretari
general, en data 5 d’agost de 2016 contra l’aprovació inicial del
Reglament dels vigilants municipals de l’Ajuntament de Peralada en
relació a la jornada i horari en base als arguments següents:

Motiu segon, tercer i quart. Condició de funcionaris dels vigilants
municipals:
En aquest sentit, l’al·legant defensa que els vigilants han de ser personal
funcionari. Doncs bé, l’article 16 del Reglament disposa que el personal
vigilant tindrà la condició de funcionari, motiu pel qual cal desestimar el
motiu d’aquesta al·legació per manca de fonament.
La situació preexistent denunciada per l’al·legant no motiva ni pot motivar
la il·legalitat del present reglament que, precisament, s’aprova amb la
finalitat d’omplir un buit legal. No obstant, caldrà efectuar les actuacions
que calgui legalment per regularitzar la situació estatutària dels membres
del cos.
Conseqüentment, pel que s’ha exposat en aquest punt cal desestimar
l’al·legació.

Motiu cinquè. Normes d’actuació i principis bàsics:
“Motiu sisè. Jornada i horari:
Finalment, fer esment que la jornada és el temps màxim que cada
treballador dedica a l’execució del treball pel qual va ser contractat, que
en el nostre cas és de 37 hores 30 minuts setmanals de treball efectiu i
l’horari és la distribució de la jornada de treball en un temps determinat.
No obstant l’exposat, i per tal d’evitar interpretacions contradictòries
es proposa modificar l’apartat 1 de l’article en el sentit de recollir que
la Jornada ordinària serà de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu
de promig en còmput anual”.
Segon. Destimar la resta d’al·legacions presentades pel Sr. Félix G.
García en nom i representació del sindicat SAP-PL, com a secretari
general, en data 5 d’agost de 2016 contra l’aprovació inicial del
Reglament dels vigilants municipals de l’Ajuntament de Peralada en
base als arguments següents:
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L’al·legant considera que les tasques descrites a l’article 6.2.c i 6.3 i a
l’article 8 .1.d) i e) del Reglament dels vigilants municipals de l’Ajuntament
de Peralada, són pròpies d’un policia local i no d’un vigilant, però ni motiva
ni fonamenta jurídicament aquest motiu d’oposició, raó per la qual ha
de ser desestimat. No obstant això, cal informar que no és voluntat de
l’ajuntament encarregar als vigilants tasques pròpies de la Policia, entre
d’altres motius, per què seria una irresponsabilitat i aniria contra llei.
També s’impugna que l’article 17 del Reglament dels vigilants municipals de
l’Ajuntament de Peralada prevegi la possibilitat de que els vigilants puguin
portar un bastó policial extensible.
El motiu d’oposició és que el vigilants no han rebut la formació bàsica
necessària pel seu ús.
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Evidentment, aquesta probabilitat no es podrà posar en pràctica sense que
prèviament els vigilants no han rebut la formació bàsica necessària pel seu
ús i sempre dins de la legalitat.

Creiem que el clima de treball és, majoritàriament bo. Sempre i ha algun
cas que pot ésser més difícil de gestionar i que pot crear tensions però i ha
llocs de treball que per la seva naturalesa la flexibilitat és més limitada.

Conseqüentment, pel que s’ha exposat en aquest punt cal desestimar
l’al·legació”.

Alguns serveis municipals impliquen horaris de matí, tarda i nit, treballar
festius, complir uns torns i donar un servei al ciutadà adequat. La nostra
obligació és donar aquest bon servei i fer complir aquets obligació a tots
i cadascun dels treballadors municipals, de vegades el conflicte sorgeix
quan es discrepa d’això.

Tercer.- Aprovar definitivament el Reglament dels vigilants municipals
de l’Ajuntament de Peralada.
Quart.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiu del
reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
Cinquè.- El reglament s’haurà de publicar 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
abans esmentat.
Sisè. Notificar el present acord al sr. Félix G. García en nom i
representació del sindicat SAP-PL, com a secretari general.
“ Manifesta el sr. Alcalde que en el passat ple es va aprovar el reglament
dels vigilants municipals de l’Ajuntament de Peralada, que es va presentar
una al·legació i que aquesta s’ha resolt d’acord amb el criteri facilitat per la
Direcció General de la Policia i amb l’assessor municipal.
El Sr. Joan Planas fa entrega d’un escrit que es transcriu, literalment, a
continuació:
Lluís Molas, Joan Valls, Josep Mª Sala (Pai), Joan Maranges i Oscar, són
els municipals que han plegat des de que Pere Torrent és alcalde, i Dani
González que encara forma part de la plantilla, porta més d’un any de baixa.
En l’últim ple ordinari vàrem dir que els vigilants municipals duraven molt
poc, l’alcalde ho va negar explicant que en Jaume porta molts d’anys, doncs
bé, tots els noms anteriorment anomenats han durat poc com a Municipals
de Peralada. Creieu que 5, són pocs? Tots han plegat amb Pere Torrent com
a alcalde, crec que hi hauríeu de reflexionar i potser hauríeu de plantejar-vos
si es correcte aprovar aquesta normativa en la que diu bàsicament que els
podeu ordenar fer de tot, des d’agutzils fins a simples recaders.

Ens devem al ciutadà que és qui paga els impostos i de vegades certes
actituds de certs treballadors no van en aquesta direcció, per sort són una
minoria.
El Sr. Joan Planas fa entrega d’un escrit que es transcriu, literalment, a
continuació:
Pere Torrent ha deixat clar que ja no sap de qui parla. Tenia un escrit
preparat dedicat a la Meritxell Garrido i ara me l’ha dedicat a mi. Jo mai
he dit moltes coses de les que ha dit Pere Torrent.
La senyora Meritxell Garrido pregunta, respecte als motius segon, tercer
i quart què passarà amb els que son vigilants i no són funcionaris, al qual
el sr. Alcalde respon que se n’ha de parlar amb els assessors i que l’única
funció del reglament és definir quines són les tasques que es venen fent.
El sr. Serra Planas manifesta i vol que consti en acta, que l’Alcalde ja portava
escrita, des de casa, la resposta a la pregunta abans de la intervenció del
sr. Joan Planas i que anava dirigida a la sra. Garrido.

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)

Respon el sr. Alcalde que un es va jubilar, si algú està malalt no és culpa de
l’Alcalde. Continua manifestant el sr. Alcalde que en Meranges pare es va
jubilar i en Meranges fill quan es va convocar la plaça no es va presentar

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Continua manifestant el Sr. Alcalde que tenia un escrit preparat dirigit a
la senyora Meritxell Garrido, del Grup Unió Municipal de Catalunya i que
fa entrega del mateix, tot i que el dirigeix al sr. Planas, que literalment,
diu el següent:

Vots en contra:

Sempre es treu el tema del personal i treballadors, presentant en molts
casos un escenari dantesc, lúgubre, negre i tenebrós.

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Que si posem traves per aquí, que si no hi ha possibilitat de conciliar la feina
amb la vida personal per allà, ha insinuat que algunes baixes són degudes
a una mala gestió, etc, etc.

Abstencions:

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)

Cap

Des que l’equip de govern s’és molt curós en resoldre els múltiples casos
i problemes que tenen els treballadors, en els llocs de treball on es pot
hi ha flexibilitat horària tant a l’entrada com la sortida, vàries dones
treballadores han tingut fills i amb totes hi ha hagut l’entesa en quant a
les reduccions, els dies, l’encadenament de vacances, etc. Anant més enllà
del que estrictament seria obligat.
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DESÈ.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET
D’ALCALDIA NÚM. 288/2016 DE 2 DE SETEMBRE
DE 2016 D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL
DE JOVENTUT DE PERALADA 2016-2019 (EXPDT.
260/2016).
Antecedents:
1.- Pla local de joventut de Peralada del període 2016-2019, redactat
per la Tècnica de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
2.- Decret d’Alcaldia-Presidència 288/2016, de 2 de setembre de
2016 pel qual s’aprova inicialment el Pla Local de Joventut 2016-2019
de l’Ajuntament de Peralada, elaborat per la tècnica de joventut i que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret:
- Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut de
Catalunya
- Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla nacional
de joventut de Catalunya 211-2020.
- Acord GOV/130/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Pla
d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya:
horitzó 2016.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Proposta:
Com a Regidora de Joventut a l’Ajuntament de Peralada PROPOSO
a l’Alcalde-President de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer. Ratificar el Decret d’Alcaldia-Presidència 288/2016, de 2
de setembre de 2016 pel qual s’aprova inicialment el Pla Local de
Joventut 2016-2019 de l’Ajuntament de Peralada, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA núm. 288/2016
Peralada, a la data de la signatura electrònica
Exp. Núm. 260/2016 (relacionat amb l’Exp. Núm. 252/2016)
Aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019

de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils.
1.4- Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies,
facilitant la seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les
millors condicions.
2. La Proposta de la Regidora de Joventut.
Fonaments de dret:
- Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut de
Catalunya
- Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla nacional
de joventut de Catalunya 211-2020.
- Acord GOV/130/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Pla
d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya:
horitzó 2016.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Resolució:
Com l’Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada, a proposta de
la Regidoria de Joventut, RESOLC:
Primer. Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut 2016-2019 de
l’Ajuntament de Peralada, elaborat per la tècnica de joventut i que
consta a l’expedient.
Segon. Trametre el present acord, juntament amb el Pla Local de
Joventut a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Exposar el Pla Local de Joventut 2016-2019 a informació pública
pel termini de 30 dies hàbils. Transcorregut el termini d’exposició
pública, si no s’han presentat al·legacions, l’acord s’entendrà aprovat
definitivament .
Quart. Publicar l’acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Cinquè. Autoritzar a l’Alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.
Sisè. Donar compte, i si escau, ratificar el present Decret en la propera
sessió plenària que se celebri”.

Antecedents:
1. El Pla local de joventut de Peralada del període 2016-2019, redactat
per la Tècnica de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el
qual té els següents objectius generals:
1.2- Garantir la igualtat d’oportunitats dels joves en l’accés als
recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per exercir
la ciutadania.
1.3- Fomentar la participació dels joves en la construcció de projectes
col·lectius mitjançant una política activa de dinamització que, a més de
facilitar la seva presència en la vida pública del municipi, generi espais
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Segon. Traslladar certificat del present acord a la Secretaria de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.
“La sra. Garrido manifesta la seva sorpresa al fet que en el pla de
joventut es faci esment al membres del ple i es deixin als regidors de
l’oposició. Sol·licita s’esmeni la pàgina 13”.

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 de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

• 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).
• 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 2016.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada per a la
realització de tallers de memòria i de gimnàstica del “programa
d’atenció i prevenció a la dependència” per a l’Any 2016 entre
l’Ajuntament de Peralada i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Segon. TRASLLADAR certificat del present acord al Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i al departament corresponent.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Vots a favor:
Vots en contra:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Cap

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Abstencions:

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Cap

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)

ONZÈ.- 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
DE TALLERS DE MEMÒRIA I DE GIMNÀSTICA EN EL
MARC DEL “PROGRAMA D’ATENCIÓ I PREVENCIÓ A
LA DEPENDÈNCIA” PER A L’ANY 2016.
(EXPDT. 35/2016)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Antecedents de fet.

Abstencions:

1.- Acord del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de 22 de
març de 2016, pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada per
a la realització de tallers de memòria i de gimnàstica del “programa
d’atenció i prevenció a la dependència” per a l’Any 2016 entre
l’Ajuntament de Peralada i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Cap

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra:
Cap

2.- Conveni anteriorment referit.
3.- Informe de secretaria-intervenció.
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).
• Art. 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
(LRJAP-PAC)
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DOTZÈ.- PROPOSTA DE RENOVACIÓ DEL CONVENI
AMB DIPSALUT DE CESSIÓ GRATUÏTA DE 2
DESFIBRIL·LADORS FIXOS I 1 DESFIBRIL·LADOR
MÒBIL (EXP. NÚM. 54/2011).
Antecedents:
1. Per Decret de l’Alcaldia núm. 22/2012 de data 23/01/2013 es va
aprovar el Conveni de cessió gratuïta de 2 desfibril·ladors fixos i 1
desfibril·lador mòbil a l’Ajuntament de Peralada entre Dipsalut i aquest
Ajuntament en el marc del programa “Girona, Territori Cardioprotegit”.
2. Vist que s’ha de renovar el conveni signat en data 8 de febrer
de 2013 per adaptar-lo a les noves bases reguladores del conveni
aprovades pel Consell Rector de Dipsalut en sessió de 08/03/2016.

Quart. PUBLICAR íntegrament el conveni per a la seva eficàcia, si no
ho fes DIPSALUT, un cop signat, al BOP de Girona.
Cinquè. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni
signat a la DGAL.
Sisè. Facultar a l’alcalde per la signatura de l’esmentat conveni i per tal
de què pugui realitzar tots els tràmits i gestions que siguin necessaris
per l’afectivitat del mateix.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

3. A l’expedient administratiu hi consta el nou Conveni de gestió de la
xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Peralada entre Dipsalut i
aquesta Corporació, amb una durada fins al 31/12/2019.

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

4. L’objecte del nou conveni és establir els termes i condicions de la
gestió de la xarxa de desfibril·ladors entre els dos ens.

Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)

5. Informe de secretaria-intervenció.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Fonaments de dret:

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

•La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

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

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Vots en contra:
Cap

• La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
• El 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.

Abstencions:
Cap

• El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.
• Arts. 3 i 6 del Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual
s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors
externs fora de l’àmbit sanitari i per l’autorització d’entitats formadores
en aquest ús.
• La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Resolució.
Com a Regidor d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat de l’Ajuntament
de Peralada proposo al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors
de l’Ajuntament de Peralada a signar per la present Corporació i
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(DIPSALUT) que té per objecte la cessió gratuïta a l’Ajuntament de
2 desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil, de forma indefinida i
que consta a l’expedient.
Segon. Incloure als contractes d’assegurança municipals la cobertura
de danys per ús inadequat, robatori, vandalisme i meteorològics del
desfibril·lador cedit.
Tercer. Traslladar certificat del present acord a l’Organisme Autònom
de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), per tal de
procedir a la signatura i la publicació del conveni.
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TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL
CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
COMPTABILITAT ENERGÈTICA MUNICIPAL AMB EL
CCAE (EXPDT. 241/2016).
Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 de desembre de 2010 va
aprovar el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Peralada.
2.- El Ple de l’Ajuntament en sessió de 10 de febrer de 2012 va acordar
adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.
3.- El document del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Peralada
(PAES) definitiu i els corresponents annexos, varen ser aprovats per
Decret de l’Alcaldia núm. 209/2014 de 21 de juliol de 2014, i ratificats
pel Ple en sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2014
4.- Esborrany del Conveni per a la prestació del servei de comptabilitat
energètica municipal entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
aquesta Corporació, d’un any de durada, prorrogable, l’objecte del
qual és la posada en marxa del servei per a la gestió i el control de la
facturació energètica, d’acord amb les característiques bàsiques del
servei de comptabilitat energètica que consten al punt 2n del conveni.
5.- D’acord amb la documentació obrant a la present Corporació,
actualment aquesta Corporació disposa de 35 pòlisses subjectes a
la contractació del servei de comptabilitat energètica.

Resolució.
Com a Regidor d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat de l’Ajuntament
de Peralada proposo al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el conveni a signar per l’Ajuntament de Peralada i
pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i que consta a l’expedient per
a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal. que
té per objecte la posada en marxa del servei per a la gestió i el control
de la facturació energètica i que consta a l’expedient.
Segon. Suspendre la signatura del conveni fins disposar de finançament
del servei delegat a l’aplicació pressupostària corresponent del
Pressupost Municipal per a l’exercici 2017.
Tercer. Traslladar certificat del present acord al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, per al seu coneixement i efectes oportuns.
Quart. Publicar íntegrament el conveni per a la seva eficàcia, si no
ho fes el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, un cop signat, al BOP
de Girona.
Cinquè. Trametre certificat del present acord i còpia del conveni signat
a la DGAL.
Sisè. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per la signatura de l’esmentat
conveni i per tal de què pugui realitzar tots els tràmits i gestions que
siguin necessaris per l’afectivitat del mateix.
Setè. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria de la
Corporació.

6.- Informe de secretaria-intervenció.
Fonaments de dret:

Vots a favor:

• Art. 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local (LBRL).

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

• Art. 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
(LRJAP-PAC)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

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

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

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

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

• Art. 10 i DA 2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP).

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

• Arts. 10, 11 i 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Vots en contra:

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Cap

Abstencions:
Cap

“Manifesta el sr. Alcalde que ja es va parlar amb el CCAE i que aquest
s’encarrega de capturar les dades i passar-les a un aplicatiu, amb un cost
d’uns 60 euros per pòlissa”
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CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ
DE SUPORT DEL GRUP DE CONVERGÈNCIA DE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA PER TAL QUE EL
TRANSPORT I EL MENJADOR ESCOLAR DEL POBLE
DE VILANOVA DE LA MUGA SIGUI CONSIDERAT
PROVISIÓ DE SERVEI OBLIGATORI
(EXPDT. 316/2016).

El criteri de municipi de residència no és necessàriament explicatiu de
les dificultats d’accés de l’alumnat als centres escolars, ni tampoc de la
distància geogràfica. És per això que, d’acord amb el dret dels infants
a l’escolarització en igualtat d’oportunitats, el Síndic de Greuges ha
recordat en les seves resolucions la necessitat de modificar el marc
normatiu vigent i de complementar el criteri de municipi amb un
criteri que ponderi la proximitat geogràfica i el grau d’accessibilitat
física del centre escolar.

Antecedents de fet.

La divisió administrativa entre termes municipals no hauria d’esser
motiu de tracte diferenciat entre dos alumnes que comparteixen
condicions similars de proximitat a un mateix centre educatiu.

1.- Vista la moció de suport del grup de Convergència de l’Ajuntament
de Peralada per tal que el transport i el menjador escolar del poble
de Vilanova de la Muga sigui considerat provisió de servei obligatori.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següentacord:
Primer. Aprovarla moció de suport del grup de Convergència de
l’Ajuntament de Peralada per tal que el transport i el menjador escolar
del poble de Vilanova de la Muga sigui considerat provisió de servei
obligatori, que literalment diu:

“MOCIÓ DE SUPORT DEL GRUP DE CONVERGÈNCIA DE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA PER TAL QUE EL TRANSPORT I
EL MENJADOR ESCOLAR DEL POBLE DE VILANOVA DE LA MUGA
SIGUI CONSIDERAT PROVISIÓ DE SERVEI OBLIGATORI.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fent esment al que diu el Síndic de Greuges en el seu informe
extraordinari de maig de 2010, les polítiques de beques i de provisió
dels serveis de transport i menjador escolars conformen un dels
àmbits bàsics de la política educativa a l’hora de garantir la igualtat
d’oportunitats en l’educació.
La Convenció sobre el dret dels infants de Nacions Unides insta als
Estats membres a reconèixer aquest dret i a proveir-lo en condicions
d’igualtat i conseqüentment també de gratuïtat en els ensenyaments
de provisió universal.
L’equitat i la gratuïtat són principis orientadors del nostre sistema
educatiu (article 21 de l’Estatut de Catalunya).
A Catalunya la provisió dels serveis de menjador i transport escolars
a Catalunya està fixada pel Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual
es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics
de titularitat del Departament d’Ensenyament, i pel Decret 161/1996,
de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria,
respectivament.
Aquesta normativa preveu que el servei escolar de transport sigui de
provisió obligatòria i gratuïta per als alumnes d’educació obligatòria
“que hagin d’ésser escolaritzats fora del seu municipi de residència en un
centre públic ordinari o d’educació especial, proposat pel Departament
d’Ensenyament”. De manera similar, i segons aquesta normativa, el
servei escolar de menjador ha de ser de provisió obligatòria i gratuïta
per als alumnes dels ensenyaments obligatoris escolaritzats en
centres docents públics que es trobin en la condició “d’estar obligats
a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència
en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent”
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El greuge descrit es produeix al poble de Vilanova de la Muga que té el
centre escolar dins el municipi de Peralada al qual pertany, i del qual dista
uns quatre quilòmetres. L’actual normativa no considera que hagi de
tenir transport obligatori per estar situat dins el mateix municipi de
residència.
Per contra els alumnes de Mollet de Peralada que resideixen a una
distancia geogràfica similar tenen garantits els serveis de menjador
i transport escolars amb caràcter obligatori i gratuït pel fet d’estar
escolaritzats en un municipi diferent del de residencia.
Des del curs 2011-2012 les famílies de Vilanova de la Muga amb
fills en edat escolar han d’assumir el cost del transport donat que el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà ja no assumeix de forma gratuïta
la competència delegada del mateix.
Des del mateix curs l’Ajuntament de Peralada va assumir el 50 % del
cost del transport d’aquestes famílies mitjançant la subscripció d’un
conveni amb el CCAE.
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat l’elaboració de nous
decrets sobre la provisió dels serveis de transport i menjador escolars
que incorporin criteris de distància geogràfica per determinar la
provisió obligatòria i gratuïta dels serveis de transport i menjador
escolars, a més del criteri d’escolarització en un altre municipi diferent
del de residència previst en la normativa actual.
SEGON.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya
l’ampliació, per mitjà d’aquests nous decrets, de l’obligatorietat de
la provisió gratuïta dels serveis de transport i menjador escolars
als alumnes que tenen dèficits d’accessibilitat geogràfica o física a
l’oferta escolar i que no tenen reconegut aquest dret. Cal destacar
especialment:
Els alumnes dels ensenyaments no obligatoris que es veuen obligats
a desplaçar-se lluny del seu domicili, especialment de batxillerat i de
formació professional;
Els alumnes dels ensenyaments obligatoris que es veuen obligats
a desplaçar-se lluny del seu domicili, tot i estar escolaritzats en un
centre escolar dins del propi municipi de residència;
Els alumnes dels ensenyaments obligatoris i no obligatoris amb
necessitats educatives especials que es veuen obligats a desplaçarse lluny del domicili familiar;
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TERCER.- Que mentre no es produeixen els canvis normatius
esmentats, el transport i el menjador escolar per Vilanova de la Muga
sigui considerat de provisió obligatòria, amb caire d’excepcionalitat,
per la seva llunyania respecte del centre escolar malgrat trobar-se dins
el mateix municipi. En cap cas el transport i el menjador escolars poden
ésser considerats com a serveis complementaris sinó absolutament
necessaris.
QUART.- Traslladar aquesta moció al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als diferents grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, a l’escola Ramon
Muntaner del municipi i l’Ampa de la mateixa escola”.
“Manifesta el sr .Alcalde que es tracta de posar de manifest el que ja s’ha
dit moltes vegades. En aquest sentit, la sra. Carreras manifesta que molts
altres municipis han engegat mocions similars.
El sr. Serra Planas exposa que naturalment hi votarà a favor tot i que
considera aquesta moció un robatori cap al sr. Joan Planas que ho ha
defensat des del primer moment, al qual la sra. Carreras manifesta que
potser, el sr. Planas arriba tard.
El sr. Alcalde exposa que el sr. Planas ho ha exposat i defensat, tot i que
també hagués pogut haver presentat una moció i no ho ha fet. Continua
manifestant el sr. Serra Planas que a l’equip de govern no li importen les
famílies al qual el sr. Alcalde manifesta que a l’equip de govern si que li
importen les famílies i es tracta de fixar un criteri i que cap nen es quedi
sense anar a escola per culpa del transport.

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 de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra:
Cap

Abstencions:
Cap

QUINZÈ.- ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.

SETZE.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Alcalde- Predient contesta totes les preguntes del ple anterior.
Sr. Serra Planas:
1.- Pregunta a la sra. Carreras: A qui correspon el criteri d’aplicar els
recàrrecs de l’IBI dels anys passats?
Respon la sra. Carreras que ve regulat per llei i que es contestarà per
escrit en el proper ple.
2.- Pregunta a la sra. Lladó: Com és que es va tornar a convocar la
festa de la gent gran per a l’11 de setembre si molta gent vol anar a la
manifestació. L’any passat no va ser l’11 de setembre i a molta gent
ens agrada anar a les dues coses.
Respon la sra. Lladó que fa molts anys que es fa l’11 de setembre i que
la gran majoria de persones que van a dinar no van a la manifestació,
tot i que es pot plantejar un canvi de data.
Sr. Joan Planas:
1.- El Sr. Joan Planas fa entrega d’un escrit que es transcriu, literalment,
a continuació:
“L’imant al final ha arribat, però tard, molt tard, fa temps que hauria d’estar
en marxa. Sembla que aquest imant aconsegueix atraure i atrapar molts
trossos de ferro, però ningú ens pot dir si és un percentatge molt alt o és la
totalitat dels ferros que hi ha als camins. El que ara crec que per a tots és
evident, és que els camins, tant de Vilanova com de Peralada, estan plens
de ferralla, molta més de la que qualsevol de nosaltres es podia pensar.
Almenys més de la que ens pensàvem des de Vilanova, perquè vosaltres
ja heu dit moltes vegades que no n’hi havia o que n’hi havia una quantitat
irrisòria. Ja quan vàreu arreglar els camins amb el material provinent de
formigó trinxat, tot i que alguns de vosaltres us encaparràveu en que no
hi havia ferralla, era evident que hi havia trossos de rea. Ara després de
veure treballar l’imant crec que ha quedat clar que el material amb el que
arregleu els camins és una autèntica porqueria. Ens heu portat un munt de
maldecaps i de problemes. Ens hem queixat, em fet instancies, heu respost
que no era culpa del material ni de l’ajuntament, tot i que en alguna ocasió
contada heu pagat les reparacions d’algun veí.
Des de Vilanova fa temps que estem fent un preciós àlbum de fotos de
rodes rebentades, amb un clau o un tros de rea al mig, en portem moltes
pagines, i a les ultimes pagines d’aquest àlbum hi tenim unes quantes
fotos de l’imant que esteu passant per els camins. En aquestes fotos es pot
veure com l’imant esta completament ple de ferralla i moltes reas; vàrem
poder fotografiar també tota la ferralla que es va poder treure amb 5 hores,
concretament es varen treure 7kf de ferralla. Encara us sembla poc aquesta
quantitat? Si voleu us podem fer arribar totes aquestes fotos per a que en
tingueu constància. Seguireu fent servir aquest material? Penseu fer alguna
cosa per “reparar” tot el dany causat?”
Respon el sr. Alcalde al sr. Planas que respecte al material, ell mateix
(sr. Planas) va anar a la planta a veure’l. En aquest sentit, el sr. Cros
manifesta que el sr. Planas va dir, a la planta de material, que aquest
li semblava bé. Respon el sr. Planas que ell va dir que li semblava bé
l’imant.
Pregunta el sr. Planas al sr. Alcalde si ha vist a l’imant treballar el qual
respon que personalment no.

Fa avinent el sr. Cros que tant a Peralada com a Vilanova escampen
el mateix material però que a Vilanova només rebenten els mateixos.
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El sr. Alcalde, fa entrega d’un escrit que literalment, diu el següent:
“És evident que hi ha claus i restes de ferros als camins de Peralada i de
Vilanova, no ho hem negat mai. Fa uns anys es va abocar material ceràmic
provinent de la planta de tractament de residus de Peralada, un cop estès
es va detectar gran nombre de restes de ferros i alguns claus. Es va posar
en coneixement del a planta de tractament de residus i van assegurar que
havien resolt el problema. Des de l’Ajuntament vam canviar de material
passant-se a arranjar els camins amb àrid reciclat de formigó. Aquestes
darreres actuacions incentivades i subvencionades per la pròpia Generalitat
de Catalunya mitjançant l’Agència de residus de Catalunya. De manera
esporàdica es va passar un imant per recollir les restes de ferros que es
trobessin als camins.
En les actuacions d’aquest 2016 s’ha utilitzat material de formigó reciclat
i s’ha passat un imant primer de l’empresa que ens va subministrar l’àrid
reciclat i des d’aquest mes de setembre amb l’imant que ha adquirit
l’Ajuntament.
Segons els diversos tècnics i industrials que ens presten els serveis, els ferros
que encara resten als camins provenen, previsiblement, de les primeres
actuacions de fa anys i que cada vegada que es fa una actuació, en remoure
la terra, tornen a aflorar.
Quines mesures prendrà l’Ajuntament:
• Cada vegada que hi hagi una actuació i es remogui la terra es passarà
l’imant municipal
• Un cop escampat i compactat el material, es passarà l’imant municipal.
• De manera regular, encara que no es faci cap actuació, es passarà l’imant
municipal.
• Pel proper 2017 no s’ha demanat cap subvenció a l’Agència de residus de
Catalunya per arranjament de camins amb àrid reciclat.
• No es faran tractaments ni reparacions amb l’àrid reciclat fins que no es
tinguin totes les garanties que la qualitat del mateix és la correcta”.
Finalment, el sr. Alcalde pregunta al sr. Planas de quines reparacions
es tracta i a quins veïns s’ha pagat en tant que no ho té present, al
qual el sr. Planas manifesta que ho dirà a fóra del Ple.
Continua preguntant el sr. Planas quines actuacions es faran per a
reparar el dany causat al qual el sr. Alcalde respon que es seguirà el
procediment que pertoqui.
2.- El Sr. Joan Planas fa entrega d’un escrit que es transcriu, literalment,
a continuació, dirigit a la sra. Lourdes Carreras:
“ El que va llegir la regidora Lourdes Carreras sobre la moció d’ERC referent
al procediment de regularització cadastral, va er una presa de pèl per al
públic i l’oposició i un acte de xuleria i prepotència. És evident que no
l’entenia ningú, ja que va llegir una parrafada plena de tecnicismes i cap
membre de l’oposició en tenia una còpia. Des d’Independents per Vilanova
creiem que no calen espectacles d’aquest tipus.
Us hem acusat varies vegades de no fer res per evitar que les granges i
magatzems agrícoles passin de no pagar IBI a pagar un IBI considerablement
alt. Doncs bé, expliqueu-vos, que heu fet?”
Respon la sra. Carreras que no és cap acte de xuleria sinó la resposta
a una moció que també contenia aspectes tècnics. Fa avinent la sra.
Carreras que es convocarà una reunió informativa.
El sr. Alcalde exposa que el tema de la regularització cadastral és un
tema sensible.
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3.- El Sr. Joan Planas fa entrega d’un escrit que es transcriu, literalment,
a continuació:
“Ja que vosaltres no ho heu fet m’agradaria donar les gràcies als membres
de la Comissió de Festes de Vilanova per la feina feta durant aquests onze
anys. I per tal de que la resta de regidors siguin coneixedors de la causa de
dimissió d’aquesta m’agradaria llegir-vos la instancia que van presentar.
Benvolgut alcalde, benvolguda Regidora de Vilanova.
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos la nostra dimissió com a
Comissió de festes.
Com tots dos sabeu la nostra relació amb la Regidora no és massa bona, i
tenint en compte com va anar la última festa hem decidit dimitir.
Benvolguda Regidora,
Fa 11 anys que estem a la Comissió de festes, durant aquests 11 anys hem
organitzat les festes, les dues que sempre s’havien fet, la festa major i la
de la diada vam impulsar altres festes com carnaval, la marxa, el cagatió,
el concert de Nadal, la cantada d’havaneres i els sardanes., Cada any hem
participat a la Fira del Clown. Ho podem haver fet millor o pitjor, però
sempre amb bona voluntat i de manera altruista i amb la gran recompensa
que gairebé sempre l’assistència era nombrosa i la gent disfrutava de les
festes.
Des que vam començar, quan encara era alcalde el Sr Padern mai vam
recollir l’embargadura de les dues festes grosses, és evident que una
comissió formada per 5 o 6 noies no és pot fer càrrec d’aquesta tasca i
que la recollida de les festes majors d’un municipi pertoquen a la brigada
(segurament deu constar al contracte de la brigada). Per contra les festes
de poca embargadura sempre ens hem cuidat de tot des del principi al
final i moltes vegades amb la col·laboració de gent del poble. Amb els
antics regidors (sr Joan Presas, Sra Gràcia Martínez i Sra Mònica Lladó),
vam parlar d’aquest tema, de quines eren les funcions de la comissió de
festes, enguany en aquesta festa de la diada quan ens vas parlar de les
nostres responsabilitats de recollir i de que una comissió de festes havia
de ser una festa del principi al final ens vam adonar que des que havies
entrat com a regidora no t’havies reunit amb nosaltres per parlar de les
nostres obligacions.
Sabem que ets la regidora però tot i així, creiem que no tenies cap dret a
dir-nos que començar a preparar una festa a quarts de 8 del vespre no eren
hores (just aquest any vam quedar una hora abans per embolicar totes
les flors, les quals podríem haver comprat embolicades però vam preferir
fer-ho nosaltres perquè tot sortís millor), en duem 11 de festes de la diada
i ho teníem tot més que preparat i que organitzat i no hi hauria hagut cap
problema si les cadires haguessin sigut on havien de ser.
Si fossis més dialogant segurament també ho hauríem pogut solucionar
sense haver-nos d’enfadar, o donar un cop de mà quan se’t demana ajuda
també hauria estat bé, segurament molt més ben rebut que totes les
crítiques que ens van caure.
Vas dir-nos també que teníem la sort que sempre tu eres a darrera per
recollir la festa de la diada quan marxàvem nosaltres, i potser si que els
dos últims anys has recollit alguna cadira, però donem fe que quan en Jordi
Toda estava a la brigada ho recollia ell amb l’ajuda d’algun veí.
La teva actitud i la prepotència amb que afrontes la teva regidoria ja ens
van fer fer un pas enrere en l’organització de la fira del clown (i no només
a nosaltres) i ara ens veiem forçades a dimitir perquè treballar al teu
costat és molt difícil. Ens vas convidar a plegar i t’acceptem la invitació,
segurament quan vegis tota la feina que fèiem t’adonaràs que no ho fèiem
tant malament.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Que sàpigues que aquesta situació ens entristeix profundament.
Benvolgut Alcalde,
Ser alcalde de Peralada com bé saps representa també ser alcalde de
Vilanova, els Peraladencs i els Vilanovins tenim els mateixos drets, i vostè
la obligació de vetllar per tots.
Agrairíem ho tingués en compte”.
Resposta de la sra. Lourdes Carreras, la qual fa entrega d’un escrit que es
transcriu, literalment, a continuació:
“Sóc coneixedora de la tasca feta per la Comissió de Festes. Jo també
lamento profundament la situació que s’ha produït amb la comissió de
festes de Vilanova de la Muga. Vàrem tenir coneixement de la dimissió
amb una carta adreçada a l’Alcalde i a la Regidora de Vilanova de la Muga
on es titllava la Regidora de prepotent i poc dialogant.
Bé, arribat aquest punt, puc dir que és molt fàcil fer demagògia i desqualificar
les persones. M’agradaria, ja que m’has fet aquesta pregunta, poder-tela contestar per escrit, prèvia petició d’autorització a les persones que
integraven la comissió de festes de fer públics tots els e-mails i totes les
converses de whatsapp que s’han creuat amb mi, al menys des de que
sóc Regidora. Són tant nombrosos que correm el risc d’avorrir els presents
i l’audiència. Són la prova que en tot moment he mantingut una actitud
dialogant i de col·laboració malgrat que es vulgui fer creure el contrari.

pot comprovar que ens hem cuidat de les necessitats, siguin o¡n siguin,
també a Vilanova.
Malament anem si polititzem les festes o si utilitzem qualsevol excusa per
intentar enfrontar veïns.
Voler vendre un Peralada contra Vilanova o un Vilanova contra Peralada
forma part del passat, és una actitud fora de lloc més pròpia de fa 40 anys
que d’avui dia.
Em dóna la impressió que es vol treure profit d’aquest fals enfrontament,
us equivoqueu, la gent vol concòrdia i que els solucionem els problemes
no que els en creem de nous. Aquí, com ja us hem dit repetides vegades,
no ens hi trobareu”.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 23.50 hores de la nit la Presidència aixeca la sessió.
President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna

I parlo de demanar autorització, perquè segurament a banda d’ésser una
qüestió legal, per mi es tracta d’una qüestió ètica. Vull fer una reflexió per
tots els que som regidors en aquest mandat, i és que hauríem de deixar
d’anomenar en els plens persones que ni hi són ni es poden defensar, amb
la única finalitat de justificar postures de partit i que poc aporten a l’interès
públic.
No porten enlloc aquelles actituds que traslladen els conflictes al terreny
personal. En matèria de festes tothom hi és benvingut. Hi ha moltes
persones que han col·laborat i col·laboren de fa anys amb les festes, però
també n’hi ha que en les darreres festes han intentat col·laborar donant un
cop de mà en la preparació i per ser persones properes o amb bona afinitat
cap a mi se’ls ha negat la participació o se’ls ha menystingut.
No es tracta de “L’ESTÀS AMB MI O CONTRA MI”, la majoria de la gent
no està ni amb uns ni amb els altres sinó que simplement “ESTÀ” i la seva
única pretensió és col·laborar.
Les festes, a Vilanova i arreu, sempre s’han celebrat LA GENT PASSA I LES
FESTES QUEDEN i així ha d’ésser i continuarà essent.
Només em queda convidar a tots els vilanovins i vilanovines sense excepció,
a participar, fer propostes i implicar-se en l’organització dels actes de les
festes del seu poble”.
Respon el sr. Planas que no contestarà en nom de la comissió.
Posa de manifest el sr. Alcalde, literalment, el següent:
“Ja que s’ha tret el tema de la dimissió de comissió de festes de Vilanova
i referent a la carta, també es feia esment a l’Alcalde. A la carta se’m
recordava que era alcalde de tots de Peralada i de Vilanova, suposo que
una vegada més es posava en dubte aquest fet.
Des que sóc alcalde, i també els meus companys de l’equip de govern
dels tres mandats, sempre hem actuat pensant que representem tothom,
de qualsevol punt del municipi i que treballem per tothom i que actuem
on creiem que és més necessari i en funció de les oportunitats i de la
disponibilitat pressupostària. Tan se val si han votat a favor, en contra o
no han anat a votar. A aquestes alçades no hem de demostrar res, tothom
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
2 de novembre de 2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO ASSISTEIXEN

Núm.: 9/2016

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sr. Enric Serra Planas

Caràcter: Extraordinària

Sr. Joan Cros Ferraró,

Sr. Joan Planas Portell

Data: 2 de novembre de 2016

Sra. Mònica Lladó Descamps
Sra. Meritxell Garrido Sirvent
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta de modificació de l‘ordenança
fiscal reguladora de l’Impost sobre béns
immobles (Expdt. 326/2016)
2.- Proposta de modificació de l’ordenança
reguladora de la taxa pel servei de recollida
d’escombraries, exercici 2017 (Expdt.
333/2016).
3.- Proposta de modificació de la taxa per
l’entrada de vehicles a través de les voreres
i les reserves de via pública per aparcament
i càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena (Expdt. 324/2016)
4.- Proposta de modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa pel servei
municipal de llar d’infants (Expdt.
321/2016).
5.- Proposta de modificació de l’Ordenança
reguladora de la taxa per a la prestació de
serveis esportius (Expdt. 332/2016)
6.- Proposta de modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa pel servei de
cementiri (Expdt. 317/2016)
7.- Proposta de modificació de l’ordenança
reguladora de les subvencions i ajudes
per a la rehabilitació de façanes (Expdt.
323/2016).
8.- Esmena d’error material de l’ordenança
fiscal reguladora del preu públic per a la
venda d’entrades i/o tiquets per assistir
als actes organitzats per l’Ajuntament
de Peralada i per a l’ús i/o prestació de
serveis a l’oficina municipal de turisme Sant
Domènec. (Expdt. 73/2016).
9.- Proposta de baixes de drets pendents de
cobrament reconeguts en exercicis anteriors
(Expdt. 341/2016)
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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.

PRIMER.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
(Exp. 326/2016)
Antecedents de fet:
1.- Proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’impost
sobre béns immobles, pel que es modifica el tipus de gravamen per a determinats
béns.
2.- Informe de secretaria-intervenció.
Fonaments de dret:
• Articles 17, 60 a 77, ambdós inclosos i DA13a 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 béns immobles de l’Ajuntament
de Peralada (en endavant OF de l’IBI).
Vist que l’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableix 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.
Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal es troba
regulat en l’article 17 del TRLHL.
Atès l’informe favorable de Secretaria-intervenció de data 25 d’octubre de 2016.
Resolució:
En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles pel que es
modifica el tipus de gravamen per a determinats béns de l’article 9.2,
quedant el seu redactat de la següent forma:
“ARTICLE 9. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA I ELS TIPUS
IMPOSITIUS.
2. El tipus de gravamen serà el 0,63 % quan es tracti de béns urbans i
el 0,63% quan es tracti de béns rústics....”
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles pel que es
modifica el règim d’ingrés de l’article 13.3, quedant el seu redactat de
la següent forma:
“ARTICLE 13. RÈGIM D’INGRÉS.
3. De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà
concedir el fraccionament de l’impost de béns immobles en tres
terminis de pagament: el primer, en període voluntari, el segon l’1 de
juliol i el tercer, l’1 d’octubre de l’exercici en curs, sense interessos de
demora.
Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té
aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers
quatre mesos de l’any en curs.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà a instància de
part respecte a tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual
o superior a 90 euros, sempre que el pagament dels quals estigui
domiciliat.
Així mateix, les persones interessades que en el moment de
l’acreditació de l’impost no el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a
aquesta possibilitat, podran fer-ho amb la presentació prèvia de la
sol·licitud corresponent en aquest sentit i de la domiciliació bancària
del seu pagament.
A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a
l’Ajuntament titular de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï
el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud
tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament
respecte del rebut de l’exercici en curs.
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de
pagament en voluntària, es facilitarà document de pagament pel total
pendent, que es podrà fer efectiu fins al darrer dia del període de
pagament esmentat.
Si l’incompliment del pagament es produeix un cop vençut el període
de pagament en voluntària, s’iniciaran la via executiva i el procediment
de constrenyiment l’endemà de l’esmentat incompliment.”
Tercer.- Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de
30 dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord
s’entendrà aprovat definitivament, publicant-se el text íntegre de la
modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.

“Exposa la sra. Carreras que davant la incertesa que l’Estat no ha
aprovat la llei de pressupostos per a l’exercici 2017 únicament s’ha
abaixat el tipus de gravamen de l’IBIR del 0,68 al 0,63%. Així mateix,
i a petició dels contribuents s’ha fraccionat el rebut en 3 pagaments”

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)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Vots en contra:
Cap

Abstencions:
Cap

SEGON.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL
SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES, EXERCICI
2017 (Expdt. 333/2016).
Antecedents de fet:
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens ha comunicat
el cost total del tractament de residus per a l’exercici 2017 i que
l’empresa concessionària del servei de recollida d’escombraries ens ha
comunicat que incrementarà els preus dels seus serveis per a l’exercici
2017.
Havent analitzat els costos directes i indirectes de la taxa per recollida
d’escombraries de Peralada, i per tal d’evitar que aquest servei acumuli
un major dèficit, es veu la necessitat d’incrementar les tarifes de la
taxa, per tal de què es comencin a aplicar al 2017. L’increment es
concreta en un 4,35 per cent.
És per la qual cosa que es proposa la modificació de l’article 4.3
de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida
d’escombraries, per tal de simplificar la determinació de la quota
tributària i per tal de què inclogui l’increment de les tarifes.

Quart.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona i
notificar els presents acords a XALOC.
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Fonaments jurídics
-Articles 17 i 20 i ss, ambdós inclosos 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 recollida
d’escombraries de Peralada.
Vist que l’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableix 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.
Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.

Atès l’estudi de costos i l’informe emesos per la Secretària-interventora
de la Corporació de data 25 d’octubre de 2016.
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 l’increment per a l’exercici
2017 i següents de la taxa de recollida d’escombraries, i aprovar
provisionalment la modificació de l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries de
Peralada, quedant la seva redacció de la següent forma:

ARTICLE 4. QUOTES
3. S’estableixen les tarifes següents:

EPÍGRAF 1R. HABITATGES

IMPORT €

Tarifa 1.1

Per habitatge amb 1 persona, o deshabitat

104,23

Tarifa 1.2

Per habitatge amb 2-3 persones

130,86

Tarifa 1.3

Per habitatge amb 4-5 persones

156,33

Tarifa 1.4

Per habitatge amb més de 5 persones

181,81

Tarifa 1.5

Per habitatge en disseminat

104,23

EPÍGRAF 2N. PROFESSIONALS
Tarifa 2.1

Professionals amb local obert al públic amb una persona

189,92

Tarifa 2.2

Professionals amb local obert al públic amb més d’una persona

270,98

EPÍGRAF 3R. ESTABLIMENTS
Tarifa 3.1

Botigues, comerços, oficines bancàries, tallers, bars, establiments
hotelers i assimilats amb una capacitat màx. 25 places

270,98

Tarifa 3.2

Per establiment industrial, comercial o de serveis, petit magatzem,
amb una superfície de fins a 75 m2

270,98

EPÍGRAF 4T. USUARIS DIFERENCIATS

60

Tarifa 4.1

Establiments fins a 100 m2 de superfície

904,41

Tarifa 4.2

Establiments entre 101 i 200 m2 de superfície

1.357,60

Tarifa 4.3

Establiments entre 201 i 400 m2 de superfície

Tarifa 4.4

Establiments entre 401 i 800 m2 de superfície

5.427,58

Tarifa 4.5

Establiments entre 801 i 1.200 m2 de superfície

8.140,39

Tarifa 4.6

Establiments amb entre 1.201 i 1.600 m2 de superfície

10.854,55

Tarifa 4.7

Establiments entre 1.601 i 2.000 m2 de superfície

Tarifa 4.8

Establiments amb capacitat entre 2.001 i 2.400 m2 de superfície

16.280,77

Tarifa 4.9

Establiments amb més de 2.400 m2 de superfície

16.280,77
+26,71 € per cada
4 m2 d’excés

2.713,22

13.565,57
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Els habitatges amb jardí tindran un suplement en la taxa que els
correspongui segons l’epígraf primer, d’acord amb l’escala següent :

M2 DE JARDÍ

TARIFA

SUPLEMENT

Fins a 50

J0

0,00

Entre 51 i 250

J1

19,69

Entre 251 i 1.000

J2

39,38

Entre 1.001 i 2.500

J3

76,43

Més de 2.500

J4

115,83

Quan el jardí sigui comunitari, es dividirà la tarifa que correspongui
entre els habitatges afectats.”

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 publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona, i
notificar-ho a Xaloc.
“Manifesta el sr. Alcalde que a partir de l’1 de juny de 2017 ha d’entrar
en funcionament el centre de tractament de residus i en base als
càlculs efectuats pel CCAE i davant la incertesa de la posada en marxa
del centre de tractament es proposa no repercutir tot l’increment de la
taxa d’escombraries al ciutadà”.

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)

TERCER.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA
TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE
LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA
PER APARCAMENT I CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA (Expdt.
324/2016)
Antecedents:
1.- Per providència d’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2016 es sol·licita
informe de secretaria-intervenció en relació a aquesta modificació de
la taxa.
2.- Intenció de l’Ajuntament de Peralada, ja manifestada en l’exercici
2015 d’incrementar la quota tributària de la taxa anteriorment referida
en dos anys.
3.- Acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de
data 29 d’octubre de 2015.
4.- Modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la
taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de
via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena quedant el mateix de la següent forma:
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
“Llicència per l’entrada de vehicles en edificis amb prohibició d’aparcament
(igual permanent); per cada gual ..... 48 euros”.
5.- Informe de secretaria-intervenció.
Fonaments de dret:
-Articles 17 i 60 a 77, ambdós inclosos 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 per l’entrada de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament i
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Vist que l’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableix 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.
Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.
Atès l’informe favorable de Secretaria-intervenció de 5 d’octubre de
2016.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra:
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions:
Cap
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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 6 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament
i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena quedant el
mateix de la següent forma:

ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
“Llicència per l’entrada de vehicles en edificis amb prohibició d’aparcament
(igual permanent); per cada gual ..... 48 euros”.
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 publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona i
notificar els presents acords a XALOC.
“Manifesta la sra. Carreras que l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per
l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena no
s’havia modificat des de l’any 95 i ja l’any passat es va considerar apujar
l’IPC en 2 anys”

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:
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions:
Cap

QUART.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS
(Expdt. 321/2016).
Antecedents de fet:
1.- Vist que és necessari incorporar el preu dels pitets i de les fotos a la
taxa pel servei municipal de la Llar d’infants municipal per a l’exercici
2017.
2.- És per la qual cosa, que es proposa la modificació de l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de llar
d’infants, que regulen respectivament les quotes tributàries, afegint a
altres serveis complementaris, quedant el mateix de la següent forma:

ARTICLE 5. QUOTES TRIBUTÀRIES
Altres serveis complementaris
- Subministrament de bates: 19 €/unitat
- Subministrament de motxilles: 19 €/unitat
- Subministrament de pitets: 4 €/unitat
- Subministrament fotografies grup: Nadal: 15 €/unitat Fi de curs: 6 €/unitat
Fonaments jurídics
- Articles 17 i 20 i ss, ambdós inclosos 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 municipal de llar
d’infants de Peralada.
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 7 d’octubre de
2016.
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 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de llar
d’infants de Peralada, quedant la seva redacció de la següent forma:
Article 5.- Quotes tributàries
Altres serveis complementaris:
- Subministrament de bates: 19 €/unitat
- Subministrament de motxilles: 19 €/unitat
- Subministrament de pitets: 4 €/unitat
- Subministrament fotografies grup: Nadal: 15 €/unitat Fi de curs: 6 €/unitat

62

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Aquesta modificació es començarà a aplicar un cop hagi entrat en
vigor.
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.
“Manifesta la regidora sra. Rosa Cortada que es tracta d’incloure a la taxa
una sèrie de serveis complementaris, al qual la sra. Garrido pregunta si són
voluntaris o obligatoris al qual la sra. Cortada manifesta que tant els pitets
com la bata són obligatoris”.

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:
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions:
Cap

CINQUÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS (Expdt. 332/2016)
Antecedents de fet:
1.- Vist que és necessari simplificar i unificar les tarifes de la taxa per a la prestació de serveis esportius, així com modificar els beneficis fiscals
de la referida taxa, es proposa la modificació de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis esportius, que
regula la quota tributària, les bonificacions i les gratuïtats, respectivament, quedant el mateix de la següent forma:
Article 4.- Quota tributària:
I. QUOTES PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PERALADA.

ABONAMENTS
(AB1)

Abonament mensual familiar

40 €

(AB2)

Abonament mensual individual

35 €

L’abonament AB1 inclou l’ús de la Sala de Fitness, pistes de tennis i una classe inicial per cadascun del membres.
L’abonament AB1 dóna dret a un 25% de descompte en totes les activitats per cadascun dels membres.
L’ AB2 inclou l’ús de la Sala de Fitness, pistes de tennis i una classe inicial.

ACTIVITATS
Activitats dirigides ( tot el dia ) , individual.

35€

Activitats dirigides ( tot el dia ) , individual. Amb Sala de Fitness

50€

Activitats dirigides (1 Activitat) , individual.

20€

Activitat esportiva infantil amb monitor ( 3h setmana )

35€

Activitat esportiva infantil amb monitor ( 2h setmana )

30€

Activitat esportiva infantil amb monitor ( 1h setmana )

25€
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ENTRADES
Sala de fitness ( no abonat )

5€

Pack de 10 activitats (caducitat 3 mesos)

35€

Tenen la consideració d’entitats sense ànim de lucre les que constin
inscrites en el corresponent registre del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d’Entitats.
Fora d’aquests supòsits, la decisió de reconèixer aquest benefici
fiscal correspondrà a la regidoria municipal d’esports de manera
degudament justificada.
C) BONIFICACIONS

LLOGUERS
Pista lateral ( 1 hora )

30€

Pista lateral equip federat (1 hora )

25€

Pista lateral (1 dia)

300€

Pista central (1 hora )

75€

Pista central equip federat (1 hora )

60€

Pista central ( 1 dia )

600€

Sala de Fitness (1 hora)

45€

a) Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària les
persones amb una disminució física o psíquica entre el 33% al 44%.
b) Gaudiran d’una bonificació d’un 50% de la quota tributària les
persones amb una disminució física o psíquica de igual o superior al
44%.
c) Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària les
persones jubilades.
d) En les activitats esportives, organitzades per l’ajuntament, gaudiran
d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària per cada alumne
inscrit, en cas de família nombrosa o monoparental.
Per a optar a aquests beneficis tributaris és necessari presentar la
següent documentació:
• Fotocòpia del DNI, o document oficial equivalent.

ALTRES
Entrenaments personals
(1 hora a la setmana)

30€

• Certificat mèdic que acrediti el tipus i grau de discapacitat, en el seu
cas.
• Llibre de família, en el seu cas.
• Carnet de família nombrosa/monoparental.

II. QUOTES PISTES DE TENNIS
Pista de tennis (1 hora )
Pista de Tennis ( 1 hora ) Abonats
al poliesportiu.(AB1 i AB2)

10 €
Gratuït

Les bonificacions contemplades en els apartats a), b), c) i d) no són
acumulatives
D) REGIM DELS ABONAMENTS
El abonaments seran de pagament mensual. Les baixes no sortiran
efecte fins a l’1 del mes següent”.
Fonaments jurídics:

III. RECÀRRECS, BONIFICACIONS I GRATUÏTATS
A) RECÀRRECS
L’ús de les instal·lacions sense disposar d’entrada, abonament o
autorització comportarà un recàrrec en les tarifes anteriors del 200
% del servei.
B) EXEMPCIONS
Resten no subjectes a la present taxa:
a) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin
per entitats esportives sense ànim de lucre de Peralada i/o
centres educatius locals sense cobrament d’entrada ni cap tipus
de contraprestació econòmica relacionada amb les activitats a
desenvolupar en aquestes instal·lacions.
b) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin
per entitats esportives sense ànim de lucre de Peralada i/o centres
educatius locals amb cobrament d’entrada o que tinguin alguna altra
contraprestació econòmica sempre que:

• 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 per a la prestació de serveis
esportius.
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 25 d’octubre de
2016.

Estigui relacionada amb l’activitat a desenvolupar.
Que serveixin per a garantir la seva supervivència i la viabilitat
econòmica del propi acte que s’organitza.

64

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Resolució:
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 4 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius,
quedant la seva redacció de la següent forma:

Article 4.- Quota tributària:

I. QUOTES PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PERALADA.

(AB1)

Abonament mensual familiar

40 €

(AB2)

Abonament mensual individual

35 €

L’abonament AB1 inclou l’ús de la Sala de Fitness, pistes de tennis i una classe inicial per cadascun del membres.
L’abonament AB1 dóna dret a un 25% de descompte en totes les activitats per cadascun dels membres.
L’ AB2 inclou l’ús de la Sala de Fitness, pistes de tennis i una classe inicial.

ACTIVITATS
Activitats dirigides ( tot el dia ) , individual.

35€

Activitats dirigides ( tot el dia ) , individual. Amb Sala de Fitness

50€

Activitats dirigides (1 Activitat) , individual.

20€

Activitat esportiva infantil amb monitor ( 3h setmana )

35€

Activitat esportiva infantil amb monitor ( 2h setmana )

30€

Activitat esportiva infantil amb monitor ( 1h setmana )

25€

ENTRADES

ALTRES

Sala de fitness ( no abonat )

5€

Pack de 10 activitats (caducitat 3 mesos)

35€

Pista lateral ( 1 hora )

30€

Pista lateral equip federat (1 hora )

25€

Pista lateral (1 dia)

300€

Pista central (1 hora )

75€

Pista central equip federat (1 hora )

60€

Pista central ( 1 dia )

600€

Sala de Fitness (1 hora)

45€

30€

II. QUOTES PISTES DE TENNIS
Pista de tennis (1 hora )

LLOGUERS
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Entrenaments personals (1 hora a la setmana)

Pista de Tennis ( 1 hora ) Abonats
al poliesportiu.(AB1 i AB2)

10 €
Gratuït
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III. RECÀRRECS, BONIFICACIONS I GRATUÏTATS

D) REGIM DELS ABONAMENTS

A) RECÀRRECS

El abonaments seran de pagament mensual. Les baixes no sortiran
efecte fins a l’1 del mes següent”.

L’ús de les instal·lacions sense disposar d’entrada, abonament o
autorització comportarà un recàrrec en les tarifes anteriors del 200
% del servei.
B) EXEMPCIONS
Resten no subjectes a la present taxa:
a) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin
per entitats esportives sense ànim de lucre de Peralada i/o
centres educatius locals sense cobrament d’entrada ni cap tipus
de contraprestació econòmica relacionada amb les activitats a
desenvolupar en aquestes instal·lacions.
b) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin
per entitats esportives sense ànim de lucre de Peralada i/o centres
educatius locals amb cobrament d’entrada o que tinguin alguna altra
contraprestació econòmica sempre que:
Estigui relacionada amb l’activitat a desenvolupar.
Que serveixin per a garantir la seva supervivència i la viabilitat
econòmica del propi acte que s’organitza.
Tenen la consideració d’entitats sense ànim de lucre les que constin
inscrites en el corresponent registre del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d’Entitats.
Fora d’aquests supòsits, la decisió de reconèixer aquest benefici
fiscal correspondrà a la regidoria municipal d’esports de manera
degudament justificada.
C) BONIFICACIONS
a) Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària les
persones amb una disminució física o psíquica entre el 33% al 44%.
b) Gaudiran d’una bonificació d’un 50% de la quota tributària les
persones amb una disminució física o psíquica de igual o superior al
44%.
c) Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària les
persones jubilades.
d) En les activitats esportives, organitzades per l’ajuntament, gaudiran
d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària per cada alumne
inscrit, en cas de família nombrosa o monoparental.

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.
“Manifesta el sr. Alcalde que s’ha simplificat la distinció entre
empadronats i no empadronats i s’ha adaptat l’ordenança a la
demanda. Així mateix, manifesta que s’han eliminat les matrícules”
Fa avinent la regidora sra. Garrido que hi ha bonificacions i exempcions
la decisió dels quals correspondrà a la regidoria. Pregunta quins
supòsits hi pot haver, al qual el sr. Alcalde respon que són aquells casos
en què es tracti d’una activitat que per motius meteorològics no es
pugui fer en el lloc habitual, com per exemple l’Aplec de la Sardana, la
Pamtomatada, alguna revetlla, etc. Són casos que per la seva dimensió
no es podrien fer a la Sala del Centre o els assajos del Festival”.
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:
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Per a optar a aquests beneficis tributaris és necessari presentar la
següent documentació:

Abstencions:

• Fotocòpia del DNI, o document oficial equivalent.

Cap

• Certificat mèdic que acrediti el tipus i grau de discapacitat, en el seu cas.
• Llibre de família, en el seu cas.
• Carnet de família nombrosa/monoparental.
Les bonificacions contemplades en els apartats a), b), c) i d) no són
acumulatives
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SISÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PEL SERVEI DE CEMENTIRI (Expdt. 317/2016)
ARTICLE 3r. QUOTES TRIBUTÀRIES

Antecedents de fet:
1.- Vist que és necessari incorporar el preu per a l’expedició de títols
i altres documents a la taxa pel servei de cementiri municipal per a
l’exercici 2017.
2.- És per la qual cosa, que es proposa la modificació de l’article 3
de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de cementiri
municipal, quedant el mateix de la següent forma:
ARTICLE 3r. QUOTES TRIBUTÀRIES

TARIFES
Concepte

Import

Assignació de nínxols, per cada boca

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 €

Activitat esportiva infantil amb monitor

25€

( 1h setmana )

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.

TARIFES
Concepte

Import

Assignació de nínxols, per cada boca

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 €

Activitat esportiva infantil amb monitor

25€

( 1h setmana )

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.
“Manifesta el sr. Alcalde que s’incorpora a l’ordenança la tarifa per a
l’expedició de nous títols i altres documents que ja es venia cobrant fins
ara i no es trobava recollir”.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

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.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Atès l’informe favorable de Secretaria-intervenció de 7 d’octubre de
2016.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

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:

Vots en contra:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Cap

Abstencions:
Cap
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SETÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES
SUBVENCIONS I AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ
DE FAÇANES (Expdt. 323/2016).

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Antecedents:

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

1.- Per providència d’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2016 es sol·licita
informe de secretaria-intervenció en relació a aquesta modificació
de l’Ordenança.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

2.- Vista la intenció de l’’Ajuntament de Peralada, ja manifestada en
l’exercici 2015, d’actualitzar la subvenció anteriorment referida en
dos anys.
3.- Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió
extraordinària de data 29 d’octubre de 2015.
4.- Conseqüentment, es modifica l’article 4 en el sentit següent:
“Subvenció del 20% sobre el pressupost de les obres a realitzar, amb
un màxim de 1.042 euros”.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Vots en contra:
Cap

Abstencions:
Cap

5.- Informe de secretaria-intervenció.
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 reguladora de les subvencions i ajuts per a
rehabilitació de façanes.
Resolució:
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 INICIALMENT la modificació de l’Ordenança
Municipal reguladora de les Subvencions i Ajuts per a la rehabilitació
de façanes, 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.

VUITÈ.- ESMENA D’ERROR MATERIAL DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER A LA VENDA D’ENTRADES I/O
TIQUETS PER ASSISTIR ALS ACTES ORGANITZATS
PER L’AJUNTAMENT DE PERALADA I PER A
L’ÚS I/O PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’OFICINA
MUNICIPAL DE TURISME SANT DOMÈNEC. (Expdt.
73/2016).
Antecedents:
1.- Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària de data 30 de maig de 2016, d’acord al qual:
“En relació a l’article número 2 de l’ordenança, puntualitza el sr. Alcalde i
així es farà constar en l’Ordenança que es considera visita a Sant Domènec
la visita a la 2a planta, la part museístic”.
2.- Vist l’edicte d’aprovació definitiva del preu per públic per a la
venda d’entrades i/o tiquets per assistir als actes organitzats per
l’Ajuntament de Peralada i per a l’ús i/o prestació de serveis a l’oficina
municipal de turisme Sant Domènec, publicat al BOP número 139 de
21 de juliol de 2016, el qual no incorpora l’esmentat al punt anterior.
3.- En conseqüència cal modificar l’article 2 anteriorment esmentat,
amb la finalitat d’esmenar el referit error. L’error no altera la resta de
magnituds.
Fonaments de dret:
• Art. 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

“Exposa la sra. Carreras que es tracta del mateix cas que els guals i que es
procedeix a actualitzar les subvencions atès que no s’havia fet fins ara”.
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Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Esmenar l’error de fet existent en l’article 2 de l’Ordenança
Fiscal reguladora del preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets
per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada i per
a l’ús i/o prestació de serveis a l’oficina municipal de turisme Sant
Domènec. En conseqüència cal el redactat de l’esmentat article.
L’error no altera la resta de magnituds. Així, l’article 2 resta de la
forma que segueix:
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis
públics següents:
• Entrades per visites a edificis històrics, visites guiades i altres
serveis propis prestats per l’oficina de turisme municipal (Sant
Domènec), servei de venda d’entrades i/o tiquets per assistir als
actes organitzats per l’Ajuntament de Peralada. Es considera visita
a Sant Domènec la visita a la 2a planta, la part museística.
Segon. Publicar el punt primer del present acord al BOP i al tauler
d’edictes de la Corporació.
“Fa avinent la sra. Cortada que ja es va comentar al ple de 30 de maig
i que no s’havia contemplat la puntualització i que ara s’ha d’esmenar
l’error”.

Vots a favor:

motius, s’han de depurar i donar de baixa. Aquest expedient pot
servir com a document comptable justificatiu de les corresponents
anotacions comptables.
L’objectiu final és ajustar la comptabilitat municipal a la realitat dels
drets pendents de cobrament i contribuir, així, a donar una imatge
fidel de la situació financera de l’Ajuntament.
Anàlisi dels motius que justifiquen les baixes de drets pendents
de cobrament reconeguts en exercicis anteriors, proposades per la
regidora d’Hisenda:
• Baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors per manca de
dades.
Vista la relació facilitada per XALOC en relació a 94 contribuents de
la taxa de cementiri amb les dades insuficients per poder tramitar
l’expedient a executiva.
Vist que l’Ajuntament de Peralada no disposa de més dades que
les que es varen facilitar en el seu moment a XALOC i a la vista
de l’exposat, proposo al PLE de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar les baixes d’obligacions i drets reconeguts
d’exercicis anteriors per que consten a l’annex núm. 1, per un import
de 1.358,00 euros.
SEGON.- Ordenar els assentaments comptables que calguin per fer
efectives les baixes referenciades.
“Fa avinent la sra. Carreras que es tracta de drets no cobrats per manca
de dades atès que els propietaris són molt antics”.

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 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)

Vots en contra:
Cap

Abstencions:
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

NOVÈ.- PROPOSTA DE BAIXES DE DRETS
PENDENTS DE COBRAMENT RECONEGUTS EN
EXERCICIS ANTERIORS (Expdt. 341/2016)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Vots en contra:
Cap

Abstencions:
Cap

Vista la providència d’Alcaldia iniciant expedient de baixa de drets
reconeguts en exercicis anteriors.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més
assumptes a tractar, essent les 21.19 hores de la nit la Presidència
aixeca la sessió.

Vist que l’objectiu de l’expedient és determinar la situació dels
drets integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, pendents
de cobrament i reconeguts en exercicis anteriors que, per diferents

President, Pere Torrent Martín				
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
20 de desembre de 2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO ASSISTEIXEN

Núm. 10/2016

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sr. Enric Serra Planas

Caràcter: Extraordinària

Sr. Joan Cros Ferraró,

Sra. Meritxell Garrido Sirvent

Data: 20 de desembre de 2016

Sra. Mònica Lladó Descamps,
Sr. Joan Planas Portell
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació de la
modificació de la periodicitat de les
sessions ordinàries del Ple municipal
(Expdt. 189/2015).
2.- Proposta d’aprovació inicial
de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Peralada (Expdt.
355/2016).
3.- Proposta d’aprovació inicial
del pressupost general consolidat
de la Corporació i la plantilla de
personal per a l’exercici 2017 (Expdt.
345/2016).
4.- Proposta d’aprovació d’un
pla econòmic financer (Expdt.
122/2016).

A Peralada, essent les 20.00 del dia 20 de desembre de dos mil setze, es reuneixen a la Sala
de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió ordinària 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.

PRIMER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL
(EXPDT. 189/2015).
Antecedents de fet.
1. 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, era necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la
corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre.
2. El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 26 de juny de 2015 acordà celebrar
sessió ordinària del Ple de la Corporació el darrer divendres de cada tres mesos a les 20.30
hores.
3. Vist que dit calendari es pot veure alterat i revisat durant el mandat corporatiu en qualsevol
moment posterior pel mateix Ple.
4. Vist que com a mínim cal celebrar una sessió plenària ordinària cada 3 mesos, respectant,
la seva fixació, la periodicitat mínima segons la població, d’acord amb l’establert a l’article
46.2.a) de la LBRL.
5. Vist que s’ha de tenir en compte que si dit règim es fixà en el ROM, dit reglament ha de
ser objecte de modificació. L’article 28 del Reglament Orgànic Municipal de Peralada (en
endavant ROM) estableix que el Ple celebrarà una sessió ordinària com a mínim un cop cada
tres mesos.
Fonaments de dret.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
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Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. ACORDAR celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació
el darrer dijous de cada tres mesos, a les 20.30 hores (el proper
Ple ordinari serà el 29 de desembre de 2016). En cas que algun dia
en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el
següent dijous hàbil, a la mateixa hora, sense que aquest fet alteri la
periodicitat predeterminada.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.
“Exposa el sr. Alcalde que es tracta de canviar la data dels plens ordinaris
perquè des del passat 2 d’octubre de 2016 els dissabtes són inhàbils i si
s’havia de fer alguna publicació en diaris oficials es podia fer i ara no.
Justament aquest mes el dia 30, data del ple ordinari, és divendres i el
31 és inhàbil i si s’ha d publicar quelcom ja anem al 2017. És per aquests
motius que es proposa avançar un dia els plens ordinaris.
Pregunta el sr. Joan Planas si això ho ha demanat secretaria perquè li
facilita la feina al qual el sr. Alcalde respon l’equip tècnic de l’Ajuntament
ho va fer notar.
Continua preguntant el sr. Joan Planas si la resposta és si al qual el sr.
Alcalde respon que els serveis tècnics de l’Ajuntament fan la mateixa
feina i que avançar un dia la data del ple ordinari facilita la feina a tothom.
Continua manifestant el sr. Alcalde que és molt senzill, atès que abans els
dissabtes eren hàbils i ara ja no ho són.
Pregunta el sr. Planas si ho han demanat els serveis tècnics per poder
publicar els divendres i tenir la feina més fàcil, al qual la sra. Lourdes
Carreras respon que precisament en el proper ple ordinari es donarà
el cas d’haver de modificar les ordenances fiscals, concretament la de
l’IBI. Hi ha impostos que meriten el dia 1 de gener i per la qual cosa les
ordenances han d’estar publicades abans d’aquesta data, sinó això té
efectes sobre l’ajuntament i sobre els ciutadans. Es tracta d’una qüestió
de procediment i d’organització i no de fer més còmode la feina dels
treballadors municipals”.

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. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA (EXPDT. 355/2016).
Antecedents de fet:
1.- De conformitat amb la Provisió d’Alcaldia signada en data 22 de
novembre de 2016 es va emetre Informe de Secretaria referent al
procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el procediment
d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball.
2.- El projecte de Relació de Llocs de Treball ha estat elaborat
per l’empresa DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA,
empresa adjudicatària del contracte menor de serveis consistent
en l’elaboració de l’estudi organitzatiu, valoració de llocs de treball i
definició de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Peralada,
de conformitat amb la proposta tècnica i econòmica presentada,
mitjançant Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 51/2016 de 8 de
març de 2016, essent informat pels representants dels funcionaris
i del personal laboral.
3.- En l’Informe d’Intervenció s’acredita que en el Pressupost
municipal vigent existeix consignació suficient i adequada per
atendre les obligacions econòmiques que es deriven de la Relació
de Llocs de Treball.
4.- La Relació de Llocs de Treball, tot i que suposa l’alteració de la
plantilla de personal actualment vigent, inclou tots els llocs de treball
existents en l’organització municipal.
Legislació aplicable:
• Els articles 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.
• L’article 52.2.j) 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 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats
Textos Legals Vigents a Catalunya en Matèria de Funció Pública.
• L’article 169 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
• Els articles 31 i següents i 74 del Text Refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Publico aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre.
• Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

• La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local.

Vots en contra:

Resolució:

Cap

Atès l’Informe de secretaria-intervenció i de conformitat amb
allò que disposen els articles 32 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les
Entitats Locals, i 52 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, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
ACORD

Abstencions:
Cap
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PRIMER. Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de Peralada, amb el text que figura en l’expedient.
SEGON. Exposar al públic l’esmentada relació, durant el termini
de quinze dies a comptar des del següent al de publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar
reclamacions davant el Ple. La relació se considerarà definitivament
aprovada si durant l’esmentat termini no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes
per a resoldre-les.

El sr. Alcalde manifesta que al ple del passat 30 de setembre de 2016
ja hi va haver una pregunta referent a l’aprovació del complement de
productivitat sense haver aprovat la relació de llocs de treball i que ja es
va contestar que eren criteris diferents”.

Vots a favor:

TERCER. Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de
Treball es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
s’enviaran còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

“Manifesta el sr. Alcalde que s’han valorat les diferents fitxes del personal
relacionades amb les tasques que fan i que això dóna una puntuació i a
través d’aquestes puntuacions es marquen unes retribucions. Els diferents
empleats públics que estiguin en condicions similars tindran retribucions
equivalents. S’apropen totes les retribucions a la mitjana definida per
l’Ajuntament de Peralada i es tendeix a tenir unes mateixes retribucions
per al mateix lloc de treball. Suposa una redistribució del Capítol I del
pressupost de despeses però no suposa cap increment del mateix.

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Exposa el sr. Planas, literalment, el següent:
Fa poc l’equip de govern va votar a favor que l’Alcalde pogués decidir
de forma subjectiva el pagament d’un suplement als treballadors de
l’Ajuntament que ell cregués oportú. Tinguent en compte que aquesta
relació de llocs de treball defineix una retribució definida per cada lloc de
treball independentment de la persona que l’ocupa. No ens trobem amb
una incongruència o amb una incompatibilitat entre la relació de llocs de
treball i el pagament a certs treballadors decidits per l’Alcalde.
Manifesta el sr. Alcalde que aquesta és una interpretació que fa el Sr.
Planas i que realment és a l’inrevés del que ell diu, el que es va aprovar
van ésser un criteris iguals per tothom, i que consti en acta, que la fórmula
utilitzada per aplicar els criteris de productivitat s’utilitza en molts
municipis i que els criteris de productivitat aprovats, com ja va dir al ple
de 30 de setembre de 2016 es composen d’una part objectiva, com serien
la puntualitat i la formació, i d’una part subjectiva que són valorats pel cap
immediatament superior de cada empleat públic. Continua manifestant
el sr. Alcalde que les diferents valoracions de cada empleat públic es van
valorar per la junta de govern local. Són criteris lògics i raonables i el
personal estarà satisfet en l’adopció d’aquesta fórmula atès que tothom té
el mateix % de productivitat.
Continua manifestant el sr. Planas que la relació de llocs de treball defineix
les retribucions del lloc amb independència de la persona que l’ocupa i que
és incongruent amb la productivitat. Exposa el sr. Planas que hi ha una
incompatibilitat entre la relació de llocs de treball i la retribució superior
a certes persones.
Pregunta el sr. Alcalde al sr. Planas a què es refereix quan diu una
retribució superior a certes persones, pregunta el sr. Alcalde si es refereix
a la productivitat perquè no té res a veure la relació de llocs de treball amb
la productivitat.
Exposa la sra. Carreras que el salari té una part fixa i una part variable, la
relació de llocs de treball estableix la part fixe de la retribució i els criteris
de productivitat la part variable, però en tot cas sempre es parteix en
condicions d’igualtat per tots els treballadors. Els criteris de productivitat
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parteixen d’un percentatge sobre el salari que és el mateix per tots els
treballadors, i en funció de determinats paràmetres de valoració que ja ha
exposat l’alcalde s’obté l’import a percebre per cadascú.

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:
Cap

TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE LA
CORPORACIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A
L’EXERCICI 2017 (EXPDT. 345/2016).
Format el Pressupost General per a l’exercici de 2017, 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 Secretàriainterventora de data 15 de desembre de 2016.
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
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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 2017, 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:

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS 2017
I

IMPOSTOS DIRECTES

1.375.949,10

II

IMPOSTOS INDIRECTES

448.700,00

III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

945.941,00

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

447.957,67

V

INGRESSOS PATRIMONIALS

3.963,20

RECURSOS ORDINARIS

3.222.510,97

VI

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

480.000,00

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

35.000,00

VIII

ACTIUS FINANCERS

0

IX

PASSIUS FINANCERS

0,00

RECURSOS CAPITAL

515.000,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

3.737.510,97

Pressupost de la Societat Mercantil
Previsió de despeses: 1.000.000 €
Previsió d’ingressos: 1.000.000 €

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT

Pressupost de l’Ajuntament

DESPESES

INGRESSOS

Ajuntament

3.737.510,97

3.737.510,97

Societat
Municipal

1.000.000,00

1.000.000,00

Transferències
internes

- 332.000,00

- 332.000,00

Pressupost
consolidat

4.405.510,97

4.405.510,97

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2017
I

DESPESES PERSONAL

700.458,65

II

DESPESES CORRENTS

1.478.415,00

III

DESPESES FINANCERES

15.650,00

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

368.589,00

V

FONS DE CONTINGÈNCIES

95.000,00

DESPESES ORDINÀRIES

2.658.112,65

VI

DESPESES CAPITAL

867.000,00

Segon. Aprovar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament per a
l’exercici 2017 incorporada al Pressupost, que comprèn tots els
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

VII

TRANSFERENCIES CAPITAL

6.300,00

Tercer. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost pel 2017.

VIII

ACTIUS FINANCERS

0

IX

PASSIUS FINANCERS

206.098,32

V

FONS DE CONTINGÈNCIES

95.000,00

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.

DESPESES CAPITAL

1.079.398,32

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

3.737.510,97

CASA DE LA VILA

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..

73

Sisè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya.
“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut del pressupost per
a l’exercici 2017 tant d’ingressos com de despeses desglossat per capítols.
Respecte al pressupost de despeses, fa esment la sra. Carreras que el
capítol I destinat a les despeses de personal disminueix respecte a l’exercici
2016 en 20.000 €. El 2016 la partida va patir un augment per haver de
fer front al pagament de la paga de Nadal de 2012 pendent de liquidar i a
l’augment de salaris en 1 % d’acord amb la Llei General de Pressupostos.
Respecte al capítol II de bens corrents, és similar al de l’exercici 2016,
essent les partides amb un augment més significatiu el servei de recollida
d’escombraries i cànon de l’abocador, diferents despeses de conservació
de la piscina i instal·lacions esportives. I s’ha fet un esforç de contenció en
la resta d’aplicacions perquè l’import global de la despesa sigui inferior a
la de l’any 2016.

El segon motiu és que en vàries ocasions he vist com l’alcalde recordava
a companys meus de l’oposició haver votat a favor d’alguns punts sobre
les que més tard els meus companys han fet alguna pregunta, o que en
una posterior votació similar han votat en contra. Dedueixo que intentant
treure credibilitat. Votant així no haurem de sentir això en posteriors
modificacions del pressupost.
Fa avinent el sr. Alcalde que el tema de les reunions de treball ja és
recurrent i que respecte al pressupost qualsevol proposta hagués estat
recollida. La dificultat de fer un pressupost és molt gran.
El sr. Planas manifesta que acaba de votar a favor de la relació de llocs de
treball i li sabria greu que hi fés alguna referència. Continua el sr. Planas
que el sr. Alcalde convida a votar sistemàticament en contra perquè
s’utilitza per posar en dubte i genera a treure credibilitat.

El capítol III despeses financeres disminueix perquè ho fa el deute viu de
l’Ajuntament i no s’ha concertat cap nou préstec.

Respon el sr. Alcalde al sr. Planas que en la relació de llocs de treball ha
vingut a dir que era una cosa subjectiva i és el contrari. No ajuda a sumar
credibilitat de l’equip de govern el fet de dir que una regidora és xula i
prepotent.

El capítol IV transferències corrents, augmenta respecte el pressupost
inicial de 2016 perquè hi ha una major aportació a la societat municipal
per poder dotar correctament els encàrrecs de gestió.

Contesta el sr. Planas que als plens hi ha el temps que hi ha i que el 90%
de la paraula és dominada pel sr. Alcalde i si es canvia de criteri es fa difícil
d’explicar.

El capítol VI es troba detallat a l’annex d’inversions. Es preveu, entre
d’altres la pavimentació del Carrer del Carme, Sota Muralla, l’entrada de
Vilanova, etc, que es finançaran part amb fons propis, part amb alienació
de bens i part amb subvencions.

Manifesta el sr. Alcalde que la bona voluntat hi és i celebra que es voti a
favor de molts temes.

El capítol VII destinat a transferències de capital disminueix perquè no s’hi
contempla el pla de foment del turisme que es contemplava a l’exercici
2016.
I finalment, el capítol IX destinat a passius financers es refereix a
l’amortització de quotes dels préstec.
Respecte al pressupost d’ingressos, es preveu un augment dels capítols
I, II i III motivat per la previsió d’increment de les plusvàlues, l’impost de
construccions i les taxes de la llar perquè s’obrirà una línia de P0 al febrer
i el casal d’estiu perquè es preveu un casal jove.
Disminueixen tant el capítol IV degut a la disminució de la participació en
els tributs de l’estat i el capítol V referent als interessos de dipòsits degut
a la caiguda dels tipus d’interès.
El capítol VI es refereix als ingressos derivats de la venda de parcel·les
de propietat municipal i el capítol VII disminueix atès que les diferents
subvencions seran reconegudes a mesura que ens siguin atorgades per un
criteri de prudència.
Pregunta el sr. Planas els ingressos d’IBI de rústica dels exercicis 2015,
2016 i 2017 al qual la sra. Carreras respon que per al 2015 uns 60.793, per
al 2016 uns 87.974 i per al 2017 uns 82.379 euros
Exposa el sr. Planas, literalment, el següent:

La regidora Carreras exposa que està contenta pel fet que només voti en
contra del pressupost pels motius exposats i no per un tema de dotació de
les partides o de priorització de les inversions.
Exposa el sr. Planas que potser s’escolta a l’oposició però que hi ha una
poca voluntat de fer-li cas i que es té a l’oposició pels dolents. Posa
d’exemple el tema dels camins i el fet que l’imant ha demostrat que tenia
raó.
Respon el sr. Alcalde que estem parlant de pressupostos i no de claus i que
segons el Reglament orgànic municipal podria limitar les intervencions
però que tot i així pot continuar.
Finalment, el sr. Joan Cros respon al sr. Planas que amb el tema dels
camins tenia raó però que entre tots se n’està fent un gra massa”.

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)

Jo votaré en contra per dues raons molt senzilles.
Ahir la Lourdes ens va explicar molt bé a la Mª José i a mi, en el que
vosaltres anomeneu “reunió de treball”, d’ahir al vespre, els diferents
punts de l’ordre del dia. Es va explicar molt bé i li estic agraït, però el
moment de fer la reunió no era ahir al vespre, sinó força temps abans
permetent als independents de Vilanova opinar i participar en l’elaboració
dels pressupostos sobretot en tot el que fa referència a Vilanova. No se si
ho recordeu però varem ser de llarg els més votats a Vilanova i comptar
amb el nostre parer i les nostres aportacions crec que hauria sigut positiu
per al poble.
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Vots en contra:
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Abstencions:
Cap
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QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN PLA
ECONÒMIC FINANCER (EXPDT. 122/2016).
Antecedents.
1.- Amb ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, es
va informar per la secretària - intervenció municipal que s’incomplia
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
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.

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.
“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa que l’elaboració del pla
econòmic financer ve motivada perquè amb ocasió de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2015 es va incomplir tant l’objectiu d’estabilitat
pressupostària com la regla de la despesa.
Continua exposant la sra. Carreras que es va utilitzar romanent líquid
de tresoreria per a diverses inversions que derivaven del projecte FEDER
Viure al poble i també per l’augment de determinades despeses entre elles
l’augment del servei de recollida d’escombraries i canon de l’abocador, la
reparació amb paviment asfàltic de diferents camins.
Al 2015 hi ha un increment de la despesa en diferents capítols. El pla
econòmic financer elabora l’escenari pressupostari 2015-2017 partint de
l’any d’origen de l’incompliment i l’evolució necessària per aconseguir una
situació de compliment tant per l’objectiu d’estabilitat pressupostària com
de la regla de la despesa per l’exercici 2017.
El PEF s’ha de tramitar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma
que exerceixi la tutela financera i al Ministeri d’Hisenda.
En quant a les mesures a aplicar, es preveu que al 2017 es compleixi la
regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària. Es preveu una reducció
del capítol VI de despeses, donat que part d’aquestes provenien d’un pla
d’inversions iniciat el 2011”.

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. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra:

Resolució

Cap

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

Abstencions:

Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament per als
exercicis 2015-2017 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.

CASA DE LA VILA

Cap

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més
assumptes a tractar, essent les 20.52 hores de la nit la Presidència
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín			
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
29 de desembre de 2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

NO ASSISTEIXEN

Núm.: 11/2016

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sra. Mònica Lladó Descamps

Caràcter: Ordinària

Sr. Joan Cros Ferraró

Sr. Enric Serra Planas

Data: 29 de desembre de 2016

Sr. Joan Planas Portell
Sra. Meritxell Garrido Sirvent
Sra. Maria José Romero Madrid
Sra. Rosa Cortada Sánchez

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió ordinària del Ple de la
Corporació de data 30 de setembre de
2016. (Expdt. 312/2016)

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.

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió extraordinària del Ple de
la Corporació de data 2 de novembre de
2016. (Expdt. 339/2016)

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

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió extraordinària del Ple de
la Corporació de data 20 de desembre de
2016. (Expdt. 373/2016)

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2016. (EXPDT. 312/2016)

4.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors
delegats. Assabentats.
5.- Informes de les regidories.
6.- Proposta de modificació de l‘ordenança
fiscal reguladora de l’Impost sobre béns
immobles (Expdt. 326/2016)
7.- Proposta de modificació de l’Ordenança
reguladora de la taxa per a la prestació de
serveis esportius (Expdt. 332/2016)
8.- Proposta d’aprovació del conveni
per a la delegació del servei de recollida
d’animals domèstics abandonats i la gestió i
control de colònies de gats entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Peralada. (Expdt. 352/2016).
9.- Assumptes urgents.
10.- Precs i preguntes.
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A Peralada, essent les 20.33 del dia 29 de desembre de dos mil setze, es
reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió
ordinària de Ple en primera convocatòria, els Regidors de la Corporació:

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 de tots els membres legals de la Corporació.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2016. (EXPDT. 339/2016)
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.
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Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta
a votació quedant aprovada per:

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de l’acta
a votació quedant aprovada per:
Vots a favor:

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Vots en contra:
Vots en contra:

Cap

Cap
Abstencions:
Abstencions:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE LA CORPORACIÓ DE DATA 20 DE DESEMBRE
DE 2016. (EXPDT. 373/2016)
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.

4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS.
Es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia resolts des de 27 de setembre al 23 de desembre de 2016:

DECRET
núm

DATA

318

27/09/2016

Convocatòria Ple ordinari 30 de setembre de 2016

312/2016

319

27/09/2016

Requeriment de documentació exp obres Cavas Castillo de Peralada

180/2016

320

28/09/2016

Aprovació nòmines mes de setembre de 2016

314/2016

321

29/09/2016

Contracte menor subministrament vehicle carretó elevador per a la brigada

302/2016

322

30/09/2016

Aprovació liquidació de la taxa per clavegueram del Casino Castell de Peralada, 3r
trim. 2016

118/2016

323

30/09/2016

Autorització d'ocupació de via pública, ús taules i cadires pel sopar del Carrer Vilella

86/2016

324

03/10/2016

Sol·licitud de subvenció a l'ACA per actuacions a la llera del riu Orlina

259/2016

325

05/10/2016

Contracte menor 11 bicicletes Ciclo Indoor Firenza C140 i material activ. dirigides
segona mà per al pavelló

325/2016
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ASSUMPTE

DECRET
EXP.

77

78

318

27/09/2016

Convocatòria Ple ordinari 30 de setembre de 2016

312/2016

319

27/09/2016

Requeriment de documentació exp obres Cavas Castillo de Peralada

180/2016

320

28/09/2016

Aprovació nòmines mes de setembre de 2016

314/2016

321

29/09/2016

Contracte menor subministrament vehicle carretó elevador per a la brigada

302/2016

322

30/09/2016

Aprovació liquidació de la taxa per clavegueram del Casino Castell de Peralada, 3r trim. 2016

118/2016

323

30/09/2016

Autorització d'ocupació de via pública, ús taules i cadires pel sopar del Carrer Vilella

86/2016

324

03/10/2016

Sol·licitud de subvenció a l'ACA per actuacions a la llera del riu Orlina

259/2016

325

05/10/2016

Contracte menor 11 bicicletes Ciclo Indoor Firenza C140 i material activ.
dirigides segona mà per al pavelló

325/2016

326

05/10/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalitzades - estacionament

120/2016

327

05/10/2016

Comunicació primera ocupació habitatge c. Eduard Pujol, 3-5 JS

280/2016

328

05/10/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalitzades - duplicats

120/2016

329

07/10/2016

Adquisició directa parc. 74 polígon 5_ampliació aparcament bullidor

187/2016

330

24/10/2016

Requeriment justificació destí terres i runes obres JS c. Eduard Pujol, 3-5

301/2015

331

26/10/2016

Convocatòria PLE 02.11.2016

339/2016

332

26/10/2016

Baixa drets reconeguts_cementiri

341/2016

333

27/10/2016

Nòmines mes d'octubre de 2016

343/2016

334

27/10/2016

Incoació expedient legalitat urbanística JPL per un cobert parc. 260 pol. 5

337/2016

335

28/10/2016

Suspensió procediment llicència instal·lació de grua i requeriment de documentació Mas de les Torres

301/2016

336

28/10/2016

Encàrrec representació legal i defensa jurídica CA

26/2016

337

28/10/2016

Incoació expedient legalitat urbanística AGG pèrgola c. Almogàvers, 5

338/2016

338

02/11/2016

Requeriment de documentació habitatge ús turístic c. Nou, 2 Vilanova de la
Muga ACB

329/2016

339

03/11/2016

Defensa jurídica i representació Ajunt Peralada CA ARA.

317/2015

340

04/11/2016

Autorització Associació de Joves celebració Nit de Monòlegs per la Festa
Major de Sant Martí 2016

344/2016

341

07/11/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalitzades - estacionament

120/2016

342

07/11/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalitzades - duplicats

120/2016

343

08/11/2016

Autorització d'ocupació de via pública per atraccions de fires de la Festa
Major de Sant Martí

63/2016
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344

08/11/2016

Autorització d'ocupació de via pública i ús del Centre Sociosanitari a la Colla
de capgrossos per actes Festa Major

86/2016

345

09/11/2016

Atorgament targeta aparcament 2/2016 a favor de MCM

153/2016

346

10/11/2016

Decret admesos i exclosos definitiu administratiu secretaria, designació tribunal i data proves

183/2016

347

10/11/2016

Aprovació padró llar infants octubre i novembre 2016

234/2016

348

10/11/2016

Responsabilitat patrimonial

346/2016

349

10/11/2016

Devolució aval Etra Bonal

205/2013

350

11/11/2016

Nomenament candidat ocupació lloc de treball subv. SOC Programa de Garantia Juvenil

287/2016

351

11/11/2016

Ampliació del termini del requeriment de l'Agència Catalana de l'Aigua

185/2016

352

11/11/2016

Contractació subministrament àrid reciclat

347/2016

353

16/11/2016

Devolució fiances dipositadades obres c. Eduard Pujol, 3-5 JSS

301/2015

354

21/11/2016

Esmena del Decret 5/2016, Aprovació rebuts taxa d'escombraries, Golf i
Casino per l'exercici 2016

15/2016

355

21/11/2016

Designació advocat MAPFRE CA

317/2015

356

21/11/2016

Anul·lació rebut menjador de la llar d’infants

234/2016

357

21/11/2016

Aprovació liquidacions de la taxa de l'escorxador, 3r trimestre 2016

154/2016

358

21/11/2016

suspensió procediment i petició d'informe a MA per la construcció d'una
piscina a la ctra. Castelló, 3

335/2016

359

24/11/2016

Sol·licitud de permís de paternitat

359/2016

360

28/11/216

Contracte menor serveis Segurdades LOPD

360/2016

361

28/11/2016

Requeriment de documentació a l'Associació de Patinatge

361/2016

362

29/11/2016

Requeriment de documentació i suspensió procediment sol·licitud d'obres de
DG per a un porxo al c. Coll de Panissars, 9

342/2016

363

29/11/2016

Requeriment de documentació i suspensió procediment sol·licitud d'obres de
Sanar Trade c. Felip l'Ardit, 7

308/2016

364

29/11/2016

Aprovació nòmines mes de novembre de 2016

358/2016

365

29/11/2016

Autorització ocupació via pública i ús material municipal per a la celebració de
la I Mitja Marató

189/2016

366

29/11/2016

Decret contractació administratiu administració general i creació borsa treball

183/2016

367

01/12/2016

Aprovació del calendari fiscal per l'exercici 2017

351/2016

368

02/12/2016

suspensió procediment i petició d'informe carreteres pintat façanes Protuvi
2000, SL C. Major, 26

331/2016

369

02/12/2016

Suspensió procediment i petició d'informe urbanisme Endesa Mas Molí

174/2016

370

02/12/216

Adjudicació contracte menor obra pàrking autocaravanes

167/2016

CASA DE LA VILA

79

80

371

02/12/2016

Aprovació comptes Aqualia, 2n Trim 2016

357/2016

372

02/12/2016

Ratificació de l'ordre suspensió obres sense llicència exp legalitat urbanística
JPL per un cobert parc. 260 pol. 5

337/2016

373

12/12/2016

Autorització d'utilització de la Sala del Café per l'associació de joves de Peralada, tallers nadalencs

91/2011

374

13/12/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalitzades - estacionament

120/2016

375

13/12/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalitzades - duplicats

120/2016

376

13/12/2016

Autorització provisional de circulació i estacionament al nucli històric i a
zones senyalitzades

120/2016

377

13/12/2016

Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalitzades - dret accés

120/2016

378

13/12/2016

Requeriment justificació destí terres i runes obres piscina parc. 55 pol. 12 ICV

39/2016

379

13/12/2016

Devolució fiances dipositades obres c. Castelló, 8 Vilanova de la Muga JCD

80/2016

380

13/12/2016

Devolució fiança runes obres JSA reforma cuina c. Joaquim Serra, 9

367/2015

381

14/12/2016

Aprovació liquidació del cànon de compensació per l'ús especial del dipòsit de
runes,2n i 3r trimestre 2016

112/2015

382

14/12/2016

Aprovació padró de la llar d'infants, desembre 2016

234/2016

383

14/12/2016

Autorització d'ocupació de la via pública, C. Doctor Clos, 58

086/2016

384

15/12/2016

Autorització d'ús del vestidor gran del pavelló, C.F.Peralada

313/2016

385

15/12/2016

Requeriment de documentació i suspensió procediment sol·licitud d'obres
RMV C. Felip l'Ardit, 20

340/2016

386

15/12/2016

Convocatòria Ple extraordinari 20.12.216

373/2016

387

16/12/2016

Requeriment de documentació i suspensió procediment sol·licitud d'obres Pl.
Carme, 5 CPP

330/2016

388

16/12/2016

Requeriment de documentació i suspensió procediment sol·licitud d'obres
GTG reforma c. Garriguella, 23

76/2016

389

16/12/2016

Modificació de l'adjudicatari del contracte de subministrament d'àrid reciclat

347/2016

390

16/12/2016

Fixació complement productivitat 2016

375/2016

391

19/12/2016

Autorització d'ús de la sala del cafè del centre

91/2011

392

19/12/2016

Aprovació liquidació vadat de caça 2016

17/2013

393

19/12/2016

Requeriment de documentació i suspensió procediment sol·licitud d'obres
RFT reforma C. Barceloneta, 3

221/2016

394

19/12/2016

Contracte menor de serveis amb Segurdades per donar compliment a la Llei
de transparència

379/2016

395

20/12/2016

Paga extra nadal 2016

368/2016
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396

20/12/2016

Desestiment de l'escrit de denúncia del Club de patinatge artístic

361/2016

397

20/12/216

Requeriment de documentació i suspensió procediment sol·licitud ampliació
dipòsit de runes UTE Peralada

353/2016

398

20/12/2016

Subvenció nominativa Escola Ramon Muntaner

380/2016

399

21/12/2016

Disconformitat explotació equina JBP parc. 40 pol. 16 Vilanova de la Muga

296/2016

400

22/12/2016

Assabentat obres menors reformes hotel Peralada Club de Golf

16/2016

401

22/12/2016

Assabentat habitatge ús turístic c. Roses, 9 Vilanova de la Muga JMP

377/2016

402

23/12/2016

Convocatòria sessió ordinària del Ple del dia 29 de desembre de 2016

381/2016

CINQUÈ.- INFORMES DE LES REGIDORIES.

5.1.4.- ESPORTS

Àrea de l’Alcaldia, Comunicació, Règim Intern,
Esports i Serveis 5.1.1.- RRHH

S’ha canviat tota la tanca perimetral del camp de futbol principal
i s’han instal·lat dues porteries de futbol 7 al camp de dalt. El cost
ha estat d’ aproximadament 21.000,-€ amb una subvenció de la
Diputació de 7.600,-€

Amb data 15 de novembre s’ha incorporat el Sr. Eduard Millet amb
un contracte de pràctiques dins del programa “Pla de Pràctiques
2016. Peralada amb el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya”,
la Regidora d’ocupació informarà al respecte.

En el camp de dalt s’està canviat la tanca que separa el camp de la
deixalleria i zona de la nau municipal per una altra de formigó per
resoldre la problemàtica de l’actual que es trencava en dies de fortes
ventades.

Amb data 2 de desembre de 2016 s’incorpora la Sra. Míriam Rodríguez
guanyadora del concurs oposició per cobrir la plaça d’administrativa
de secretaria intervenció.
En el passat ple es va aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball.
• L’any 2008 es va demanar suport a la Diputació de Girona per fer
la RLT de l’Ajuntament de Peralada, es van iniciar els treballs.
• Amb data 10 de gener de 2012, Decret 3/2012 s’encarreguen els
treballs per la confecció de la RLT a l’advocat Oscar Soler i Bosch, es
continuen els treballs però no es conclou.
• Amb data 8 de març de 2016, Decret 51/2016 s’encarreguen els
treballs de la RLT a la consultora DALEPH així com la confecció dels
criteris Productivitat.
• Els criteris de productivitat van ésser aprovats per acord de ple de
30 de setembre de 2016 i la Relació de Llocs de Treballs es va aprovar
inicialment en el ple de 20 de desembre de 2016

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSIÓ DE TREBALL.
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT DOMÈNEC
Dia: 19 de desembre de 2016
Hora Sessió: 20.00h
Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Convocats
Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada
Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó.
Vocals: Sr. Josep Sanllehy, Sr. Ramon Clos, Sra. Abigail Prat i Sra.
Lídia Cerdà.
Sra. Mercè Comamala, secretària.

5.1.2.- SERVEIS

Excusen la seva assistència:

S’ha substituït el parquet del Restaurant Cafè del Centre, el cost de la
substitució ha anat a càrrec de l’empresa asseguradora i de l’empres
que va executar l’obra.

Sr. Josep Sanllehy, Sr. Ramon Clos, Sra. Abigail Prat i Sra. Lídia Cerdà.

Com a fet destacable cal informar d’un problema en l’abastament
d’aigua que va suposar, per algunes zones del poble estar sense aigua
des de la matinada del dissabte 17/12/2016 al matí del diumenge
18/12/2016. Això va ésser degut al trencament de les dues canonades
principals la d’impulsió i la de subministrament, el que va fer més
complicada la reparació, que a més es va veure agreujada per haver
entrat restes de terra i de la pròpia canonada el que va provocar
l’embossament de la canonada, vàlvules i filtres.
5.1.3.- GOVERNACIÓ
En el darrer mes s’han produït diversos robatoris principalment a
granges i també a dues vivendes aïllades. Es va contactar amb els
responsables dels MMEE per exposar la preocupació de l’Ajuntament
i veïns d’aquest fet tant poc habitual de tenir diversos robatoris
concentrats aproximadament dues setmanes.

CASA DE LA VILA

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la Sessió Ordinària anterior.
2. Programa d’Actes Nadal 2016.
3. Programa d’Activitats 1r Trimestre 2017.
4. Exposició balanç de l’Oficina de Turisme, període Tardor-Hivern
2016.
5. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Davant la inexistència de quòrum suficient, la Presidenta del Consell,
sra. Rosa Cortada, a les 20.40 suspèn la reunió.
Peralada, 19 de desembre de 2016.
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Abans de continuar vull posar de manifest que el Consell de SD es va
crear ara fa 10 anys i en aquest període el poble ha crescut i canviat i
potser és un bon moment per fer una revisió dels estatuts i, si s’escau,
adequar-ne les seva composició i/o funció. És per aquest motiu que
encara no s’ha procedit a nomenar els nous membres en substitució
de les tres persones que han presentat la seva renúncia, Aina Cabello,
Imma Sàbat i Anna M Poch a les quals, en nom del Consell i com a
Presidenta del mateix, vull agrair públicament la seva feina i valuoses
aportacions. Creiem que el Consell de Sant Domènec ha estat una molt
bona eina de treball on la diversitat dels seus integrants ha aportat
molt al poble i per això procurarem que continuï aportant aquesta
bona feina i valor afegit.
25a MOSTRA GASTRONÒMICA
Coincidint amb la 25a edició, el 12 d’octubre va tenir lloc a la Sala del
Cafè del Centre la Mostra Gastronòmica d’enguany. El canvi d’ubicació
ha estat molt ben rebut per les Mestresses i resta de participants i
comensals ja que manifesten que s’ha retornat a l’origen més popular
de la mateixa. Un total de 44 cuiners i cuineres van presentar els seus
“platillos” i postres, 8 dels quals optaven a la Categoria de Postres
Infantil, novetat d’aquest any.

35a edició del Pessebre Vivent. (18, 25, 26 de desembre i 1 de gener)
Enguany el Pessebre de Peralada s’ha adherit, gràcies a l’Associació
Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya de la qual en
formem part des de fa tres anys, a una campanya del Club Super 3,
per a difondre els Pessebres Vivents i oferir entrada gratuïta a tots els
socis d’aquest Club.
L’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, també
ha creat enguany una aplicació APP per a Android i iPhone amb
informació de tots els pessebres adherits a la federació. També, com en
els darrers anys, promociona els pessebres federats la casa comercial
Aneto que, a més, obsequia els visitants amb el seu brou de Nadal.
El nostre pessebre compta amb els quadres tradicionals i amb una
presentació escènica que cada any es procura que sigui diferent i
sorprenent.
Patge Reial Martí. (31 de desembre)
El Patge Reial, Martí, el dissabte 31 de desembre visitarà el Municipi
per a recollir les cartes que els infants volen fer arribar al Reis; a
les onze serà a la Plaça de l’Església de Vilanova de la Muga i a les
dotze a la Plaça Gran de Peralada.
5.2.2.- Àrea d’Ensenyament

FESTA DE SANT MARTÍ
La Festa Major de Sant Martí va tenir lloc els dies 11, 12 i 13 de
novembre. Els diversos actes programats van tenir una gran acollida
per part dels vilatans i vilatanes.
Com a novetats d’aquest any hi ha el lliurament del Premi Ramon
Muntaner i les activitats infantils que van organitzar la Colla Gegantera
per dissabte al matí.
I PREMI DE RECERCA RAMON MUNTANER
L’acte de lliurament del I Premi de Recerca de Batxillerat Ramon
Muntaner va tenir lloc el divendres 11 de novembre. La guanyadora
en la categoria humanística va ser la Sra Jordina Daniel Caritg, de
l’INS Castelló d’Empúries, pel seu treball “Els Tapissos de l’Eneida”.
La categoria científico tecnològica va quedar deserta.

Aquest trimestre des de l’àrea d’ensenyament s’ha fet un seguiment
del tema institut. El passat 7 de novembre vam assistir, representants
de l’ajuntament i de la comunitat educativa, a una reunió amb el
Director de la Delegació d’ensenyament a Girona, el Sr Josep Polanco.
En aquesta reunió es va demanar si ja tenien tancada la previsió de
les aules necessàries per al curs 2017-2018. Ens van confirmar que en
els propers cursos hi ha un creixement de l’alumnat que s’incorpora
a ESO i que les aules que hi ha a Figueres són insuficients. Tanmateix
els tècnics estan valorant quins espais hi ha disponibles a la capital i
que l’opció Peralada continua damunt la taula. Tanmateix la prioritat
del Departament és poder ubicar tots els alumnes en els instituts
ja existents. En les properes setmanes rebran els informes tècnics
sobre la valoració i viabilitats dels espais. Durant el mes de desembre
aquesta regidoria s’ha posat en contacte en diverses ocasions amb el
Departament però encara no hem obtingut cap resposta
5.3.- Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat

NADAL 2016.

5.3.1.- Àrea d’Agricultura

• Caga Tió. (17 de desembre)

S’han desbrossat i desprès netejat els recs de la Montserrada, del
Gaus i de les Hortes,amb un total de cinc kilòmetres sis cents noranta
cinc metres.

Per a la mainada de Peralada amb edats compreses entre els zero i
set anys.
Com en els darrers tres anys el Centre Excursionista s’afegí a la festa
infantil i organitzà una sortida al bosc per anar a buscar el Tió; fou un
acte familiar que tingué molt bona acollida.

També s’han arranjat les cunetes de La Coromina al Rec de la
Montserrada on desaigüen les aigües pluvials de la zona.
S’han arranjat varis camins que estaven en més mal estat.

• Concerts de Nadal. (23 desembre i 25 de desembre)
El 23 de desembre, el nou cor infantil Oh Happy Peralada, va oferir el
seu primer concert que incloïa un repertori nadalenc.
La Coral de Peralada va oferir actuar en el decurs de la Missa del dia
de Nadal a l’Església Parròquial de Sant Martí. Donat que enguany les
dates festives no han caigut gaire bé, La mateixa Coral ha decidit que
no es faria el tradicional concert de Nadal a Sant Domènec.
• EnNadala’t 2016. (28 desembre)
L’Associació de Joves ha tornat a organitzar una tarda d’activitats per
als nens i nenes, amb tallers de Nadal, de maquillatge i una xocolatada.
El desenvolupament de l’activitat ha estat la mateixa de les anteriors
edicions amb una participació d’una cinquantena de nenes i nenes.
• 7a Mostra de Pessebres (Tot el Nadal)

5.3.2.- Àrea de Medi Ambient (Joan Cros)
El CCAE ha tramès l’informe sobre el seguiment del compostatge
casolà.
També ha tramès una proposta a la delegació de les competències
del servei de recollida de la fracció orgànica dels residus municipals.
S’estan netejant part de les lleres de la Muga zona Mas Llop i Mas Pi
del Llobregat des dels Tints fins el Pas d’Olives, això ho porta a terme
L’ACA, l’Ajuntament fa un seguiment i seguim insistint per tal de que
es facin tots els trams amb més vegetació de la Muga des de Vilanova
fins a Peralada i del Llobregat i Orlina pel pas del nostre terme.
Es varen treure dos rebasses d’arbres molt grans que feien perillar la
mota del Mas Perpinyà.

Durant aquestes festes de Nadal també té lloc la 7a Mostra de
Pessebres i Diorames. El recorregut compta amb una desena de punts
visitables. Sant Domènec facilita un díptic informatiu per a realitzar el
recorregut, que s’ha repartit també en comerços locals.
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5.3.3.- Àrea de Sanitat
S’han rebut els dossiers del resultat de la qualitat de l’aigua d’aixeta de
les mostres obtingudes el 2016 de suport a la gestió de la salubritat
de les sorreres infantils del 2016, tots els resultats són satisfactoris
El 15 d’Octubre s’organitzà una caminada des del Cap fins l’hotel Golf
Peralada on després es va comprovar el nivell de sucre a la sang dels
participants abans i després.
L’experiència va ser molt positiva i la gent se’n va adonar que el fer
exercici fa abaixar realment el nivell de sucre.
La caminada va ser organitzada conjuntament per l’Ajuntament i el
Cap .
Al final va haver-hi una degustació de postres cardiosaludables
i l’acte va comptar amb la presencia de la entrenadora de natació
sincronitzada Sr Anna Tarrés la qual ens va oferir una interessant
xerrada sobre la necessitat i beneficis de practicar una activitat física.
5.4.- Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga
(Lourdes Carreras)
5.4.1.- Àrea d’Hisenda
I. XERRADA INFORMATIVA SOBRE L’IBI I LA REGULARITZACIÓ
CADASTRAL
El passat dia 21 d’Octubre va tenir lloc a Sant Domènec una xerrada
informativa sobre el procediment de regularització cadastral i l’IBI
dels indispensables agraris a càrrec del tècnic Salvi Puigbert i Costal
de l’empresa T3 Treballs tècnics territorials, S.L.
II. ORDENANCES FISCALS
El passat 2 de novembre va tenir lloc el ple d’ordenances fiscals. Com
a novetats destacables de les ordenances fiscals aprovades pel 2017
cal destacar:
• La disminució del coeficient municipal d’IBI rústica que baixa del
0,68 de l’any 2016 al 0,63 per l’exercici 2017. Aquesta modificació
representarà una disminució del rebut d’IBI de rústica del 7,93 %,
i aquesta disminució s’aplicarà tant per les construccions agràries
indispensables que varen passar a pagar l’any 2016 com per els
terrenys de naturalesa rústica.
• El coeficient per IBI urbana es va mantenir inicialment en el 0,63
igual que a l’exercici precedent davant la incertesa del que faria l’Estat
respecte l’actualització de valors cadastrals per la manca de formació
de govern i per tant d’actualització normativa al respecte.
• Donat que el dia 02/12/2016 ja es va aprovar al BOE l’aprovació
dels coeficients d’actualització, cosa que representaria un augment del
rebut de l’IBI d’urbana en el cas de no modificar el coeficient municipal,
en el ple d’avui es proposa la modificació del coeficient municipal per
l’any 2017 a un 0,58. Aquesta disminució representarà una rebaixa
en el proper rebut de l’IBI del 0,57 %.
• Es dona la POSSIBILITAT DE FRACCIONAR EN 3 VEGADES EL
REBUT D’IBI (15 abril, 1 juliol i 1 octubre), per rebuts domiciliats i
superiors a 90 euros. Fins a la data només existia la possibilitat
de fraccionar-lo en dos terminis. CAL FER LA SOL.LICITUD A
L’AJUNTAMENT O A XALOC.
• S’augmenta l’import de les subvencions que es poden atorgar
per la rehabilitació de façanes a un màxim de 1.042 €, actualitzant
aquest import en el 50 % restant de l’IPC d’acord amb el compromís
adquirit el passat exercici 2015. I en el mateix sentit s’augmenta la
taxa d’entrada de vehicles també d’acord amb el 50 % de l’augment
patit per l’IPC.
• Donat que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens comunica les
noves tarifes del cànon de l’abocador per entrada en funcionament el
proper 2017 de les noves instal·lacions de l’abocador comarcal i de la
implantació obligatòria de la recollida de la fracció orgànica i un cop
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analitzats els costos del servei, es decideix augmentar les tarifes per
la taxa de recollida d’escombraries en un 4,35 per tal de no acumular
un major dèficit en la recollida del servei.
III. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2017
En la sessió extraordinària del ple del passat 20 de desembre, va tenir
lloc l’aprovació inicial del pressupostos pel 2.017.
La seva elaboració pel què fa als ingressos s’ha basat en un principi
fonamental com és el de prudència, considerant l’estat d’execució del
pressupost del 2.016, la modificació d’ordenances fiscals i la previsió
de l’augment del nombre de liquidacions per plusvàlues, impost
d’obres i les taxes de la llar d’infants per l’obertura de la línia de P0 al
febrer i possiblement un casal jove per l’estiu.
Pel què fa al pressupost de despeses s’ha intentat fer un esforç de
contenció en el capítol de bens i serveis corrents malgrat l’augment
que previsiblement patiran determinades partides com són el servei
de recollida d’escombraries i cànon de l’abocador i despeses de
manteniment de la piscina i instal·lacions esportives municipals.
En el capítol d’inversions es preveuen unes inversions de 867.000 €
que podran ser finançades en un 55,36 % per alienació d’inversions, el
4,04 % via subvencions i el restant de 40,60 % amb recursos propis.
Un any més des de l’àrea d’hisenda i de tot l’equip de govern vull agrair
a tot el personal tècnic – administratiu de l’ajuntament (secretaria,
comptabilitat, recaptació,..) el seu esforç i dedicació en èpoques clau
pel consistori com és el període d’elaboració dels pressupostos.
Es una tasca feixuga i complexa donat que darrera cadascuna de les
partides d’aquest hi ha un gran nombre de càlculs basats en històrics,
previsions, i diferents expedients a tenir en compte.
IV.- DEVOLUCIÓ PAGA NADAL 2012 ALS TREBALLADORS DE LA
SOCIETAT MUNICIPAL SRCE PERALADA, S.A.
Davant la previsió de tancament de l’exercici 2016 amb resultats
positius per part de la societat municipal, aquest mes de Desembre es
farà la devolució de la paga extraordinària de Nadal de 2012 deixada
de percebre per tots els empleats municipals.
D’aquesta manera s’equiparà els empleats del centre amb els
treballadors de l’ajuntament que ja l’han percebut.
5.4.2.- Àrea de Vilanova de la Muga
• Sol·licitud d’actuació a la carretera GIP-6043 al seu pas per Vilanova
de la Muga.
Des de la regidoria de Vilanova de la Muga es contacte amb els Serveis
Territorials de carreteres de la Generalitat de Catalunya a Girona per
tal de posar-los de manifest el deficient manteniment de les cunetes
i de la capacitat de desguàs d’aquestes a la carretera GIP-6043 entre
el Puig i el nucli de Vilanova de la Muga. En les darreres pluges del
mes d’octubre, com en ocasions anteriors, aquest fet va ocasionar que
s’acumulés una gran quantitat d’aigua al ferm, provocant una situació
real de risc d’accidents.
Carreteres va donar una resposta ràpida procedint a refer i netejar el
tram de cunetes en més mal estat.
En la visita del responsable de manteniment de carreteres de la zona
es va aprofitar per posar de manifest, un cop més, el mal estat del
ferm d’una carretera ràpida sense vorals i amb una intensitat de trànsit
elevada.
Juntament amb l’àrea d’alcaldia s’ha sol·licitat nova reunió amb el
Director General de Carreteres a Barcelona per tal de tornar a insistir
en la necessitat urgent de la reparació del ferm. Així com per tractar
d’altres temes com les opcions de solució pel trànsit de vehicles i en
especial de camions dins el nucli de Vilanova de la Muga.
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• Nova reunió i converses mantingudes amb l’Agència Catalana de
l’aigua per tractar la neteja de rius del municipi.
El passat dia 4/10/2015 l’alcalde, el regidor d’Agricultura i la regidora
de Vilanova de la Muga vàrem tenir una reunió amb el Director Tècnic
dels Serveis Territorials a Girona, senyor Àlex Rocas i el tècnic del
departament Carles Baserba per continuar tractant sobre la proposta
de neteja de lleres feta per l’ajuntament en el sentit que es pugui
finançar amb l’aprofitament forestal que se’n pugui extreure. L’ACA
n’és reticent per considerar que pugui ser viable econòmicament.
L’Agència ens comunica l’inici de treballs de neteja al Llobregat a la
zona dels tints, i a la Muga a la zona del Mas Llop i una petita zona
del Mas Pi. I es compromet a estudiar l’aprofitament forestal a partir
d’aquestes neteges efectuades.
Es sol·licita, per part de l’ajuntament, una subvenció de l’ACA per tal
que es procedeixi a la neteja de l’illa que ha anat sedimentant al riu
Muga a l’alçada de la resclosa.
• Moció del grup municipal de Convergència per sol·licitar que el
transport escolar a Vilanova de la Muga sigui de provisió obligatòria.
En el passat ple ordinari de 30/09/2016 el grup de Convergència
va proposar al Ple de l’ajuntament una moció per demanar que el
transport escolar a Vilanova de la Muga sigui gratuït. En aquest sentit
es va demanar sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya
l’ampliació, per mitjà de nous decrets l’obligatorietat de la provisió
gratuïta dels serveis de transport i menjador escolars als alumnes
que tenen dèficits d’accessibilitat geogràfica o física a l’oferta escolar
i que no tenen reconegut aquest dret.
Que mentre no es produeixen els canvis normatius esmentats,
el transport i el menjador escolar per Vilanova de la Muga sigui
considerat de provisió obligatòria, amb caire d’excepcionalitat, per la
seva llunyania respecte del centre escolar malgrat trobar-se dins el
mateix municipi. En cap cas el transport i el menjador escolars poden
ésser considerats com a serveis complementaris sinó absolutament
necessaris.
La moció va ser aprovada per la unanimitat del Ple de l’Ajuntament i
s’ha donat trasllat de la moció al Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als
diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Síndic
de Greuges de Catalunya, a l’escola Ramon Muntaner del municipi i
l’AMPA de la mateixa escola”.
• Curs de Taller de Memòria.
Amb la coordinació de la Regidora de Benestar Social i els Serveis
Socials del CCAE durant els mesos d’Octubre a Desembre s’ha fet
novament el taller de memòria per la gent gran a Vilanova de la Muga
amb un gran nombre d’assistents.

• Festes
Durant el mes de desembre han tingut lloc els actes de la Festa Major
de Santa Eulàlia i Santa Llúcia. El 17 de desembre va tenir lloc el cagatió
per nens de 0 a 7 anys dinamitzat per la Nuri i l’Angie i el concert
de Nadal a càrrec de Holger Stein i artistes de la comarca, tots ells
desenvolupats dins la més absoluta normalitat i amb l’assistència de
nombrós públic.
5.5.- Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social (Rosa Cortada)
5.5.1.- Àrea de Turisme
Per aquesta trimestre, l’Oficina de Turisme ha comptat amb el personal
de Sant
Domènec, Núria Oliva, administrativa de l’oficina de turisme a efectes
de l’1 d’octubre, Miquel Brugat de suport i Loredana Tetilla, d’auxiliar
administrativa, en conveni de pràctiques acadèmiques externes amb
la Universitat de Girona a l’oficina de turisme amb un còmput de 200
hores a realitzar des del dia 4 d’octubre al 31 de desembre de 2016.
HORARIS
Durant aquests mesos l’oficina ha atès al públic ininterrompudament
des de les 10 a les 16h de dimarts, dimecres i dijous, de les 10 a les 18
hores els divendres i dissabtes, i de 10 a 14 hores diumenges.
AFLUÈNCIA
En els mesos posteriors a la temporada alta, setembre, octubre i
novembre, l’estadística ens continua indicant, tal i com ho ha estat
en els darrers anys, que el principal actiu nostre és el turisme de
parella, en primer ordre, resultant la meitat de la totalitat de consultes
ateses; el segon lloc l’ocupen els viatges col·lectius en grup, seguit de
la franja familiar, que ocupa un tercer lloc. Aquesta segona i tercera
posició s’altera, en determinats períodes, per les vacances escolars.
Pel que fa a les procedències, el primer lloc d’aquest trimestre l’ocupen els
turistes provinents de comarques veïnes; aquesta dada és en molts casos
de viatges curts, sobretot en aquests mesos que les escapades solen
ser de més curta durada que en mesos d’estiu o bé de cap de setmana,
aprofitant el bon temps. El turisme català coneix de nom Peralada i les
consultes són en relació al patrimoni i a les rutes que s’ofereixen.
En segon lloc, els turistes provinents de la resta d’Espanya, de pernocta
a la comarca o bé zones de la Costa Brava s’acosten unes hores o bé
un dia al Centre de Turisme Cultural per conèixer Peralada; això ens
manté que, la promoció turística en xarxa es continua treballant amb
altres organismes per tal que sigui així.
Per últim, el turisme estranger, que el seu màxim volum prové, com
és habitual del sud de França que es destaca en comparació a la resta
d’altres països consultats i continua essent el turisme més actiu a la
nostra zona.

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME
TIPOLOGIA VISITANTS

VISITANTS

MES

TOTAL
VISITANTS

PARELLA

FAMÍLIA

GRUP

SOL

ESPANYA

FRANÇA

ALTRES

SETEMBRE

425

47,76 %

7,29 %

38 %

21 %

40,7 %

35,29 %

24 %

OCTUBRE

344

50%

12,79%

13,6%

13,3%

47,67%

33.14%

19,18%

NOVEMBRE

150

49,33%

10%

12,6%

4%

58,66%

28,66%

12,66 %

Font: Gestor estadístic de la Generalitat de Catalunya
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VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC
Durant el mes de setembre han visitat 485 persones el Museu de la Vila. 297 ho han fet amb entrada comprada a l’oficina de turisme i un
total de 188 persones han entrat en grup.
El mes d’octubre, el total de consultes ateses han estat 344, entre les que 225 persones han comprat el tiquet d’entrada arrel de la informació
rebuda i 182 persones han entrat en grup de forma col·lectiva, normalment reservada prèviament, o bé pel fet se ser un grup de persones
superior a 10 i ho han fet amb un pagament conjunt.
El mes de novembre, de 150 consultes, 151 persones han realitzat la visita. En aquest cas no hi ha grups.
MES

INDIVIDUAL 3,5€

REDUÏDA 2,2€

GRUPS 2€

CONJUNTA 4,7€

CONJUNTA 8€

GRATUÏT

TOTAL

SETEMBRE

109

176

12

30

158

0

485

OCTUBRE

105

106

14

152

30

0

407

NOVEMBRE

49

70

32

0

151

TOTAL

263

352

220

0

1043

26

182

S’ha de tenir en compte, com ja s’ha comentat en altres ocasions, que l’estadística comptabilitza consultes i no nombre de persones (un
parella compta com a una consulta però, als nostres efectes de venda d’entrades es comptabilitzen 2 visitants del CTC Sant Domènec).
USUARIS DE LES VISITES GUIADES
Empordabrava és l’empresa que ha realitzat les diferents visites guiades. Durant els tres darrers mesos hi ha un total de 228 persones ateses
en grup, que són resultat de 6 grups diferents.
VISITES GUIADES

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

LA PERALADA MEDIEVAL

60

60

80

LA RUTA LITERÀRIA

18

0

0

VILANOVA DE LA MUGA

10

0

0

VISITA TEATRALITZADA

0

0

0

TOTAL

88

60

80

MERXANDATGE
Els productes disponibles a la botiga-recepció del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec són els mateixos que ens els darrers mesos.
El resultat de les vendes posiciona en primer lloc els imans, producte que més sortida té, però sense deixar de banda les vendes de llapis,
punts de llibre i postals.
En alguna ocasió també s’ha atès gent del poble que busca un producte local per a fer un obsequi representatiu de Peralada, destacant els
llibres de la Mostra Gastronòmica.
Per últim deixar palès que en el Centre de Turisme Cultural també hi ha servei de fotocòpies i solen ser sempre les mateixes persones de
Peralada que coneixen i fan ús d’aquest servei.
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S’han observat les visites del trimestre ( mateixos mesos setembre,
octubre i novembre) de 2014 i 2015 i tenim un augment de visitants:

En aquesta trobada van assistir uns 20 adolescents entre 12 i 17 anys.
Aquest cop, per fer-ho més atractiu després de la reunió, es va fer
un sopar de germanor, on els joves havien de portar alguna cosa de
menjar per compartir-ho amb els companys, i un cop finalitzat el sopar,
es va mirar una pel·lícula, aquesta activitat va finalitzar a les 23h.

Mentre que van ser 552 en el 2014 i 866 l’any 2015, en el 2016 han
estat 1223 persones.

En aquesta jornada és van proposar i treballar un seguit d’activitats
com :

Pel que fa les vendes no es pot ser tan optimista sinó que els ingressos
han quedat per sota respecte el 2015 ( 690,02€ en relació als 383,50€
del 2016), però molt per sobre del 2014 que van ser uns ingressos
de 177,72€, mesos ens els qual no existia la botiga reformada amb
el programa FEDER.

- L’organització d’un curs d’esquí de 4 dissabtes de durada.

ALTRES OBSERVACIONS A DESTACAR
AUGMENTEN ELS VISITANTS

Les dades són positives, les millores realitzades en el Centre de Turisme
Cultural Sant Domènec estan complint les expectatives d’augmentar
en visitants, que en definitiva és la millor promoció turística i sobretot
que el visitant pugui gaudir del patrimoni municipal.
Pel que fa els grups són els clients potencials d’aquests mesos i val a
dir que per aquest trimestre ha funcionat sobretot en el mes d’octubre,
tant l’entrada conjunta amb el Museu del Castell de Peralada com
les visites guiades en el Centre Històric amb la Peralada Medieval.
SENYALITZACIÓ

- El torneig de fifa 2017
- La trobada amb l’espai jove de Garriguella, on es va decidir fer una
gimcana per Peralada, organitzada per els propis usuaris del nostre
espai jove
- Activitats esportives i lúdiques, com anar a fer un Paintball, un
scaperrom, sortides amb bicicleta, un curs de mecànica d’urgència
per a bicicletes, la realització de més activitats els dissabtes a la tarda
al pavelló, o anar a Bcn al teatre, entre d’altres
Per a una millor implicació, organització i gestió d’algunes d’aquestes
activitats proposades, es va decidir, realitzar comissions de treball per
ajudar al dinamitzador, d’aquí van sortir:

D’altra banda, recentment comentar que s’ha senyalitzat, en
col·laboració amb el Patronat de turisme Costa Brava-Pirineu de
Girona una senyalització en els quatre punts d’entrada del municipi
uns rètols indicadors de la RUTA DEL VI Denominació d’Origen que
formaran part del treball en xarxa dels municipis on es poden visitar
bodegues.

Comissió del torneig de FIFA17

També s’ha realitzat la senyalització del tram del projecte Pirinexus 2
a Peralada, que coincideix amb Itinerànnia i un tram del Camí Natural
de la Muga direcció a Castelló

Un altre tema important que va tornar a sorgir en aquesta reunió,
va ser el tema del Skatepark, se’ls va informar que s’està fent el
possible, i que en aquest sentit, ja s’han fet diverses gestions tant amb
professionals d’aquest esport com amb empreses subministradores
d’aquest tipus d’infraestructures per mirar de conèixer millor quines
son les més adients per als nostres usuaris.

MATERIAL OFICINA DE TURISME
Aquest mes de novembre hem reeditat el mapa turístic de Peralada
amb una tirada de 15.000 plànols actualitzats.
COL·LABORACIONS DE TREBALL AMB ASSOCIACIÓ ALT
EMPORDÀ TURISME
Participació en les activitats culturals de la tardor-hivern amb una
Ruta Literària i una visita a Vilanova de la Muga en les quals van
participar un total de 28 persones.
Assistència a la presentació de la nova web de l’Associació Alt
Empordà turisme i actualització de continguts.
Des del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec s’ha sol·licitat una
aportació de material per l’oficina de turisme: Mapes i fulletons per a
la millor difusió d’informació de la comarca i rutes d’Itinnerània que
proporciona l’àrea de turisme de Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
5.5.2.- Àrea de Joventut
Aquest últim trimestre de l’any, fins el divendres 16 del present, han
passat per l’espai jove un total de 104 usuaris la majoria dels quals
tenen menys de 17 anys. Els usuaris han sigut 31 noies i 73 nois, de
Peralada, Vilanova de la Muga i de Mollet de Peralada.
Si analitzem els usuaris per dies, els dimarts i dijous son fluixets i
els usuaris que venen és per fer-hi treballs en grup o deures a l’aula
habilitada per a tal fet. Els divendres en canvi, l’activitat ja és més
lúdica com jugar al futbolí o a qualsevol altre joc, i els dissabtes és el
dia que més afluència de joves tenim, tant sigui per venir a jugar com
per participar d’alguna de les activitats que s’han estat organitzant.
Seguint amb la dinàmica de participació, i desprès de comprovar
l’efectivitat de les reunions de treball, el passat 19 de novembre es va
tornar a fer una reunió amb els joves a fi d’exposar-los-hi i treballar
conjuntament amb la programació d’aquests propers mesos.
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- L’Organització al nostre municipi del torneig comarcal de futbol sala

Comissió del torneig de futbol sala comarcal que es realitza a Peralada
Comissió de la gimcana
Comissió de la ruta de bicicleta pels voltants de Peralada.

En aquesta trobada, també hi va assistir l’Associació de joves de
Peralada, amb la finalitat de donar-se a conèixer, explicar qui son i
que fan i demanar ajuda en les activitats realitzades per l’Associació,
com per exemple en l’Ennadala’t, o la pantomatada,.
Activitats realitzades:
- El dissabte dia 26 de novembre vam anar al pavelló de Peralada, a
realitzar diverses activitats segons les preferències de cada un. Els
participants que hi van assistir van voler realitzar partits de futbol i van
venir tres noies a patinar. En aquesta jornada en total hi van participar
uns 20 joves entre nois i noies de 12 a18 anys .
- El dissabte dia 3 de desembre es va realitzar el curs de mecànica
d’urgència de bicicletes que s’havia proposat a la reunió. La participació
d’aquesta activitat també va ser molt satisfactòria ja que vam tenir
un total de 12 joves.
- El dissabte dia 10 de desembre ja es va fer una primera trobada a
l’espai jove, amb els integrants de la comissió de treball de la gimcana
per començar a preparar l’activitat .
- El dissabte dia 17 de desembre va tenir lloc el II torneig de FIFA17
per la Play- Station 4.En aquesta ocasió també es va tenir una bona
participació . El torneig es va realitzar de les 16 h a les 20 h
- Durant el dies de les vacances de Nadal, s’estan duen a terme
diferents activitats de caire matinal.
-Dimecres 28 activitats esportives al pavelló de 10 a 13 h.
-Dijous 29 sortida al voltants del municipi amb bicicleta de 10 a 14 h
-Divendres 30 el II Torneig comarcal de futbol sala a Peralada.
-Dimarts 3 de gener torneig de ping-pong, de 10 a 14 h.
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5.6.- Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
5.6.1.- Promoció econòmica
APLEC

Estar en possessió d’una de les següents titulacions: CFGM de
Gestió Administrativa o CFGM d’Assistència a Direcció, o Certificat
de Professionalitat de mateixa familia professional.

Convocatòria de la 202a Assemblea General Ordinària de l’Agrupació
d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines.

Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) a
l’Oficina de Treball del SOC

Ha tingut lloc el 10 de desembre d’engany a Peralada, a les 9 del vespre
al Restaurant Cafè del Centre.

Inscrit al Programa de Garantia Juvenil.

S’han presentat un total de 24 poblacions de 28 que formen
l’Agrupació d’Aplecs.
En total 51 assistents, en representació de l’Ajuntament de Peralada
va assistir-hi l’Alcalde Sr Pere Torrent i la Regidora Mª José Romero.
Molt important, el pagament a les cobles, pel proper any 2017, s’haurà
de fer obligatòriament per transferència bancària. A partir del 2017 no
es podrà comptar amb el 20% de subvenció que venien rebent fins ara.
5.6.2.- EMPRESA
Dins el marc Empresa i Ocupació, continuem amb l’estudi o
conveniència d’un espai Coworking, que pugui ajudar a desenvolupar
projectes emprenedors locals. Per poder fer un estudi de l’ interès per
part de les empreses i emprenedors del nostre Municipi es va fer una
primera presentació el passat 28 d’octubre, a Sant Domènec.
Amb aquest projecte volem impulsar una xarxa local, dirigida
principalment a Empreses i Empresaris de Peralada i Vilanova de la
Muga. És important trobar noves oportunitats econòmiques per a
nous emprenedors.
A aquesta presentació van assistir 5 empreses de la comarca, de
diferents àmbits , viticultors, tecnològics i turístics, cap empresa
ubicada al nostre Municipi tot i que sí alguna d’elles van trobar molt
interessant el projecte.
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres
vam estar convidats a assistir al 8è Fòrum d’oportunitats, impulsat per
Fòrum Imagina i l’Ajuntament de Figueres, que va tenir lloc el passat
dia 23 de novembre d’enguany, a les 15:30 a la Sala Ferran Adrià de
l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà a Figueres.
Un espai on vam poder compartir projectes emprenedors, l’objectiu
va ser posar en contacte emprenedors, empresaris i persones a la
recerca d’un projecte, de forma que es facilitin aliances i sinèrgies
entre ells, com ara la cessió d’espais o instal·lacions, participar en el
projecte aportant temps i talent, o bé desenvolupant àrees de negoci
como la informàtica o el màrqueting.
A vegades es tracta d’intercanvis de serveis entre empreses, en
altres d’engegar projectes nous conjunts, i d’altres cops es troben
oportunitats de negoci noves.
És un servei gratuït i nosaltres vam exposar el nostre projecte
anomenat PROJECTE COWORKING PERALADA, el qual va tenir
molt bona acollida.
5.6.3.- OCUPACIÓ
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL.
L’Ajuntament de Peralada ha estat beneficiari d’una subvenció
destinada a incentivar la contractació de joves en pràctiques.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a aquesta
Corporació una subvenció per a la contractació d’una persona Jove
durant sis mesos per a la realització de tasques administratives.
El contracte de treball és un contracte en pràctiques, de sis mesos de
durada des del 15 de novembre d’enguany, fins 14 de maig de 2017.
Els requisits necessaris per a la contractació son els següents:

S’han presentat un total de 7 currículums, 5 enviats per part de l’oficina
del SOC Figueres i 2 Instàncies presentades a l’ajuntament.
La Selecció es va fer entre els dies 10 i 11 de novembre.
El candidat seleccionat s’incorpora als Serveis Administratius de
l’Ajuntament de Peralada per col·laborar i donar suport en les tasques
pròpies d’aquesta administració pública i ajudar a reduir-ne les
càrregues (serveis generals, recaptació i comptabilitat, transparència
i bon govern, ...).
L’Ajuntament de Peralada concreta un pla de treball de pràctiques per
al treballador contractat amb motiu de l’actuació “PERALADA amb el
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya” que inclou les actuacions
previstes, els mecanismes de seguiment i la seva avaluació.
La Secretaria-interventora juntament amb els Serveis Administratius
de l’Ajuntament assumeixen la coordinació i tutorització de les
pràctiques.
Seguint amb l’Àrea d’Ocupació us recordem que tots els dilluns de
16.00 a 19.00 hores continua en marxa el Servei d’Atenció Ciutadana
a l’Espai Tic.
Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu
informe d’atur, del mes de novembre, per comarques i municipis,
el Municipi de Peralada té un atur registrat de 61 persones, que
representa una taxa d’atur del 7,36%..

6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L‘ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES (EXPDT. 326/2016)
Exp. 326/2016
Antecedents de fet:
1.- El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 2 de
novembre de 2016 va acordar aprovar provisionalment la modificació
de l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns
immobles pel que es modifica el tipus de gravamen per als béns de
naturalesa rústica (art. 9.2) així com la modificació del règim d’ingrés
(art. 13).
2.- Vista la documentació facilitada per Xaloc, i de conformitat amb
allò que disposa l’article 32.2 del text refós de la Llei del cadastre
immobiliari (aprovat per RDL 1/2004, de 5 de març), mitjançant
les lleis de pressupostos generals es poden actualitzar els valors
cadastrals dels immobles urbans per aplicació de coeficients en funció
de l’any d’entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del
municipi.
3.- Atesa la impossibilitat de tramitar el projecte de Llei de Pressupostos
General de l’Estat com a conseqüència de l’endarreriment en la
formació de govern, mitjançant Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de
desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a
la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en
matèria social, publicat al BOE número 292, de data 3 de desembre de
2016, el Govern ha aprovat, entre d’altres, els coeficients d’actualització
dels valors cadastrals pel 2017, en compliment d’allò que disposa
l’esmentat article 32.2 TRLCI, essent conscient de la repercussió que
aquesta mesura té respecte dels ingressos per concepte d’impost
sobre béns immobles dels municipis i, conseqüentment, respecte de
les seves previsions pressupostàries.

Tenir entre 18 i 29 anys
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4.- Voluntat de l’equip de govern de modificar, de l’Ordenança Fiscal
número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, pel que es
modifica el tipus de gravamen per a determinats béns.

7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS ESPORTIUS (EXPDT. 332/2016)

Fonaments de dret:

Antecedents de fet.

Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten
mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances
públiques i altres mesures urgents en matèria social

1.- El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 2 de
novembre de 2016 va aprovar provisionalment la modificació de l’art.
4 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de
serveis esportius.

Resolució:
En virtut de tot allò exposat l’Alcaldia-Presidència de la Corporació
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

2.- Certificat pel que es constata la presentació d’una al·legació
presentada, dins del termini d’exposició pública (RE núm. 3623 de
14 de desembre de 2016), d’acord a la qual es sol·licita:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles pel que es
modifica el tipus de gravamen per a determinats béns de l’article 9.2,
quedant el seu redactat de la següent forma:

• Que es modifiqui l’ordenança de manera que s’estableixi de manera
objectiva i detallada quins criteris es seguiran per repartir l’ús de les
instal·lacions esportives entre els diferents sol·licitants.

ARTICLE 9. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA I ELS TIPUS IMPOSITIUS

• Que es suprimeixi l’últim apartat de les exempcions i que s’incloguin
un o més apartats en els supòsits d’exempcions, on es concreti qui
més i en quins casos es poden sol·licitar aquestes exempcions.

2. El tipus de gravamen serà el 0,58 % quan es tracti de béns urbans
i el 0,63% quan es tracti de béns rústics.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública durant el termini
de 30 dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord
s’entendrà aprovat definitivament, publicant-se el text íntegre de la
modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona i
notificar els presents acords a XALOC.
“Exposa la regidora sra. Lourdes Carreras que al Ple del passat 2 de
novembre de 2016 es va modificar el tipus de gravamen dels béns rústics
però pel que fa als d’urbana, per prudència, no es van modificar atès que
encara no s’havien aprovat els pressupostos per part del govern espanyol i
no es sabien quins coeficients d’actualització eren d’aplicació.
Atès que el passat 3 de desembre de 2016 es publicaren al BOE els
coeficients d’actualització dels valors cadastrals pel 2017 i vist que a
Peralada li és d’aplicació un 1,08, fet que implica un increment del rebut de
l’IBI, és voluntat de l’Ajuntament disminuir el tipus de gravamen del 0,63%
al 0,58% fet que suposarà una disminució en el rebut de l’IBI, respecte del
2016, d’un 0,57%”.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Vots en contra:
Cap

• Que es contempli un període de sol·licitud per l’ús de les instal·lacions
esportives entre els diferents sol·licitants.

3.- Informe de la Secretària – Interventora, de 22 de desembre de 2016.
Fonaments de dret.
• Art. 15 i ss., 20 i ss. i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, TRLRHL.
• Arts. 22.2.e) i 22.4, 47, 106 i ss. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, LBRL.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Senyora
Meritxell GARRIDO SIRVENT, en nom i representació d’UNIÓ
MUNICIPAL DE CATALUNYA (UMdC), en data 14 de desembre de
2016 i RE núm. 3623, contra l’aprovació provisional de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis esportius pels
motius següents:
Al·legacions:
1.- Que es modifiqui l’ordenança de manera que s’estableixi de manera
objectiva i detallada quins criteris es seguiran per repartir l’ús de les
instal·lacions esportives entre els diferents sol·licitants.
2.- Que es contempli un període de sol·licitud per l’ús de les
instal·lacions esportives entre els diferents sol·licitants.
El ple municipal, en l’aprovació de la taxa per a la prestació de
serveis esportius, no planteja la modificació dels criteris a seguir pel
repartiment de l’ús de les instal·lacions esportives entre els diferents
sol·licitants ni contemplar un període de sol·licitud per a l’ús de les
instal·lacions esportives entre els diferents sol·licitants.
Dita regulació ha de ser objecte del corresponent reglament d’ús del
pavelló poliesportiu municipal, reglament que ha de tenir per objecte
la regulació de l’ús i funcionament del pavelló poliesportiu municipal.
Segon.- Estimar l’al·legació presentada per la Senyora Meritxell
GARRIDO SIRVENT, en nom i representació d’UNIÓ MUNICIPAL
DE CATALUNYA (UMdC), en data 14 de desembre de 2016 i RE núm.
3623, contra l’aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per a la prestació de serveis esportius pels motius següents:

Abstencions:
Cap
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Article 4.- Quota tributària:

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER
A LA DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS I LA
GESTIÓ I CONTROL DE COLÒNIES DE GATS ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
I L’AJUNTAMENT DE PERALADA. (EXPDT.
352/2016).

B) EXEMPCIONS

Antecedents de fet.

Al·legacions:
3.- Que es suprimeixi l’últim apartat de les exempcions i que s’incloguin
un o més apartats en els supòsits d’exempcions, on es concreti qui
més i en quins casos es poden sol·licitar aquestes exempcions.
Es modifica l’article 4 de l’ordenança, modificant, únicament, l’últim
apartat de l’article 4.III.B), que resta de la forma que segueix

Resten no subjectes a la present taxa:
a) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin
per entitats esportives sense ànim de lucre de Peralada i/o
centres educatius locals sense cobrament d’entrada ni cap tipus
de contraprestació econòmica relacionada amb les activitats a
desenvolupar en aquestes instal·lacions.
b) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin per
entitats sense ànim de lucre de Peralada amb cobrament d’entrada
o que tinguin alguna altra contraprestació econòmica sempre que:

1.- Conveni per a la delegació del servei de recollida d’animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada.
2.- Informe de secretaria-intervenció.
Fonaments de dret.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
• Llei 4/1997, de 4 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

Estigui relacionada amb l’activitat a desenvolupar.

• Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei de protecció dels animals.

Que serveixin per a garantir la seva supervivència i la viabilitat econòmica
del propi acte que s’organitza.

Resolució.

Tenen la consideració d’entitats sense ànim de lucre les que constin
inscrites en el corresponent registre del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d’Entitats.

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

Fora d’aquests supòsits, les que tinguin per finalitat la realització d’activitats
per a la promoció del municipi i d’interès municipal, sempre que no tinguin
finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

Primer. Aprovar el conveni per a la delegació del servei de recollida
d’animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de
gats entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Peralada.

Tercer-. Aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora de la
per a la prestació de serveis esportius, que incorpora la modificació
esmentada al punt anterior, i que consta a l’expedient.

Segon. Traslladar certificat del present acord al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i al departament corresponent.

Quart.- Publicar el present acord i el text íntegre de l’ordenança al
BOP, al tauler d’anuncis i al web municipal.

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

“Exposa el sr. Alcalde que s’estima l’al·legació presentada en quant al fet que
les no sigui la regidoria d’esports sinó la llicència atorgada que determini
les exempcions fora dels supòsits establerts.

“Manifesta el sr. Alcalde que es delega el servei de recollida d’animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà perquè tenen la infraestructura i mitjans
necessaris per tal de dur a terme el servei”.

La finalitat és poder utilitzar el pavelló per part de les entitats municipals i no
restar subjectes a la taxa en aquells casos d’inclemències meteorològiques,
com per exemple la pamtomatada o l’aplec de la sardana.

Vots a favor:

Manifesta la sra. Garrido que hi votarà en contra perquè no s’accepta el
que va proposar i perquè s’estima a la manera que li ha semblat a l’equip
de govern.
El sr. Alcalde fa avinent que s’estima com decidir quins casos es consideren
exempts, la resta d’al·legacions les ha de resoldre el reglament d’ús”.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents de Vilanova)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)
Vots en contra:
Cap
Abstencions:
Cap

Vots en contra:
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

9.- ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.

Abstencions:
Cap
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10.- PRECS I PREGUNTES.
“A continuació es passen a contestar les preguntes pendents del ple
anterior:
1.- Preguntes pendents del ple ordinari de 30 de setembre de 2016:
1.1.- El Sr. Enric Serra pregunta a la Sra. Carreras: A qui correspon el criteri
d’aplicar els recàrrecs de l’IBI dels anys passats? Respon la sra. Carreras que
ve regulat per llei i que es contestarà per escrit en el proper ple.
Resposta Sra Carreras: Correspon a l’administració competent que gestiona
el cobrament del tribut, d’acord amb l’article 26 de la Llei General Tributària.
Sr. Alcalde al Sr. Joan Planas:
El Sr. Joan Planas, quan parlava dels claus va manifestar, literalment, que:
“Ens hem queixat, em fet instancies, heu respost que no era culpa del
material ni de l’ajuntament, tot i que en alguna ocasió contada heu pagat
les reparacions d’algun veí”
Finalment, el sr. Alcalde pregunta al sr. Planas de quines reparacions es
tracta i a quins veïns s’ha pagat en tant que no ho té present, al qual el sr.
Planas manifesta que ho dirà a fóra del Ple.
Com que el Sr. Planas no va contestar ni al ple ni fora d’ell li pregunto si
l’afirmació va esser un error per part seva o bé vol contestar-la ara.
El Sr. Joan Planas manifesta que li contestarà fora de Ple.
Sra. Meritxell Garrido:
• He vist en els Decrets d’Alcaldia que es fa un aparcament per autocaravanes
amb un moll de buidatge. A on es farà? Quantes caravanes hi podran
aparcar? Es cobrarà? S’ha dut a terme algun estudi sobre quin impacte
tindrà en el turisme?
Contesta el sr. Alcalde que l’aparcament es farà al pàrquing de St. Sebastià,
on hi havia els lavabos. Ja hi ha presa d’aigua i clavegueram. En quant a
quantes caravanes hi podran aparcar creu recordar que unes 8.
Manifesta la sra. Carreras que en tot cas seran menys de 10.
Continua manifestant el sr. Alcalde que es dotarà d’aigua per regar les
plantes i els arbres i que es traslladaran els contenidor i es farà una pantalla
vegetal per minimitzar l’impacte. En quant al pagament no es preveu cobrar
a no ser que la llei ho exigeixi i com a màxim la pernocta serà de 48 hores.
No s’ha dut a terme cap estudi d’impacte sobre el turisme, tot i que no
pot ser molt significatiu. S’han tingut en compte contactes amb diferents
entitats. Ha de portar un turisme familiar.
•En quant a l’avaria de l’aigua, els tècnics d’Aquàlia comenten que hi pot
haver més problemes. Es farà alguna actuació definitiva?
Respon el sr. Alcalde que el problema és que van entrar residus dins la
tuberia i es van fer unes bosses d’aire que van provocar sobrepressió. A
cada 6 metres de tuberia hi ha una junta de goma i a vegades falla. No
és un tema d’antiguetat de la tuberia. Ja havíem encarregat un estudi a
Aquàlia abans de l’estiu. En cas d’haver de canviar una tuberia d’aquestes
característiques costaria aproximadament uns 300.000 euros. S’han de
mirar les causes i mirar si canviar o no és l’alternativa. Estem a l’espera del
que diguin els tècnics.
La portada d’aigües de la Mancomunitat de Garriguella té una tuberia
d’impulsió que passa molt a prop de la nostra. Hi ha el compromís escrit que
es faci baypass i ens abasteixi d’aigua. En cas de necessitat seria operatiu.
El tema d’impulsió estaria resolt, el subministrament s’ha de mirar. És un
tema tècnic i estem a l’espera de l’informe.
•S’ha comprat terreny al costat del pàrquing del Bullidor? Quan es faran
les obres? Quants aparcaments sortiran?
Respon el sr. Alcalde que hi ha aquesta i tres parcel·les més i la idea és
adquirir-les totes. No sabem quants aparcaments sortiran. Quan tinguem
tots els horts farem el plànol. L’aparcament serà el menys agressiu possible
amb l’entorn. També està previst fer el passeig Sota Muralla en una sola
direcció i les voreres més amples”.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 21.50 hores de la nit la Presidència aixeca la sessió.
President, Pere Torrent Martín				
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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10è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ
DE JOVES DE PERALADA
L’Associació de Joves de Peralada,
com a tal, té els seus inicis l’any 2006
en què un grup de joves del poble es
van organitzar i van començar a dur a
terme tota una sèrie d’activitats per tal
de dinamitzar la vila. Aquest jovent, va
ser qui va posar la primera pedra d’un
camí que, ara per ara, encara perdura.
L’Associació de Joves, tot i el pas del temps, i a vegades amb
manca d’efectius, sempre ha estat participativa, forta, dinàmica
i amb ganes de tirar endavant projectes ja coneguts i també
nous que van sorgint amb el temps. Aquesta empenta i iniciativa
dels diferents membres al llarg del recorregut de l’Associació,
han permès arribar als 10 anys amb una projecció espectacular
i tirar endavant any rere any.
En aquest sentit, el grup de joves que formen l’associació
actualment, han mantingut moltes de les activitats que ja
portaven temps fent-se i, de la mateixa manera han proposat
noves activitats les quals van agafant força.
No són pocs els actes que realitzen els joves per tal de dinamitzar
el poble. Així doncs, a dia d’avui, l’associació participa i organitza
diferents activitats per tal de donar vida i promoure una
participació popular en els diferents actes.
Comencen la seva activitat al mes de febrer participant dins
els actes de carnestoltes. Cada any elaboren ells mateixos
les seves disfresses de manera original i participen de la rua
animant la festa.
Organitzen, juntament amb l’Ajuntament i el Club de Futbol, la
nit més curta de l’any, la revetlla de Sant Joan.
Participen des de fa molt temps en l’organització i la dinamització
de la nit de la festa major de Sant Martí. Des de fa dos anys cap
aquí, han apostat per promoure la “Nit de Monòlegs” que agrada
i diverteix a tot el poble i que ha tingut una molt bona rebuda.
Aquest any hi van assistir més d’una centena de persones.
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Són una de les entitats organitzadores de les Quines de Peralada,
juntament amb d’altres entitats i associacions del municipi.
Molta gent de la comarca participa de les Quines a Peralada
i les espera any rere any per passar una tarda distreta, i si és
el cas, afortunada.
Promouen des de fa 6 anys l’Ennadala’t. Durant una tarda de les
vacances de Nadal, l’Associació de Joves es posa a disposició
dels més menuts del poble i comarca en general, per tal de
passar una bona estona fent tallers de fanalets, guirnaldes per
l’arbre, i qualsevol cosa de temàtica nadalenca; acompanyada
d’una bona xocolata desfeta per berenar.
Ara bé, l’esdeveniment més esperat any rere any és la
“Pamtomatada” que, a poc a poc va esdevenint una festa
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de referència a la comarca. Tanmateix, el darrer any, la
“Pamtomatada” va ser el punt àlgid de la celebració dels seus
10 anys de vida i ho va fer de la mà del grup Di-versiones; a on el
sopar popular, que aquest any va exhaurir les places, la música
i xerinola, van estar acompanyats d’una gran quantitat de gent.
A més, l’organització, per tal de commemorar aquesta fita, va
dissenyar un got personalitzat per tal que tots els assistents
s’emportessin a casa un petit record d’aquest esdeveniment i
aquesta data tan especial. Els actuals membres de l’Associació
de Joves volen fer palès el seu agraïment a tots els assistents
ja que mai, mai, s’havia vist tanta gent a la pista de l’Espai
Jove i comenten que aquesta ha estat la millor celebració pels
seus 10 anys.
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Per tant, l’Associació de Joves de Peralada és una organització
que, amb el pas del temps, ha anat creixent i, de la mateixa
manera, ha anat aportant una dosi de dinamisme i diversió
mitjançant tot tipus d’activitats a un poble que dia rere dia va
creixent en ambdós termes.
Però les ganes de marxa i de fer activitats no acaba aquí, ja que
amb el nou any, l’associació es planteja nous reptes i, sobretot,
vol consolidar i reafirmar tots els que ja realitza per passar
una bona estona amb totes aquelles persones que els vulguin
seguir acompanyant.
Finalment, si algun/a dels joves de la vila es vol endinsar en
aquesta associació, ja sigui com a membre o voluntari/ària,
només cal que es posi en contacte amb nosaltres via correu
electrònic a jovesperalada@gmail.com o seguir totes les nostres
activitats a les xarxes socials:

Twitter - @jovesperalada
Facebook - Joves Peralada Associació

10è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ DE JOVES DE PERALADA

93

25 ANYS DE LA MOSTRA DE
GASTRONOMIA EMPORDANESA

El 12 d’octubre de 2016
es va celebrar la 25a edició
de la Mostra Gastronòmica
Empordanesa de Peralada.

Els cursos de cuina, l’afany per la cuina no professional i les
ganes de les mestresses de casa de posar en valor les tradicions
familiars, van portar a una primera Mostra. Però no només
aquests ingredients han donat fruit a una llarga trajectòria
d’aquest esdeveniment popular de la nostra vila, sinó també el
públic, els acompanyants, els familiars han posat en potència a
través d’aquesta Festa la cuina empordanesa, els Plats de Festa
major i de tot l’any.
Els plats elaborats pels cuiners i les cuineres sempre han tingut
un protagonisme especial cada 12 d’octubre a Peralada, festiu
escaigui el dia que s’escaigui, a les mans d’aquelles persones
que, amb estima i dedicació, han presentat els seus “Platillos” i
postres com si fossin pels comensals més propers.
Les matèries primeres són el factor que defineix el territori:
la plana de l’Empordà (mar i muntanya). I també aquelles
persones que en formen part, la família. Aquests valors sempre
han estat presents en la Mostra Gastronòmica de Peralada.

94

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Al llarg de 25 anys els escenaris han estat diversos. Molta gent
recorda aquella primera edició a la plaça Gran, una segona al
Passeig de La Principal de Peralada amb la tramuntana, tan
nostra, que es va afegir a la Festa sense que ningú l’hagués
convidada i, durant 18 anys va arribar la tranquil·litat organitzativa
que van facilitar les instal·lacions del Castell de Peralada, amb
edicions on varen participar fins a 700 comensals. Durant
aquesta període, l’aperitiu i el ball van anar arrodonint el format
del concurs. Fins arribar a la darrera edició, retornat al format
més popular dels inicis, que es va celebrar a la Sala del Cafè
del Centre per festejar l’efemèride.
La qualitat de l’àpat sempre ha sigut palesa; ho avalen els
comentaris de les persones que han format part dels diversos
jurats al llarg dels anys; aquests professionals que han pogut
degustar i valorar la manera de fer que durant tantes edicions
ha contribuït a la continuïtat.

25 ANYS DE LA MOSTRA DE GASTRONOMIA EMPORDANESA

Tots aquests ingredients rauen en l’èxit de la Festa; l’expressió
d’un treball de recuperació dels “Platillos”, de receptes entranyables, aquell amor per recuperar les coses d’abans.
La il·lusió s’encomana i es transmet. La imaginació i les ganes
d’inventar no falten. Satisfacció de veure com, sobre els fogons,
afloren tocs genials de les mestresses i d’algun mestre.
Les generacions futures, a través d’aquesta recuperació de la
cuina, de les tradicions i gràcies el recull de llibres i receptes
que ha generat la Mostra Gastronòmica Empordanesa,
tindran present el plaer de la cuina i les ganes transmetre
els coneixements de la gent de Peralada. La saviesa neix de
l’experiència i, com que és un pou sense fons, per molts més
anys tinguem la Mostra.
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ELS TAPISSOS DE L’ENEIDA
DEL CASTELL DE PERALADA
Jordina Daniel. Premi Ramon Muntaner de Treballs de Recerca de Batxillerat 2016.

La famosa llegenda mitològica de la
tràgica relació amorosa entre el troià
Eneas i la reina de Cartago Dido ens
ha arribat transmesa en la seva forma
més completa i brillant a través de
l’Eneida del poeta romà Virgili. Aquesta
llegenda ha inspirat no només a poetes,
dramaturgs i escriptors de prosa
posteriors, sinó també a molts autors
de les arts plàstiques i també
de la música.
El tema del present treball de recerca intenta ésser l’estudi
de l’obra literària d’un poeta com a font d’inspiració per
a una obra d’art que treballa amb un altre material molt
diferent a les paraules: la imatge. Es presenta aquí una
anàlisi de com els artistes creadors dels sis tapissos de la
sèrie de la llegenda de Dido i Eneas que es conserven al
Castell de Peralada han pres dels versos del poeta llatí una
bona part del seu material iconogràfic i com l’han tractat i
adaptat per donar cos a la seva pròpia obra. No es tracta,
doncs, d’un treball d’història de l’art, sinó més aviat d’un
treball literari.
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Objectius
Els objectius que s’han proposat aconseguir amb el present
treball es poden resumir en els següents punts:
Buscar informació sobre la procedència i l’autoria de la sèrie de
tapissos sobre la llegenda d’Eneas i Dido del Castell de Peralada.
Conèixer a grans trets la història de l’art de la tapisseria i
conèixer a grans trets la vida i obra del poeta Publi Virgili Maró.
Llegir amb atenció i analitzar els cants del poema que
tracten la història reflectida en els tapissos.
Observar amb atenció els sis tapissos de la sèrie i analitzar
els elements pictòrics que els componen, comparant-los
amb les descripcions que ofereix el poeta Virgili.
Extreure, finalment, conclusions ordenades de tota la
informació reunida durant el procés d’investigació i de
l’anàlisi de les obres.
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Conclusions
Després d’haver reunit la informació i haver
analitzat a partir d’ella els sis tapissos de la
sèrie de Dido i Eneas, es poden extreure les
següents conclusions:
L’Eneida va convertir Virgili en el major poeta de
la literatura llatina i va esdevenir-ne l’obra més
famosa, a causa d’alguns ingredients clau. Ha
esdevingut una obra clàssica, aliena al pas del
temps. L’Eneida és més aviat un homenatge de
la Ilíada i la Odisea.
És un tret original de Virgili utilitzar les
conseqüències del tràgic desenllaç de la relació
de Dido i Eneas per explicar l’enfrontament
entre Roma i Cartago a les tres guerres
Púniques (264-146 a de C), i el recel que
sentien els romans amb la relació Roma-Orient.

Metodologia
Pel que fa a la metodologia, per a dur a terme aquests objectius
s’ha seguit una recerca d’allò més general al més concret.
Inicialment s’han buscat diferents pàgines que ofereixen una
informació generalitzada sobre l’art de la tapisseria.
Per obtenir informació més precisa sobre els tapissos
d’origen flamenc barrocs s’ha consultat la tesi doctoral de
Victòria Ramírez Ruiz Las tapicerías en las colecciones de la
nobleza española del siglo XVII.
Per conèixer la procedència i la possible autoria dels cartrons
dels tapissos del Castell de Peralada de Dido i Eneas ha
servit de gran ajuda el treball de Los tapices de la Eneida, de
Amor Marsé.
Les dades referents a Virgili i l’Eneida s’han extret sobretot
de la introducció a càrrec de José Carlos Fernández Corte de
l’edició de l’Eneida de Cátedra, Letras Universales, i també
de la introducció i notes de la versió bilingüe llatí-català del
poema, a càrrec de Miquel Dolç, publicada per la Fundació
Bernat Metge que s’ha utilitzat per llegir els cants del poema
que recullen el tema que ens ocupa.
L’observació i estudi de la composició de les escenes dels
tapissos s’ha dut a terme a través de les fotografies preses i
dels mateixos originals.
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La mitologia grecollatina a partir del
Renaixement i durant tot el Barroc, va tornar
a ser font d’inspiració per a les diverses arts.
La col·lecció de Peralada, que pertany al
Barroc, n’ha escollit el tema de la historia de
Dido i Eneas.
La col·lecció del Castell de Peralada consta de
sis tapissos que recullen els moments clau de
la història de Dido i Eneas. La història narrada
es pot seguir de manera completa, perquè
els autors han condensat en el mateix tapís
esdeveniments que en la història ocorren a
llocs i temps. Com que el conjunt forma un
element decoratiu, tots sis tapissos guarden
una unitat que ve reforçada pel mateix marc
que comparteixen tots: les columnes laterals
salomòniques amb ornaments vegetals i els
adorns a la part superior, d’acord amb el gust
del Barroc.
Es pot observar una gradació del nombre dels
personatges que poblen els sis tapissos.
En tots els tapissos apareixen certs elements
anacrònics, que pertanyen al segle XVII i no
a l’antiguitat Romana que els tapissos volen
reflectir, potser deguts a la insuficient informació
iconogràfica que els autors poguessin tenir a
l’abast. Es pot observar que el que resulta més
fidel a l’època que els tapissos volen recrear és
tot allò que envolta Eneas i els troians.

97

ÀREA D’ESPORTS
REDACCIÓ

CLUB DE FUTBOL PERALADA
Aquest any arribem a la 13a edició del Torneig Vila de Peralada de Futbol
11 Aleví 2006.
Aquest Torneig no seria possible sense l’esforç del grup humà que forma aquest Club, junta directiva, tècnics, jugadors, pares i mares, així com
l’Ajuntament de Peralada, hem aconseguit arribar aquesta tretzena edició
del Torneig que es durà a terme els dies 14, 15 i 16 d’abril de 2017. Un Torneig que s’ha fet un lloc entre els de seva categoria, alevins, amb la presència continuada d’equips de primer nivell com el Barça o el Real Madrid.
Per tant, un any més donem gràcies a totes les persones i institucions que
hi col·laboren, i especialment als equips participants i a les aficions que
ens visiten de fora de les nostres contrades: el F.C. Barcelona, Atlètic Club
de Bilbao, Real Madrid, Villareal C.F, Inter Mexico, Girona F.C, C.E Mataró
i el C.F. Peralada.
Confiem que tots els assistents gaudeixin de la nostra vila, del patrimoni,
de la cultura i gastronomia que els hi oferim, i que, quan s’acabi el Torneig,
guardin un bon record del tracte rebut per part de tots nosaltres.
El Club de Futbol Peralada, desitgem que el Torneig esdevingui una gran
festa del futbol, amb esportivitat i respecte, i us animem a venir al camp i
compartir aquesta nova edició que us hem preparat. Esperem que la seva
il·lusió s’encomani a tota la gent de Peralada i que rebem amb els braços
oberts als jugadors, familiars i cossos tècnics dels equips que ens visitaran.

CLUB DE BASQUET ALBERA-PERALADA
FELICITATS! 2ns a LA LLIGA!!!
Enguany el CB Albera-Peralada disposa d’un equip mini-mixt
disputant la lliga Territorial de Girona Fase II grup 2, i d’un planter d’escoleta, el qual puja amb molta força.
No és fàcil competir i fer-se un forat en el món del bàsquet, entre equips amb tanta solera i de poblacions molt més grans que
la nostra, i ho hem patit des dels inicis, però dia rere dia, mes
rere mes i any rere any, els nostres nens i nenes ens han demostrat que amb esforç i entusiasme es pot arribar ben lluny.

A aquestes alçades de la temporada fem un balanç molt positiu; l’escoleta, una de les més nombroses pel que fa a jugadors,
competeix el Torneig de la CEBA a Figueres i està a punt de
celebrar la trobada d’escoletes al nostre poble.
I, pel que fa al mini-mixt, aquest any és el millor de tots. Es demostra que l’esforç i la constància que hi posen dóna els seus
fruits. Ara mateix anem segons a la lliga havent derrotat el primer
equip classificat, el C.B. Blanes Negre, en l’últim partit, per 53-50.
Felicitats a tots els nens i nenes del club!!! VIU EL BÀSQUET

Després d’anys de tenir resultats poc encoratjadors, això sí,
sense perdre la il·lusió, enguany, es divisa un futur més prometedor, fruit del treball realitzat per tots els que hem col·laborat
d’una manera o altre en el club, pares, mares, jugadors, jugadores, entrenadors i entrenadores, coordinadors... durant aquests
pocs anys de vida del club.
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CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC PERALADA
UN FUTUR AMB PROJECCIÓ
El darrer trimestre de l’any 2016 ha estat molt satisfactori pel nostre
Club. El mes de novembre les nostres parelles de patinadors van
guanyar el Campionat de Catalunya, celebrat a Fornells de la Selva,
i el mes de desembre, mercès a la confiança depositada en el CPA
Peralada per part de la Federació Gironina de Patinatge, el nostre
Club va organitzar al Pavelló Municipal el Campionat de Debutants,
en el que van participar tres de les nostres patinadores.
A més de les proves comarcals que el Club enguany organitzarà,
la Federació Gironina de Patinatge ens ha concedit l’organització,
al Pavelló Municipal de Peralada, de les proves comarcals i tres
proves federatives, una de les quals serà el Campionat Territorial
en les categories Benjamí, Aleví i Infantil.
En definitiva, totes aquestes activitats, juntament amb el fet que
el Club cada vegada té més patinadors en competició gràcies a
l’avanç tècnic de tots ells, i l’augment patinadors en iniciació corroboren la bona salut del CPA Peralada i ens auguren una projecció important de futur i una activitat trepidant donada la presència
dels nostres patinadors en els diferents Trofeus, Campionats i Festivals al llarg de l’any.
Junta Directiva del CPA PERALADA

CLUB PATÍ SPORT PERALADA
El Club Patí Sport Peralada ja estem en ple rendiment. El passat
butlletí ens presentàvem i en aquests pocs mesos ens hem anat
consolidant i ja comptem amb un planter de 40 patinadors!
El passat 18 de desembre vam fer la presentació oficial del nostre
Club en el decurs del Festival de Nadal.
En aquest temps el CPS Peralada ha participat en una exhibició al
Decathlon Figueres i en els Festivals del CPA Pla de l’Estany, del
CP Llers i del PA Figueres.
La filosofia de la nostra entitat es basa en gaudir del patinatge
mentre es fan els progressos al ritme de cadascú.
Si teniu ganes de posar-vos uns patins i provar-ho ens trobareu al
Pavelló Poliesportiu els dimarts de 17 a 21h, els dimecres de 19.30
a 21h i els dissabtes de 17 a 21h, on les nostres entrenadores, la
Marina, la Rosa i la Laura, us ensenyaran i transmetran la seva
passió cap aquest esport.
Per a més informació ens podeu contactar als telèfons
676 007 507 · 669 524 001 o bé al correu electrònic
cpsperalada@gmail.com
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CENTRE EXCURSIONISTA PERALADA
Els mesos d’octubre a febrer són complicats per sortir a la muntanya i quan
es tracta de sortides del CEP, llavors la cosa es complica!
Tot i així, no hem parat! El cap de setmana del 8 i 9 d’octubre, uns quants
valents van pujar al Taillon, primer 3.000 del CEP amb nit a refugi, bon
temps i molt bon rotllo!
El 19 d’octubre, vam sortir a buscar castanyes a la Vajol amb un temps
genial i molta participació de les famílies per acabar dinant de pícnic al
Monument Lluís Companys d’Agullana.
Deu dies més tard, vam celebrar la 1ª Castanyada Popular, col·laborant amb
l’Ajuntament i altres entitats del poble per fer d’aquesta bonica tradició una
festa fantàstica, on tant petits com grans s’ho van passar d’allò més bé!
El mes de novembre ens va portar una sortida amb un temps horrible al
Taga, una llàstima realment ja que des del Taga hi ha unes vistes espectaculars dels pics més importants de la zona, en dies de bon temps, és clar!
El 8 de desembre la mainada del poble va haver de sortir a buscar el Tió
del poble, perquè s’havia tornat a perdre! Després de voltar per tot el poble,
buscant pistes i peces del mapa, vam trobar la seva localització i el vam dur
a Sant Domènec perquè descanses abans de donar-li cops de bastó!
Deu dies més tard, vam organitzar una ruta a Mont-Roig i visita els búnquers dels voltants que va encantar als menuts i familiars.
Després d’aquestes sortides, vam haver de descansar uns dies perquè el
mal temps no permetia sortir, fins que ens va atrevir amb una ruta megalítica per la Jonquera i Capmany, però on el temps no va voler participar en
fer-la agradable i vam tenir vent, pluja i boira… tot i així no ens vam aturar i
la vam gaudir acabant amb un Cacaolat ben calentó al poble de Capmany.
Seguiu-nos a Facebook per estar informats de totes les sortides que tenim
programades pel segon trimestre de l’any! Inclosa, la 3ª Camí de Carros el
28 de maig! Us hi esperem!

CLUB D’ESCACS EMPORDÀ – PERALADA
Els nostres petits grans guerrers van sumant. Arnau Vives s’ha
proclamat campió de Girona Sub8, l’han acompanyar Arnau
Bech, Oriol Subirós, Aleix Cusí, Marc Güell i Sofia Ratt que han
fet un gran paper.

El nostre segon equip va disputar la seva partida de lliga al
centre penitenciari Puig de les basses, contra l’Atzucac, equip
format per presos en un projecte integrador, bona experiència.
Poseu escacs a les vostres vides, Bons escacs!!!
escacsaltemporda@gmail.com

En Sub10 vam presentar Guillem Campos, Albert Sanllehí i
Oriol Caldas.
A la Sub12 vam fer plata i bronze David Acevedo i Alber Garcia
i gran paper dels altres, Dani Rebollo, Martí Insa, Marc Vertut,
Blai Higueras, David Sanllehí, Biel Subirós, Flavio Hervás, Judit Barat, primera nena gironina i Iraida Casasdevall, en Sub14 i
Sub16 Iliyan i Eudal i Arnau.
En Sub18 vam obtenir tercer i quart lloc de la mà de Oriol Serra
i David Núñez.
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FEINA EN XARXA
Si busques feina, ets empresari i busques treballadors o ets emprenedor i vols crear el teu propi negoci vine a l’Espai de Feina
en Xarxa de l’Ajuntament de Peralada (Punt Tic · Antigues Escoles) o posat en contacte amb la Maria José Romero al telèfon
622 360 065 o bé al correu electrònic regidoria.promocio@peralada.cat
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
De Setembre a Juny
Dilluns, de 16h a 19h, al Punt Tic · Antigues Escoles de Peralada.
Juliol i Agost
Contacte amb la Maria José Romero al telèfon 622 360 065
o bé al correu electrònic regidoria.promocio@peralada.cat
Recordeu portar el vostre CURRICULUM VITAE.
Per consultar les ofertes de treball pots dirigir-te personalment a l’Espai i consultar els panells informatius o utilitzar l’ordinador dels usuaris del club o bé també a través d’aquesta mateixa pàgina.
El nostre objectiu és posar a l’abast de les persones que estan a l’atur, els recursos necessaris per cercar feina.
El servei disposa de recursos i eines per afavorir la inserció laboral dels aturats i dels qui volen canviar de feina o millorar-la.

Ofertes del Club de Feina Comarcal

Ofertes del Servei d’Ocupació de Catalunya

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà també ofereixen servei de Club de Feina,
amb d’altres ofertes existents a la Comarca. Aquest servei
garanteix que les persones usuàries tinguin la informació
actualitzada dels recursos que necessiten per realitzar
la cerca de feina, així com el suport, assessorament i
orientació de tècnics d’orientació laboral.

El portal de FEINA ACTIVA www.feinaactiva.gencat.cat,
permet tenir accés directe a les ofertes de treball que les
empreses ofereixen al Web de forma gratuïta.

ÀREA D’EMPRESA I OCUPACIÓ

Les empreses poden inserir directament les ofertes de
treball al portal de FEINA ACTIVA o presentar-les a
l’oficina de treball.
Al portal trobareu fàcilment, ofertes de tots els àmbits
professionals. Registreu-vos amb el vostre NIF/NIE i PIN o
usant un usuari i una contrasenya.
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CICLE INFANTIL
Consignes del Rei Titus

CICLE INICIAL
Sortida al parc apadrinat de cicle inicial
El Dijous Gras, com cada any, anem al Parc Apadrinat
a esmorzar. Aprofitem per jugar i també per treballar
una mica.
El que ens agrada més és poder anar a tots els aparells
instal·lats per pujar, baixar, donar voltes, penjar-nos,
gronxar-nos. Per nosaltres és el més divertit!!!
Aquesta vegada hem escrit els llocs per divertir-nos, els
llocs per descansar, el número de deixalles que hi havia i
hem acabat fent fotos dels llocs per jugar…
Com que hi havia algunes “burilles”, hem tingut la idea
de que es podrien posar uns cendrers exteriors de sorra
per poder-les aixafar i així el parc estaria la mar de net.
Ha estat un dia especial, divertit i ens ho hem passat
molt bé.

JA TENIM GANES DE TORNAR-HI!!!
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CICLE MITJÀ
Curs de sardanes
Aquest any el cicle mitjà (3r i 4t) hem iniciat una nova activitat,
subvencionada per la Diputació de Girona: estem aprenent a
ballar sardanes.
Cada setmana ve una noia a l’escola que es diu Anna, que es
l’encarregada d’ensenyar-nos a ballar sardanes. Ens barregem
els nens i nenes del cicle mitjà.
Per començar, fem un petit escalfament de peus i cames, tot
seguit, entrem al galop per col·locar-nos en rotllana, després
practiquem els diferents tipus de sardanes, totes molt modernes,
com per exemple la Xinesa o bé la de Mamma Mia! . A més a
més, ens ensenya altres danses tradicionals, ara estem fent el
ball de Sant Ferriol.
Quan hem treballat molt bé juguem al “joc del cuc”, que ens
agrada molt i és molt divertit.
Ballant sardanes, també aprenem a ser més amics i a jugar
junts nens i nenes. Gràcies a aquest curs hem conegut balls
tradicionals de Catalunya que desconeixíem.

CICLE SUPERIOR
Som els alumnes de 6è, els que vam organitzar el Carnaval
de l’escola.

El dijous gras, tots els nens de l’escola varem anar a esmorzar
al nostre parc apadrinat, nosaltres vam tenir molta sort que
perquè l’Olga, una alumna de sisè, ens va dur una coca de
llardons, que ens vam menjar els alumnes de cicle superior.
Estava boníssima!!!!!!!

No podíem començar el Carnaval sense abans preparar
el discurs del nostre rei Titus, un rei que va manar: no fer
deures, els nens a manar i els mestres a treballar, els deures
a la “basura”... però en realitat, els nostres mestres no van fer
gaire cas al nostre rei del Carnaval.

El divendres, el darrer dia a la tarda, es va celebrar una festa al
gimnàs de l’escola on es va fer entrega de premis a les millors
disfresses. La nostra classe va tenir uns quants guanyadors:
l’Èric va guanyar el dimarts, anant disfressat de nena i l’Olga
amb el pentinat estrafolari.

La setmana abans de Carnaval vam anar classe per classe
amb el rei Titus i tots nosaltres disfressats, explicant les
consignes que havien de seguir aquella setmana.

Va ser una setmana MOLT DIVERTIDA!!!

El carnaval de l’escola

Els/les alumnes de sisè!!

Van ser uns dies molt divertits i les consignes varen ser:
- Dilluns: vestits amb pijama i sabatilles
- Dimarts: els nens vestits de nena i les nenes vestides de nen
- Dimecres: vestits per anar a la platja
- Dijous: pentinat estrafolari
- Divendres: disfressats de la manera que volguéssim
Cada dia al matí, era una sorpresa veure com anava
disfressada la gent i alguns portaven unes disfresses molt
originals. A l’hora del pati, els nens d’infantil venien al pati de
primària i un cop tots junts, es feien fotos als més originals.

ESCOLA RAMON MUNTANER
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INFORMACIÓ
TELEFONS

AJUNTAMENT DE PERALADA

SERVEIS SOCIALS

CASA DE LA VILA
972 538 006

Assistent Social (Concertar entrevista prèvia)
972 538 006

CENTRE CULTURAL SANT DOMÈNEC
972 538 840

Des de l’Àrea de Benestar Social recordem que l’Ajuntament

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
681 180 206

treballador social i un educador social. Les visites s’atendran

CASAL D’AVIS
972 538 246
CENTRE SOCIAL
RESTAURANT CAFÈ DEL CENTRE
972 538 207
ESCOLA RAMÓN MUNTANER
972 538 084

de Peralada té a disposició, de tothom que ho desitgi, un
prèvia cita concertada a l’Equip Bàsic d’Atenció Social
Primària de Vilajuïga, servei depenent de l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
EBASP VILAJUÏGA
C/ Sant Sebastià, 39 –VILAJUÏGA
Tel. 972 53 00 05 – Fax 972 55 22 17
e-mail: ebaspvij@ddgi.es

LLAR D’INFANTS ORLINA
972 538 980

Servei de recollida de trastos vells
628 194 968

Servei Mèdics
CAP Albera Salut (Peralada): 972 538 587

Servei d’Aigua i Clavegaram (Aqualia, SA)
Subministrament d’Aigua
Hores d’oficina: 972 454 610
Urgències: 902 136 013

Farmàcia Carme Llanta
Farmàcia: 972 538 252
Urgències: 616 176 930

Sanajement (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

Hospital de Figueres
Hospital: 972 501 400
Emergències:
Mossos d’Esquadra: 088
Vigilants Municipals
609 715 108 - 972 538 114
Centre d’Emergències de Catalunya: 012
Bombers: 085

Abocadors de terres i runes
618 827 841
Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
Jutjats de Pau: 972 538 617
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Urgències: 112
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ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS
ATENCIÓ AL PÚBLIC

PERE TORRENT I MARTÍN ALCALDE DE PERALADA

ROSA CORTADA SÁNCHEZ 1a TINENT D’ALCALDE

Àrees d’Alcaldia, Esports, Governació, Urbanisme,
Comunicació, Serveis i Règim Intern.

Àrees de Cultura i Ensenyament.

De dilluns a divendres, de 13 a 15h, i hores convingudes

hores convingudes

608 97 90 64 · alcaldia@peralada.cat

669 811 477 · cultura@peralada.cat

LOURDES CARRERAS SELVA 2a TINENT D’ALCALDE

JOAN CROS FERRARÓ 3r TINENT D’ALCALDE

Àrees d’Hisenda, Patrimoni i
Regidoria de Vilanova de la Muga

Àrees d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat

hores convingudes
699 568 772 · vilanova@peralada.cat
hisenda@peralada.cat

MÒNICA LLADÓ DESCAMPS REGIDORA

Àrees de Benestar Social, Turisme i Joventut.
hores convingudes

hores convingudes

626 060 109 · agricultura@peralada.cat

MARIA JOSÉ ROMERO MADRID REGIDORA

Àrees de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació
hores convingudes

699 568 756 · benestarsocial@peralada.cat
turisme@peralada.cat

622 360 065 · regidoria.promocio@peralada.cat

SERVEIS TÈCNICS

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

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

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

INFORMACIÓ

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
SECRETARIA-INTERVENTORA
Sra. Mercè Comamala Laguna
De dilluns a divendres, de 11 a 13h

972 538 006 · secretaria@peralada.cat

A fi de poder atendre-us millor,
per parlar amb els diferents serveis
i càrrecs públics podeu demanar cita prèvia
a la casa de la vila

972 538 006
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SOCIETAT

DE L’ 1 D’OCTUBRE DE 2016 AL 26 DE MARÇ DE 2017

NAIXEMENTS

AISSATOU DJIBA MBALLO
3/11/2016
Peralada

M. ELISABETH HIDALGO LAZARESCU
1/11/2016 · Peralada

ITZEL JIMÉNEZ ABAD
27/02/2017 · Peralada

CARLA GUASCH CARBÓ
30/12/2016 · Peralada

DILAN PÉREZ SERRAT
27/12/2016
Peralada

SIMÓ RICART BRUSTENGA
8/02/2016
Vilanova de la Muga

AINA PLANAS BUXEDA
2/03/2017 · Peralada

CASAMENTS

Albert López Arnés i Estefania Cáceres
Escartin 1/10/2016 · Peralada

Daniel Planas Suñer i Gladys Gregoria Ortíz Benalcazar
28/01/2017 · Vilanova de la Muga

DEFUNCIONS

Peralada

Vilanova de la Muga

Josep Maset Bardella (6/10/2016)

Joan Vidal Descamps (18/02/2017)

Núria Feliu Estela (14/10/2016)
Francisca Lleonsí Soler (23/11/2016)
Francisca Diudé Maset (25/02/2017)
Jaume Marcó Garriga (1/03/2017)
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Després de les tramuntanades i precipitacions de
l’hivern ens endinsem a la primavera. Els arbres
comencen a florir, els animalons sortint dels seus
caus, després d’un llarg hivern. És en aquesta
època que tots hi somiem.
Des de la primavera de fa set anys, per mi ja no
és el mateix. Te trobo molt a faltar pare, la teva
companyia, els teus petons i abraçades.
Tu pare has estat el meu referent. Mai t’oblidaré.
A la memòria d’en Martí, el meu pare.
Núria Algans Argelés
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