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Benvolguts veïns/benvolgudes veïnes,

M’adreço a vosaltres novament des d’aquesta tribuna amb un recordatori i un 
prec. Vull recordar-vos la importància de respectar les normes i aplicar el sen-
tit comú a tots aquells actes que fan millorar la convivència veïnal. Estic parlant 
d’utilitzar correctament les àrees d’aportació de residus, fer correctament el reci-
clatge, respectar els horaris de recollida, recollir les defecacions de les mascotes, 
portar els animals lligats, respectar les indicacions d’estacionament,  respectar el 
descans dels veïns, etc. Per tant us prego que tingueu present la importància d’ob-
servar les normes que per altra banda no és res extraordinari, simplement aplicar 
el sentit comú. 

Iniciem la tardor, el curs escolar i moltes entitats, clubs i associacions presenten 
els seus programes d’activitats i fan les seves planificacions anuals. Des d’aquí els 
vull felicitar, Peralada i Vilanova podem gaudir d’un ventall d’activitats ric i variat 
per totes les franges d’edat. El nostre municipi és viu amb aquesta variada oferta. 
Un poble el fa gran o petit la seva gent i nosaltres podem estar satisfets de la nostra 
gent, de les associacions, dels clubs, de les entitats i col·lectius que organitzen els 
diversos actes i esdeveniments. 

Des de l’Ajuntament procurem donar facilitats, tenir a punt els espais, el Pavelló, 
els camps de futbol, el material i en general  col·laborar amb el que se’ns demana. 
Aquí la Brigada Municipal, Sant Domènec i els treballadors municipals hi juguen 
un paper important doncs són qui estan al darrera dels muntatges i desmuntat-
ges, trasllats, organització, etc. feina que no es veu però que és imprescindible.

Però la feina principal de les activitats, el fer que tinguin èxit i acceptació,  que en 
molts dels casos fan que el nom de Peralada i Vilanova siguin molt més coneguts 
i que en algunes d’aquestes activitats siguem referent de bon fer i bona feina, és 
mèrit dels organitzadors. Des de l’Ajuntament continuarem posant les bases per-
què les puguin seguir desenvolupant.

Tot és molt més fàcil si es disposa d’un bon teixit associatiu i nosaltres el tenim, 
per tant moltes felicitats a tots i us animo a seguir en la línia del que esteu fent per 
la nostra comunitat.

Com és habitual recordar-vos que aviat  tindrem la nostra festa major de Sant Mar-
tí que enguany se celebra els dies 9, 10 i 11 de novembre, la festa major de Vilanova, 
els dies 15 i 16 de desembre, el Pessebre Vivent, les quines i tot un seguit d’activitats 
que es porten a terme i de les quals en podeu trobar informació a Sant Domènec.

Per tant, com sempre,  us animo a no quedar-vos a casa, a fer us del que és vostre: 
els carrers, places, zones de lleure, etc. i a gaudir també  de les activitats programa-
des i així entre tots farem poble. 

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Octubre de 2018
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33a GRAN CAVALLADA 
 ( 18 DE MARÇ )

Com és tradició Peralada ha celebrat la seva festa dels cavalls, 
que enguany ha complert 33 edicions. El moment més esperat 
ha estat la cercavila de cavalls i genets que van omplir d’espec-
tadors, un any més, les places i carrers de la vila.

LA PROCESSÓ DELS DOLORS 
ATREU FIDELS I VISITANTS
A PERALADA     
( 23 DE MARÇ )

La processó dels Dolors va omplir divendres dels Do-
lors al vespre el poble de fidels i visitants que van ence-
tar així la Setmana Santa. La vila medieval es va quedar 
en silenci mentre els Priors, Comissaris i portadors de 
les diferents imatges van desfilar per un entorn ideal 
per aquesta processó.

Els priors d’enguany, que s’ocuparen d’organitzar la ce-
lebració foren Antoni Clos Jimenéz i Maria Teresa Pu-
jolar Olivet i, els acompanyaren com a comissaris, Jau-
me Cervera Terradas i Rosa Cortada Sánchez i Antoni 
Casellas Trilla i Eva Genís Bueno.
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CANTADA DE
CARAMELLES  
( 31 DE MARÇ )

El final de la solemnitat pròpia de la Setmana Santa i l’inici 
del temps de Pasqua es viu a bona part de les terres catala-
nes amb música i cants corals: les tradicionals caramelles. 
La nostra vila no n’és una excepció i conserva viva aquesta 
tradició gràcies a la Coral de Peralada.

FESTA DE
PASQÜETES    
( 6,7 i 8 D’ABRIL )

Una dotzena d’esdeveniments han configurat la progra-
mació de la Festa de Pasqüetes 2018.

El programa d’actes d’enguany presentava algunes nove-
tats com la Gimcana Infantil, el Tast de vins o l’actuació 
extraordinària de la Mula Baba de Girona per a fer èmfasi 
especial a la celebració del 10è aniversari de l’Escola Ra-
mon Muntaner.

Els actes ja tradicionals com la Trobada Gegantera o el 
Concert, l’Audició de Sardanes i el Ball de Festa Major a 
càrrec de l’Orquestra Costa Brava han deixat imatges d’es-
pais públics plens d’espectadors gaudint de les diferents 
propostes als carrers i instal·lacions de la vila.



6 BUTLLETÍ TARDOR

FIRA DEL
CLOWN
( 26 DE MAIG )

La 7a Fira del Clown de Vilanova de la Muga va cele-
brar enguany una edició més reivindicativa que mai. 
Aquest any, el pallasso i polític Jordi Pesarrodona va 
rebre el guardó de Pallasso de l’Any 2018, en reco-
neixement de la seva trajectòria professional, així com 
per la seva defensa dels drets democràtics i la rellevàn-
cia que va suposar la seva imatge amb el nas vermell, 
complement identificatiu dels pallassos. 

A banda de l’entrega del guardó, al llarg del dia es du-
gueren a terme diferents tipus d’activitats i tallers, tots 
relacionats amb el món dels pallassos i les arts circen-
ses. El públic assistent va poder gaudir d’una quinzena 
d’actuacions distribuïdes en diversos escenaris on tro-
baren les últimes creacions de companyies i pallassos 
de gran renom com ara la Companyia Passabarret, Sa-
banni, Jam, Pere Hosta, Fèlix Brunet, Circ Xic o els Cir-
co Los, que amb el seu espectacle Xarivari Blues clau-
suraren la fira deixant la boca oberta a grans i a petits.

Els tallers van estar  organitzats per l’Escola de Circ de 
la Bisbal i el presentador d’aquest any fou el pallasso 
Pep Callau, speaker oficial del FC Barcelona. 

També cal destacar una de les activitats més espera-
des, la Cursa de Sabatots Memorial Joan Montanyés, 
que enguany es renovaren els obstacles per a cele-
brar-ne la 5a edició.
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FIRA MEDIEVAL
DE NA MERCADERA  
( 1,2 i 3 DE JUNY )

La Fira Medieval de Na Mercadera, celebrada enguany 
el primer cap de setmana de juny al centre històric de 
Peralada, va finalitzar amb èxit de participació i una 
elevada ocupació en les seves principals activitats.

Al llarg del diumenge, van passejar pel centre his-
tòric moltes persones que van poder visitar el mercat 
medieval, gaudir de les jornades de portes obertes al 
Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, fer les vi-
sites guiades al centre històric i participar en l’escola 
d’herois i heroïnes.  Passejant pel poble es trobaren la 
Taverna, grups d’animació, el campament del rei Pere 
el Gran i la mainada es pogueren passejar en poni. 

Els dies previs, el Centre de Turisme Cultural Sant 
Domènec va acollir la conferència “L’enigmàti-
ca construcció de l’església gòtica de Sant Martí’ a 
càrrec de l’historiador Josep Maria Gironella, un 
concert de música medieval a càrrec del conjunt Mos 
Azimans i la presentació del llibre ‘La Companyia 
Catalana a Orient’.

Amb l’èxit d’aquesta renovada fira, des de l`Àrea de 
Cultura i amb la implicació d’entitats i voluntaris, ja 
s’està treballant en la propera edició que tindrà lloc 
l’1 i 2 de juny de 2019.
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REVETLLA DE 

SANT
JOAN 
( 23 DE JUNY )

Un nombrós públic va participar a la Sar-
dinada que tradicionalment se celebra a 
Peralada la nit de Sant Joan. A les 10 en 
punt i com és de costum es va encendre 
la foguera i es van poder gaudir d’uns im-
provisats focs artificials.

La festa va continuar amb el ball de 
revetlla ofert pels animats duet Blue 
Martini i la divertida banda de versions 
Dalton Bang. 

10 ANYS DE
MOTOR CLÀSSIC  
( 10 DE JUNY )

Peralada va celebrar la 10a edició de la Trobada del Mo-
tor Clàssic que va comptar amb la participació de gaire-
bé 100 vehicles antics i clàssics, incloent com a novetat 
d’enguany també les motocicletes. 

La jornada va iniciar-se amb la concentració i esmorzar 
per tot seguit iniciar un recorregut per diferents pobles 
de la comarca. La 10a edició va finalitzar amb un dinar 
de germanor al Centre Social.
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ESTIU A
LA FRESCA
A VILANOVA
DE LA MUGA 
( 30 DE JUNY, 25 DE JULIOL i 23 D’AGOST )

Un any més, la regidoria de Vilanova de la Muga ha 
ofert una variada programació per a gaudir de les 
nits d’estiu a la fresca.

La tradicional cantada d’havaneres va obrir aques-
ta programació, el dissabte 30 de juny, a càrrec del 
grup Els Pescadors de la Badia de Roses, que van 
comptar amb un gran nombre de veïns i seguidors  
que, com és de costum, van poder també degustar el 
tradicional Rom Cremat.

Les sardanes a la fresca, a càrrec de la Cobla Els 
Rossinyolets també van animar a ballar el públic i 
gaudir de la nit a la plaça Major.

I a finals d’agost es va oferir una sessió de cinema a 
la fresca, amb la projecció de la divertida pel·lícula 
d’animació !Canta!”.
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FESTES
DE BARRI  
( JUNY / SETEMBRE )

Cada estiu, Peralada també acull les tradicionals 
Festes dels Barris. Els barris de Vilella, La Coromi-
na, La Placeta del Pont, Les Olives i la Plaça Gran 
han celebrat la seva festivitat amb diverses acti-
vitats, àpats, balls i jocs de cucanya, per gaudir a 
la fresca acompanyats de veïns, familiars i amics. 



11CRÒNICA DE PERALADA

APLEC DE LA SARDANA 
( 26 D’AGOST )

L’Aplec de la Sardana ha reunit a un gran nombre de 
persones que s’acostaren a Peralada per gaudir de la 
jornada i/o participar, com a novetat d’enguany, en el 
Concurs de colles improvisades.

Com és costum, les cobles que amenitzaren aquesta 
46a edició foren la Ciutat de Girona, la Mediterrània i 
la Bisbal Jove. 

PAMTOMATADA
( 18 D’AGOST )

Gairebé sense adonar-nos, ja ens vam trobar 
immersos en els actes de la 13a Pamtomatada, 
que gràcies a l’Associació de Joves, és la revet-
lla que tanca l’estiu a Peralada. 

El popular pa amb tomata, acompanyat de bo-
tifarra, pinxo i xuia, va ser un any més el pro-
tagonista gastronòmic de la festa. Al sopar, al 
qual hi varen assistir més de quatre-centes 
persones, el va seguir el ball, la gresca i la xe-
rinola a càrrec de l’Orquestra Mitjanit i segui-
dament el discjòquei Animal Dj’s.
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ROMERIA
A LA SALUT
DE TERRADES  
( 1 DE SETEMBRE )

Com cada any, molts/es peraladencs/ques mantenen vi-
va la Romeria a la Salut de Terrades. Els que continuen 
aquesta tradició, arribaren a la muntanya, a peu o en cotxe, 
per participar en el romiatge, visitar la Mare de Déu de la 
Salut i l’ermita de Santa Magdalena, participar en la missa 
i passar un dia ben agradable.

REVETLLA
DE LA DIADA  
( 10 DE SETEMBRE )

La tarda d’inflables per a la mainada i el ball a càrrec de 
l’animat conjunt Genion’s van ser els actes per celebrar, 
en el Passeig Empordà, la tradicional revetlla de la Diada 
de Vilanova de la Muga.

Tothom qui va voler col·laborar amb la festa, va portar 
coques i pastissos que es compartiren durant el ball. Des 
de l’organització volem agrair-los, com cada any, la seva 
participació. 
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DIADA DE LA

GENT
GRAN   
( 9 DE SETEMBRE )

Pel volts de la Diada de Catalunya, de fa anys, l’Ajuntament 
de Peralada ofereix la festa d’homenatge a la gent gran de 
Peralada i Vilanova de la Muga, programant el tradicional 
dinar de germanor a la sala del Centre Social.

Durant l’acte, abans de les postres, s’homenatjà les persones 
que celebren el norantè aniversari en el transcurs de l’any. 

En Joan Escapa i en Josep Sués, reberen la placa comme-
morativa i la felicitació dels assistents, durant la festa.

A la Teresa Moret, l’Alcalde i la Regidora de Benestar So-
cial li feren entrega de la placa, en el seu domicili. 

A la sobretaula, tots els assistents van poder gaudir de mú-
sica a càrrec d’en Xavi de Roses.
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SENGLALLINA
XII MARXA POPULAR   
( 16 DE SETEMBRE )

Vilanova de la Muga va celebrar, amb col·laboració amb 
el Centre Excursionista de Peralada, la seva 12a Marxa 
Popular, renovada enguany amb el nom de Senglallina. 
Els participants van poder escollir en aquesta edició en-
tre dos recorreguts, un semblant a l’habitual sota el nom 
de Gallina o la nova proposta, el Senglar, un recorregut 
més ampli i farcit d’obstacles, que els participants van 
superar amb les seves millors habilitats. 

La prova va finalitzar amb una botifarrada popular i di-
ferents sortejos.
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

EXPOSICIÓ
EVARIST
VALLÉS 
( DEL 16 DE MARÇ AL 15 D’ABRIL )

Muriel Gourlez, vídua del reconegut pintor 
Evarist Vallès (Pierola, 1923–Figueres, 1999) 
va escollir Sant Domènec per donar mostra de 
la creativitat i expressivitat de l’artista empor-
danès, amb aquesta nova exposició, que ens va 
transportar en un autèntic viatge d’explorador 
per les noves formes de llenguatge pictòric que 
van sorgir durant la segona meitat del segle XX 
en l’àmbit artístic. 

“FORME
I TEXTURES” 
de VEiToRR 
( DE L’11 AL 27 DE MAIG )

L’artista vilanoví Josep Antoni Esteve i Torres/
VEiToRR, va presentar un extens estudi sobre 
textures cromàtiques dins de la línia de l’ex-
pressionisme abstracte. 

VEiToRR va mostrar composicions fetes en ac-
tion painting, dropping i orgànic masking, pro-
cediments desenvolupats al llarg del segle XX 
per l’escola abstracta americana. També s’hi va 
observar un conjunt d’estudis de formes/figu-
ratives que cerquen l’expressió del rostre humà 
usant distorsions que emfatitzen l’expressivitat 
dintre d’una línia que combina el cubisme i la 
figuració distorsionada de Bacon.

EXPOSICIONS I PRESENTACIONS
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

MÉS DE 40 PINTORS
EN L’EXITOSA 1a TROBADA
D’URBAN
SKETCHERS 
(12 DE MAIG )

El Centre Cultural Sant Domènec i el col·lectiu d’ar-
tistes Urban Sketchers Girona, van organitzar, la 1a 
Trobada d’Urban Sketchers “Dibuixem la Peralada me-
dieval”. Un total de 44 pintors aficionats a la pintura ur-
bana van recórrer diferents localitzacions de Peralada, 
on llapis en mà pogueren dibuixar les millors escenes 
del centre històric de la vila.  

Pere Torrent, Alcalde de Peralada, i Josep Sanllehy, 
responsable de la Sala d’Exposicions, van donar la ben-
vinguda a tots els participants. Ambdós, van valorar 
molt positivament aquesta 1a edició i preveuen orga-
nitzar-ne una 2a edició per a l’any vinent. 
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EXPOSICIÓ DE
BLANCA VALLS I 
MIQUEL BARNEDA 
( DEL 8 AL 24 DE JUNY )

Els artistes vilanovins Blanca Valls i Miquel Bar-
neda també han escollit enguany el Centre Cul-
tural Sant Domènec per a presentar les seves da-
rreres creacions d’art.

L’exposició, que va comptar amb un gran nom-
bre d’obres que posaven en evidència la diversi-
tat d’estils d’ambos autors, va comptar el dia de 
la inauguració amb la presentació de la poetessa 
i actriu Yolanda Barneda Valls, filla dels protago-
nistes, que els va lloar tant el la vessant artística 
com en la personal.

EXPOSICIÓ DE

PACO
MUÑOZ
( DEL 29 DE JUNY AL 8 DE JULIOL )

Una col·lecció de pintures inspirades en el mar 
i en les pedres, amb una línia molt minimalista, 
una barreja entre hiperrealisme i surrealisme, 
va ser la mostra en què l’artista de Sant Feliu 
de Guíxols, Paco Muñoz, va voler transmetre a 
l’espectador la sensació de pau i tranquil·litat. 
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

TEMPS
D’IL·LUSIÓ - 
TEMPS DE
REFLEXIÓ
FESTIVALS D’ESTIU DE 
MÚSICA CLÀSSICA 
( DEL 5 DE JULIOL AL 17 D’AGOST )

Una síntesi, comissariada per Jorge de Persia, per 
rememorar un fet cultural singular. Els festivals 
de música clàssica de Catalunya amb l’horitzó 
de referents com el Jardí dels Tarongers de Josep 
Bartomeu i el símbol de S’Agaró de la mà de la 
família Ensesa i l’escenari Senya Blanca; una ma-
nera d’entendre la Costa Brava com a destinació 
cultural. Personalitats com la de Montsalvatge, 
Mompou, Turull o entitats com Joventuts Musi-
cals són el fil conductor d’aquest recorregut, que 
s’ha mostrat aquest estiu a la terrassa del Claus-
tre de Sant Domènec. L’eclosió de grans festivals 
a partir de la dècada dels vuitanta ha marcat un 
model que uneix la música a la destinació cultural 
de Catalunya.

EXPOSICIÓ DE

POL
BALLONGA 
( DEL 13 AL 29 DE JULIOL )

Escorça, la proposta escultòrica del barceloní Pol 
Ballonga, s’ha presentat a Sant Domènec amb 
un conjunt de peces que sorgeixen de la volun-
tat d’exterioritzar els sentiments interiors i pro-
funds.  En la mostra, l’artista ha buscat que l’es-
cultura transforma aquests sentiments íntims en 
figures tridimensionals, que esdevenen jeroglí-
fics inconscients.
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MOSTRA
D’ART 
( DEL 4 AL 19 D’AGOST )

Per 6è any consecutiu, els artistes locals van oferir una 
mostra d’art col·lectiva amb la participació d’una vinte-
na de pintors i la participació de dos artistes convidats, 
l’escultor Eudald de Juana i el pintor Pau Marinello. 

Els artistes participants d’aquesta 5a edició han estat: 
Núria Algans, Pere Amat,  Gemma Clos, Margarita Cor-
tada, Joan Compte,  Montse Fernández, Loreto Forcada, 
Joan Molas, Marcial Hernández, Pilar Martínez, Carme 
Portell, Antonio Rodríguez, Albert Rodríguez, Josep 
Sanllehy, Eudald Serra Font, Eduard Serra Font, San-
dra Soler, Joaquima Teixidor i Guy Thomas. 

També hi va col·laborar Enric Serra Font amb la il·lus-
tració del cartell d’enguany. 6a
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

‘FAGES
ART VIU’ 
DEL COL·LECTIU ART VIU 
( DEL 7 AL 23 DE SETEMBRE )

El col·lectiu Art Viu commemora els 50 anys de 
la mort del poeta Carles Fages de Climent amb 
una exposició itinerant de pintura, escultura, 
art digital i il·lustració que també s’ha exposat 
al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. 
La inauguració, que va tenir lloc el passat 7 de 
setembre, va comptar un recital de poemes amb 
acompanyament musical. 

Els artistes que hi participaren foren Imma Fi-
gueras, Gemma Romero Goday, Montse Cap-
devila, Monika Pampín, Aida Piris, Josep Maria 
Ametlla, Josep Maria Farré, Manel Puig, Josep 
Pitu Casas, Mariona Abella, Judith Capell i Car-
me Porqueras Blueeyes, amb poesies de Teresa 
Bosch, Montserrat Cufí, Auxi López i àudio regis-
trat per Marisol Sellés del Bruel. Ramon Pujol-
boira també hi ha pres part en qualitat d’artista 
convidat. La mostra s’organitza en quatre blocs 
temàtics representatius de l’obra de l’escriptor: 
Terra, Mites, Ironia i Llengua

EXPOSICIÓ DE

JAUME 
MACH 
( DEL 24 D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE )

El pintor jonquerenc Jaume Mach, guanyador 
de dos premis europeus d’innovació, va presen-
tar a Peralada la seva  nova col·lecció de qua-
dres en els que ha estat treballant el darrer any, 
Anunnakis.

Una mostra d’obres creades sobre metacrilat 
amb il·lustracions lligades als orígens de l’espè-
cie humana, que ens obre una porta a una nova 
forma de mirar qui som.
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CURSOS I JORNADES

CURS DE
CUINA 2018  
( MAIG )

Vuit noves propostes gastronòmiques, 
dirigides per xefs de reconeguts res-
taurants, han conduït el curs de cuina 
d’aquesta temporada.

El curs de cuina d’aquesta temporada 
ha comptat amb la participació dels 
restaurants Cal Sagristà de Peralada, 
l’Empòrium de Castelló d’Empúries, 
Somsushi de Figueres, Llevant de Lla-
franc, Roser 2 de l’Escala, l’Amiel de 
Pont de Molins i els Rom Roses, Falco-
nera i Can Cervera de Roses. 

Al finalitzar, els/les participants van 
tenir l’oportunitat de provar els plats 
elaborats, conèixer de més a prop als 
xefs i poder-los consultar els dubtes 
que sorgien durant les formacions. 

PLE EXTRAORDINARI 
CONSELL D’INFANTS   
( 19 DE JUNY )

El passat mes de juny es va celebrar el primer ple extraor-
dinari del Consell d’Infants de Peralada. Els nens i nenes de 
4rt, 5è i 6è de l’Escola Ramon Muntaner van protagonitzat 
la sessió exposant catorze propostes debatudes a les aules 
per tal que el govern municipal estudiï la seva aplicació. 
Al ple hi han participat els tretze consellers que van ser els 
encarregats de presentar les pròpies proposicions. Aques-
tes han fet referència a les diferents àrees, també escollides 
pels alumnes (medi ambient, cultura, promoció econòmica, 
urbanisme, joventut i esports). Les propostes presentades 
han estat les següents: incorporar més papereres a Perala-
da i Vilanova; adequació d’espais de lleure; proposta d’ús de 
les instal·lacions esportives; ampliació de l’skatepark; in-
formació de reciclatge en les àrees d’aportació de deixalles; 
neteja dels voltants dels rius del municipi; utilització de 
productes de neteja ecològics; manteniment de patis i zones 
enjardinades de l’escola; inflables el primer i últim dia de 
la temporada de piscina; reposició de bosses als pipicans; 
millora d’ús de les fonts del municipi; increment d’activi-
tats infantils a les festes i fires municipals; revisió i mante-
niment dels ordinadors del Punt Jove i incentivar la creació 
de nous comerços municipals. Durant el ple, els regidors de 
cada àrea han respost als infants. L’alcalde, Pere Torrent, i 
l’equip de govern s’han compromès a prendre nota de les 
propostes i aplicar-les, en la mesura del possible.

CURSOS I JORNADES
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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 
han tingut lloc des del darrer butlletí.  També hi ha reser-
vat un espai perquè els grups municipals puguin fer saber 
als veïns, el seus punts de vista, opinions i el que creguin 
oportú  

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

Podeu consultar totes les actes a la web municipal www.
peralada.org a la secció Govern Obert i Transparència,  
junt amb reglaments, normatives i altres documents d’in-
terès. En les actes hi trobareu les mocions presentades i els 
resultats de les votacions corresponents. Al web munici-
pal també podreu informar-vos, solucionar tràmits, acce-
dir al registre telemàtic i expressar queixes o suggeriments 
de forma no presencial. 

L’Ajuntament també disposa de la web turística i cultu-
ral 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. Us podeu donar d’alta al 
newsletter de l’Ajuntament i rebreu regularment informa-
ció de les activitats i actes que es porten a terme.

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

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

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

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

 

Pere Torrent Martín, Alcalde de Peralada

Peralada, octubre de 2018

CASA DE LA VILA
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Treballem per anar endavant, fent feina!!!

Estem a la recta final del mandat iniciat el 2015 i que s’acabarà el 
proper maig de 2019. Ens vam presentar amb un programa de tre-
ball en format de llibret on us explicàvem les nostres propostes i 
que hem seguit per tal d’anar completant el que ens vam compro-
metre a dur a terme o, en qualsevol cas, a intentar fer-ho. 

En aquests més de tres de feina hem aconseguit completar, i en al-
guns casos iniciar, el que us vam explicar. Sempre ho fem des de 
la humilitat, treballant per tothom, amb esforç i dedicació, sense 
estridències però sense pauses, en alguns casos  sense la col·labo-
ració de seria desitjable en tot Ajuntament. Som propers a les per-
sones i estem atents a les necessitats, tot i que no sempre podem 
fer-ho a plena satisfacció de tots.  Alguns exemples de projectes que 
vam presentar-vos i que es van posant a la pràctica, alguns després 
de molts anys d’espera són :

• El Centre de Dia, ja està adjudicada la concessió i s’obrirà en breu. 
Després de quasi 8 anys d’espera.

• Camp de Futbol de gespa artificial, des d’aquest setembre ja està 
operatiu, una demanda de molts anys que dóna un molt millor ser-
vei i un estalvi en la gestió.

• Cementiris: millora dels espais, pavimentació a Vilanova, refer 
nínxols a Peralada, construcció de columbaris.

• Carrers Sant Sebastià, Sota Muralla i la Font: convertir-los en un 
passeig segur i accessible, donant prioritat a les persones.

• Accés Sud a Vilanova des de Castelló: formació de voreres, tanca 
i accés.

• Pas Fort: refer el ferm i pavimentar de nou.

• Carrer del Carm: fer vorera nova i garantir l’accessibilitat des del 
passeig del carrer Sant Joan.

• Asfaltatge de nou camins rurals fins masies properes i refer el 
ferm dels existents, arranjaments de camins rurals de manera sis-
temàtica i periòdica.

• Neteja de recs i rieres pendent de fer des de molts anys enrere. 
Neteja dels rius.

• Parking del Bullidor a la zona de Sota Muralla en procés d’adjudi-
car, amb la creació de 60 places noves d’aparcament.

•  Restauració de les pintures de Santa Eulàlia a Vilanova, conveni 
amb el Bisbat i inici de la restauració en breu.

• Creació d’un SkatePark, una nova àrea de lleure molt demandada.

• Posada en marxa el Consell Municipals d’Infants conjuntament 
amb l’Escola Ramon Muntaner, on els alumnes preparen mocions, 
per cert molt interessants, per presentar al consistori des de la seva 
visió com a vilatans.

• La regidoria d’ocupació obre cada setmana a l’Espai Jove una zona 
de consultes sobre feina, ofertes, demandes i orientació per trobar 
feina, col·laborant amb empreses del municipi i de la comarca.

Com sempre recordar el dia a dia dels pobles, neteja, recollida de re-
sidus, gestió de la deixalleria, manteniment de l’espai públic, jardi-
neria, col·laboració amb les entitats, organització d’esdeveniments, 
serveis públics i tot allò que no es veu però que és el principal que 
fa que les coses funcionin. I aquí cal tenir un especial agraïment als 
treballadors municipals que ho fan possible amb el seu esforç, cal 
recordar que des de l’any 2012, per una llei de l’Estat, no podem in-
crementar la plantilla de l’Ajuntament, això vol dir que l’increment 
considerable de feina ha recaigut sobre les mateixes persones.

 Hem procurat, no obstant, no perdre de vista el que realment con-
siderem important i que és el compromís amb la gent, amb les per-
sones, en definitiva fer de Peralada i de  Vilanova dos pobles on 
ens sentim a gust vivint-hi, on la concòrdia sigui present en tots el 
àmbits i deixar de banda polèmiques estèrils. Sempre podem veu-
re el got mig buit però nosaltres ens agrada veure’l com realment és 
: més ple que buit. Hem procurat que el lema amb el qual ens vam 
presentar, Treballem per anar endavant, fent feina!!!, sigui molt 
més que això i sigui una manera de fer que ha de contribuir a fer 
dels nostres pobles llocs millor per viure-hi i gaudir dels múltiples 
serveis i activitats que se’ns ofereixen.

Per tot això, des del nostre equip, estem molt il·lusionats amb el 
nostre projecte de poble, ens quedaran coses per fer, segur. Tenim 
molts més projectes per presentar-vos de cara a les eleccions de 
l’any vinent i juntament amb el que en ha quedat pendent i el que 
tenim engegat volem formar un equip de persones  que us presenta-
rem amb un programa acurat, realista i detallat, com hem fet sem-
pre, perquè ens renoveu la confiança  i us animem a formar-ne part.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

GRUPS MUNICIPALS
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Encara que estem passant moments difícils i tristos, us desitgem que passeu una 
Festa Major d’allò més bé possible.

Temes d’actualitat:

Us fem saber que en el Ple Ordinari de l’Ajuntament del passat 27 de setembre

vàrem entrar un escrit, demanant a l’Equip de Govern; poder enviar aquest article 
directament a la impremta sense passar-lo pel centre Sant Domènec, per així evitar-
temptacions de PLAGI. De moment no tenim resposta.

Quan passes per sota el parc, veus i endevines el que esdevindrà el camp llarg. El 
nou celler, obra de famosos arquitectes. Que en el seu projecte l’integren , al com-
plex de diferents edificis, coneguts com La Granja.

 Sempre hem sentit a dir que va ser obra pensada i realitzada per la mestressa de les 
hores Na Júlia Quintana. La Granja és un conjunt de bon gust, pensat, de propor-
cions equilibrades i bonics materials, que en el temps s’ha fet més bonica si cal i ara 
sobretot que està al descobert.

Per desgràcia no tenim cap element ni símbol per homenatjar a Na Júlia, tots els 
Perladencs, sabem que ella va ser l’ànima i senyora del Castell. Però sí que tenim 
per oferir el bust en bronze d’En Miquel Mateu i Pla. Al cap i a la fi ell va ser el que 
va voler impulsar i va poder posar en funcionament de nou les petites caves del 
convent, iniciades pels monjos del Carme.

Per tant; Nosaltres demanem un gest de cortesia i agraïment per part de l’Equip de 
Govern, i cedeixi a la família Suque-Mateu aquest bust perquè pugui presidir el 
lloc que es mereix, en el nou celler de Vins Castell de Perelada. Esperem l’aprovació 
dels vilatans.

També demanem a l’Equip de Govern, que faci un esforç i de la mateixa manera que 
va saber trobar els diners (bastants més de tres-cents mil euros). Per posar la gespa 
artificial al camp de futbol: Sí que ens consta, que segons la Directiva del Club de 
futbol de Perelada, era tema prioritari la gespa, ja que estaven en perill els genolls 
dels jugadors. 

(Textualment).

Que s’espavili, i que busqui taxadors, tècnics en immobles el que sigui, per posar un 
preu just, a la casa de la Concepció Pujol, dita can Boix, tenint en compte el seu estat.

Per poder comprar-la, tirar-la a terra i així recuperar el que hi hagi de muralla, en-
tendre més bé el que és el Cos de Guàrdia, etc.

A part de tenir una entrada bonica al poble, aconseguiríem molts metres quadrats 
de pàrquing, que podrien servir per aparcar les furgonetes de repartiment que vé-
nen a descarregar a les botigues de la plaça del Carme. I d’aquesta manera evitar 
tots els problemes de trànsit que s’han patit aquest estiu.

Bona Festa.  

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

Des de l’oposició més constructiva, el grup d’Independents de Vila-
nova sempre hem intentat treballar pel nostre poble, malgrat els en-
trebancs i la poca predisposició per escoltar-nos, sempre hem lluitat 
i seguirem lluitant pel nostre poble. 

Farem sentir la nostre veu perquè tenim la legitimitat del nostre po-
ble que ens va fer confiança i vàrem obtenir majoria absoluta. Tot i 
voler col·laborar amb les decisions que afecten al nostre poble, la 
regidoria sempre ha preferit parlar amb els seus assessors que amb 
nosaltres. Tanmateix ens els plens on tenim la paraula no callem i 
sempre hem defensat les nostres propostes, i hem de dir que ens al-
gunes ens han fet cas. Gràcies a la nostra insistència es varen deixar 
d’utilitzar àrids reciclats i que estaven plens de claus per arranjar 
els camins, vàrem demanar una solució pel mal funcionament de 
correus al poble, tot i que l’ajuntament no hi pot fer pràcticament 
res en aquest assumpte, la regidora va presentar una moció per a 
pressionar a l’empresa que millori el servei. Totes les queixes que 
ens han fet arribar els veïns els hem intentat solucionar i en molts 
dels casos s’han solucionat. 

Des del primer ple hem intentat que el transports escolar pels nens 
de Vilanova de la Muga fos gratuït i per fi ho hem aconseguit, s’ha fet 
una modificació del pressupost, però aprofitant la modificació s’ha 
inclòs la pujada de sou d’alguns dels regidors de l’ajuntament, no-
saltres ens posicionem en contra d’aquestes pujades de sou i malgrat 
que la gratuïtat del transports escolar a Vilanova ha sigut una llarga 
lluita ens em abstingut en aquesta votació. 

I per últim, fer palès la tristesa que tenim i tenen alguns vilanovins 
pels canvis sofert a la tradicional festa participativa de la diada. Una 
festa on hi havia la col·laboració de tot el poble, coent botifarres, 
portant coques,.... 

Amb tot això i malgrat tots els entrebancs continuarem lluitant pel 
nostre poble, és el nostre compromís i el nostre deure i per descomp-
tat un plaer treballar per tots vosaltres. 

INDEPENDENTS DE VILANOVA
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L’APARCAMENT I LA CIRCULACIÓ A PERALADA

Fa molts anys que Peralada pateix problemes d’aparcament. Po-
dríem dir que és un problema endèmic que l’equip de govern no ha 
volgut o sabut solucionar. 

Després de 12 anys estem allà mateix: prenent mitges decisions, mit-
ges solucions, solucions estranyes, alguna encertada, però cap solu-
ció global que solucioni el problema d’arrel.

Per posar alguns exemples:

1) Tenim un semàfor davant de Can Caula que està en verd tant pels 
que entren com pels que surten, amb una senyal de prohibit passar 
al costat.

2) Just al davant, tenim una zona de perill diari ja que davant de la 
porteria del Castell cada dia s’aparquen les furgonetes que desca-
rreguen, fent que els cotxes hagin d’avançar sense visibilitat ja que 
hi ha la corba que no permet veure absolutament res. I no sembla 
que ningú els digui res., i no serà perquè el Castell no té espai dintre 
el seu recinte perquè les furgonetes entrin i descarreguin sense po-
sar en perill ningú o bé se les hauria de fer aparcar al Carrer Doctor 
Clos a les zones de càrrega i descàrrega habilitades i no al mig de la 
carretera.

3) Dintre el casc antic es continuen trobant cotxes aparcats en zones 
reservades per residents sense distintiu.

4) I a Sota Muralla s’expropien terrenys a veïns per tal de poder fer 
un aparcament.

5) Fa un parell d’anys també es van fer reunions on es van prometre 
un seguit d’accions i mesures que encara no s’han dut a terme.

Aquests són alguns exemples del que creiem que són “pedaços” a la 
problemàtica de la circulació i els aparcaments. 

Des del primer dia estem reclamant una solució definitiva, glo-
bal, coherent i consensuada, però sembla que 12 anys no han estat 
suficients per l’equip de govern. Per nosaltres això és un suspès. 
Reclamem que es busqui, en primer lloc, una solució urgent a les 
situacions que comporten un perill per les persones, però també de-
manem que s’expliqui de manera clara i transparent com es solucio-
narà de manera definitiva i global aquest problema. S’han d’acabar 
els “pedaços” i s’ha de trobar una solució definitiva.

Meritxell Garrido Sirvent

UMdC – umdcperaladaivilanova@hotmail.com

UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA
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De nou, tinc l’oportunitat de poder dirigir-me als veïns i veïnes de 
Peralada i Vilanova de la Muga.

Com sempre, de forma propera i amb tot el respecte vull, amb aques-
tes paraules, reiterar el meu compromís i la meva lleialtat a la gent 
dels nostres pobles.

En aquests moments on el desig de llibertat i concòrdia és present, 
des de  l’ Equip de Govern  seguim treballant amb esforç i dedicació 
per aconseguir els millors resultats. 

En el seu moment, els membres de l’Equip de Govern van confiar 
en mi per assumir la Regidoria de Promoció econòmica, Empresa i 
Ocupació, del nostre municipi. Llur acolliment i confiança em van 
animar a treballar amb seguretat i energia.

Pensant en el futur que s’apropa i fent memòria, crec honestament 
que vaig encarar el repte amb molta il.lusió, com a professional vincu-
lada al món laboral i coneixedora de les necessitats i inquietuds dels 
nostres ciutadans. He participat en projectes, millores i objectius.

Vull manifestar la meva satisfacció personal, compartida amb tot 
l’Equip de Govern i la resta de persones que treballen des de l’Ajun-
tament, per aquest poble i per la nostra gent, que realitzan una tasca 
molt important i digne de valorar. 

Encara què el repte més difícil és i serà tenir a tothom content i satis-
fet, amb voluntat ferma de servei a la ciutadania, l’objectiu prioritari 
ha estat promoure, organitzar, coordinar i consolidar accions destin-
ades a afavorir el desenvolupament del nostre Municipi.

Amb el desig que gaudiu de les properes festes, amb il·lusió i alegria.

María José Romero

Regidoria de Promoció econòmica, Empresa i Ocupació.

regidoria.promocio@peralada.cat

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

Núm

12/2017

Caràcter: Ordinari
Data: 28 de desembre de 2017

HI ASSISTEIXEN

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

NO HI ASSISTEIXEN

Sra. Meritxell Garrido Sirvent

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de 
la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 
28 de setembre de 2017. (Expdt. 274/2017)

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de 
la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de 
data 24 d’octubre de 2017. (Expdt. 295/2017)

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta 
de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la 
Corporació de data 24 d’octubre de 2017. (Expdt. 
298/2017)

4.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de 
la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de 
data 16 de novembre de 2017. (Expdt. 316/2017)

5.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de 
la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de 
data 23 de novembre de 2017. (Expdt. 295/2017)

6.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de 
la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de 
data 20 de desembre de 2017. (Expdt. 348/2017)

7.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors 
delegats. Assabentats. 

8.- Informes de les regidories.

9.- Donar comptes del Decret d’Alcaldia-
Presidència núm. 435/2017, de 28 de novembre de 
2017, de contractació en pràctiques de persones 
joves beneficiàries del programa de garantia 
juvenil.(Expdt. 265/2017)

10.- Assumptes urgents.

11.- Precs i preguntes.

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

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 
2017. (EXPDT. 274/2017)

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 24 D’OCTUBRE 
DE 2017. (EXPDT. 295/2017)

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.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
1 de març de 2017
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3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DE DATA 24 D’OCTUBRE  DE 2017. (EXPDT. 
298/2017)

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.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2017. (EXPDT. 316/2017)

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 amb els següents vots:

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)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2017. (EXPDT. 295/2017)

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 amb els següents vots:

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:

Cap

Abstencions:

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

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 20 DE DESEMBRE DE 2017. (EXPDT. 348/2017)

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.

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

Es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia resolts des del 28 de 
setembre i fins a la convocatòria del ple ordinari de 28 de desembre 
de 2017:  
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335 26/09/2017 Contractació La Màgia de Fèlix de Brunet per actuació de la Festa Major de Sant 
Martí 2017 279/2017

336 26/09/2017 Requeriment de documentació per a la devolució de la fiança de runes del c. Nou, 20 
VCF 226/2016

337 26/09/2017 Devolució fiança runes obres menors al paviment de l'escala c. del Forn, 19 OTB 281/2016

338 26/09/2017 Autorització d'ús de la Sala Miquel Mateu per dimarts dia 3 d'octubre, realització 
sessió formativa per farmacèutics 24/2017

339 26/09/2017 Autorització d'ús de la sala de Vilanova de la Muga per dissabte 30 d'octubre 24/2017

340 27/09/2017 Autorització d'ús del cafè del centre i el centre del dia  per els dies 3 i 4 de febrer de 
2018 VIII Peralada Linedane 2018 24/2017

341 27/09/2017 Aprovació nòmines personal mes de setembre de 2017 276/2017

342 28/09/2017 Sol·licitud de subvenció a l'ACA per actuacions de manteniment i conservació de 
lleres públiques en tram urbà 271/2017

343 28/09/2017 Sol·licitud de renovació del permís de connexió de les aigües residuals de l'escorxador 272/2017

344 28/09/2017 Sol·licitud de material moble per la festa d'entitats de Peralada el proper diumenge dia 
1 d'octubre de 2017 24/2017

345 28/09/2017 Aprovació comptes arrendament servei aigua i clavegueram, 2n Trim 2017 281/2017

346 28/09/2017 Suspensió i requeriment de documentació de l'explotació parc. 124 pol. 5 LDIP 300/2016

347 29/09/2017 Desestimar recurs de reposició Ceràmica Princep 80/2003

348 29/09/2017 Autorització d'ús d'una graella a GRR 24/2017

349 29/09/2017 Autorització l’ús de les vies públiques municipals  per tal de poder dur a terme les activi-
tats proposades en la “1O Festa de les Entitats de Peralada 24/2017

350 29/09/2017 Aprovació liquidacions de la taxa de l'escorxador, 2n trimestre 2017 94/2017

351 02/10/2017 Suspensió i requeriment 1a ocupació habitatge c. Albera, 6 FXME 242/2016

352 02/10/2017 Aprovació del padró de la llar d'infants, octubre 2017 222/2017

353 05/10/2017 Tancament de l'exp. de disciplina urbanística al Mas David (parc. 137 pol. 5 ) 169/2017

354 05/10/2017 Autorització d'ús de la Sala Miquel Mateu per dimarts dia 11 d'octubre, realització 
sessió formativa per farmacèutics 24/2017

355 05/10/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - duplicats 35/2017

356 05/10/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - estacionament 35/2017

357 05/10/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - duplicats 35/2017

358 06/10/2017 Autorització de modificació d'horaris d'ús de la pista del pavelló al Club Pati Sport 
Empordà Peralada 15/2017
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359 06/10/2017 Assabentat comunicació prèvia SAREB activitat aparcament privat al c. Dr. Clos, 31-
37 187/2015

360 06/10/2017 Adjudicació contracte menor adquisició punt de recàrrega de vehicles elèctrics 273/2017

361 09/10/2017 Comunicació prèvia 1a ocupació AGG habitatge unifamiliar amb piscina c. Almogà-
vers, 5 i tancament exp disciplina

82/2017 i 
338/2016

362 09/10/2017 Reconeixement 4rt trienni M B V 288/2017

363 09/10/2017 Aprovació liquidació de la taxa per clavegueram del Casino Castell de Peralada, 3er 
trim. 2017 118/2016

364 10/10/2017 Contracte menor de serveis de manteniment de les zones enjardinades de Vilanova 284/2017

365 10/10/2017 Assabentat de les comunicacions prèvies dels canvis no substancials de l'ampliació 
de la Granja Cerdà a la parc. 63 del pol. 2 JCF

101/2014 i 
282/2017

366 17/10/2017 ratificació de l'ordre suspensió obres sense llicència exp legalitat urbanística JLLB i 
JMOC parc. 187 pol. 1 254/2017

367 17/10/2017 suspensió tramitació sol·licitud llic. obres construcció cobert JLLB i JMOC parc. 187 
pol. 1 231/2017

368 18/10/2017 Autorització celebració de la "Nit de Monòlegs" dins dels actes de la Festa Major de 
Sant Martí organitzada per Ass. de Joves 279/2017

369 18/10/2017 Cedir l'ús de la sala de Sant Domènec i del projector per dilluns dia 23 d'octubre de 
2017, xerrada informativa càncer de colon 24/2017

370 19/10/2017 Ordre d'execució per a la reparació de les filtracions al c. Baixada de les Monges EPF 280/2017

371 19/10/2017 Resolució de devolució de fiança dipositada per l'autorització d'ocupació de domini 
públic per a una sessió de fotografies publicitàries 264/2017

372 19/10/2017 Sol·licitud de pròrroga de la subvenció de Servei de Monuments de Diputació de 
Girona per als treballs en l'àmbit de muralles 81/2017

373 19/10/2017 Convocatòria del Ple extraordinari de data 24 d'octubre de 2017 295/2017

374 19/10/2017 Concessió Claustre de Bronze al Sr. A M R, Hereu de Catalunya 2016 293/2017

375 20/10/2017 Autorització d'ús del vestidor del pavelló per dissabte dia 21 d'octubre al CF PERALADA 15/2017

376 20/10/2017 Autorització d'ús de la pista del pavelló per diumenge dia 22 d'octubre al C.BÀSQUET 15/2017

377 20/10/2017 Autorització ocupació via pública c. Requesens Can Pissarres 86/2016

378 23/10/2017 Aprovació inicial del projecte d'adequació passeig Sotamuralla 22/2017

379 24/10/2017 Convocatòria ple extraordinari urgent 24/10/2017 298/2017

380 24/10/2017 Suspensió del termini d'aprovació del Pla de desplegament de la fibra òptica i requeri-
ment de documentació a Telefònica 283/2017

381 24/10/2017 Devolució fiances dipositades per les obres al ptge Vilella, 6 FSC 88/2017

382 24/10/2017 Aprovació liquidació del cànon de compensació per l'ús especial del dipòsit de ru-
nes,3r trimestre 2017 112/2015
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383 26/10/2017 Assabentat de l'habitatge d'ús turístic de AE c. St. Quirze, 3 294/2017

384 26/10/2017 Devolució de les fiances dipositades per les obres al C. Germans Serra i Bonal, 29 JBC 135/2017

385 26/10/2017 Assabentat inici explotació equina petita capacitat parc. 124 pol. 5 LDIP 300/2016

386 26/10/2017 Devolució fiança dipositada OVP Can Pissarres c. Requesens, 7 86/2016

387 26/10/2017 Retorn de garantia constituïda per ACTIESCOLA, casal d'estiu temporades 2015 - 
2016 258/2017

388 27/10/2017 Autorització d'ús de la Sala de Vilanova de la Muga per dissabte dia 2 de desembre 
de 2017 festa d'aniversaris 24/2017

389 27/10/2017 Autorització de cessió d'ús de la Sala Miquel Mateu del CTC Sant Domènec per una 
jornada organitzada per la DO Empordà 24/2017

390 30/10/2017 Aprovació nòmines octubre 2017 302/2017

391 30/10/2017 Adjudicació dels contractes menors de serveis per a la direcció i coordinació projecte 
placeta Carme 304/2017

392 30/10/2017 Autorització d'ús de la via publica carrer Hospital per la celebració d'ús sopar amb 
motiu del Hallowen 86/2016

393 30/10/2017 Autorització d'ús dels vestidors del pavelló al CFUTBOL PERADALA 15/2017

394 31/10/2017 Esmena assabentat comunicació prèvia SAREB activitat aparcament privat al c. Dr. 
Clos, 31-37 187/2015

395 02/11/2017 Contracte menor de serveis per la poda de l'arbrat del municipi de Peralada amb la 
FUNDACIÓ ALTEM 307/2017

396 02/11/2017 Aprovació del padró de la llar d'infants, novembre 2017 222/2017

397 03/11/2017 Autorització d'ús de la pista del pavelló per diumenge dia 5 d'octubre partit Bàsquet 15/2017

398 03/11/2017 Suspensió i requeriment 1a ocupació habitatge c. Aragó, 4 EMX 219/2017

399 06/11/2017 Autorització d'ús de la Sala del Centre IMMOSERVEIS  J COMPANY el proper 24 de 
novembre 24/2017

400 06/11/2017 Autorització d'ús de la Sala del Cafe del Centre 18, 19, 20, 21 i 22 de desembre per la 
celebració del Festival de Nadal 24/2017

401 07/11/2017 Autorització d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de diverses parades de 
fires i atraccions per la Festa Major de Sant Martí 76/2017

402 08/11/2017 Modificació horaris treballadora oficina de turisme LTG 90/2016

403 10/11/2017 Esmena decret 57/2017 Bonificació taxa d'escombraries per compostatge casolà 328/2009

404 13/11/2017 Aprovació bases selecció personal en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil 265/2017

405 13/11/2017 Convocatòria ple extraordinari 16/11/2017 316

406 13/11/2017 Adjudicació contracte menor de subministrament de senyalització pel jaciment iber 
del Centre de turisme cultural Sant Domènec 320/2017
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407 14/11/2017 Autorització d'ús de la Sala del Centre per l'acte de donació de sang el proper dimarts 
12 de desembre 24/2017

408 15/11/2017 Suspensió de procediment i petició d'informe al Dept de Cultura per les obres al Mas 
David de Tibiger 270/2017

409 15/11/2017 Tancament de l'exp. de disciplina urbanística ctra. Castelló, 3 372/2016

410 15/11/2017 Autorització d'ús del vestidor del pavelló per el dia 18/11/2017 al CF Peralada 15/2017

411 15/11/2017 OVP a la Plaça Major, 11 el proper dissabte 18 de novembre de 2017 a MUDANCES 
GIRONA, S.L. 86/2016

412 15/11/2017 Aprovació liquidacions sobre l’impost per despeses sumptuàries 2017 17/2013

413 16/11/2017 Autorització per tallar diversos carrers i d'ús de béns mobles per la II MITJA MARA-
TÓ DE FIGUERES 189/2016

414 16/11/2017 Contracte del assessorament en la gestió integrada de plagues amb l'empresa SEPRA 
2010 322/2017

415 17/11/2017 Suspensió de procediment, requeriment de documentació i petició d'informe al Dept 
de Cultura per les obres c. Baixada de la Font, 13 JMR 310/2017

416 20/11/2017 Autorització ocupació via pública bastida obres c. Garriguella, 23 GTG 76/2016

417 20/11/2017 Autorització ocupació via pública bastida obres c. Barceloneta, 6  MRFT 237/2017

418 20/11/2017 Autorització ocupació via pública camí sota parc per reconstruir el mur de tancament 
del castell Cavas Castillo de Peralada 149/2017

419 20/11/2017 Convocatòria ple extraordinari de data 23 de novembre de 2017 317

420 20/11/2017 Aprovació del Pla de desplegament de la fibra òptica de Telefónica 283/2017

421 20/11/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - duplicats 35/2017

422 20/11/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - dret accés 35/2017

423 20/11/2017 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o 
zones senyalitzades - estacionament 35/2017

424 21/11/2017 Aprovació calendari fiscal 2018 327/2017

425 21/11/2017 Aprovació de les persones admeses, tribunal i data realització entrevista del procés 
selectiu d'informador turístic del PGJC 265/2017

426 23/11/2017 Contracte d'obres per a la millora de l’accés sud al nucli urbà de Vilanova de la Muga 303/2017

427 23/11/2017 No admissió de la sol·licitud de CRG per participar al procés de selecció d'informa-
dor/a turístic/a 265/2017

428 23/11/2017 Devolució de la fiança de runes construcció piscina c. Germans Serra i Bonal, 16 PAG 152/2017

429 23/11/2017 Devolució de la fiança de runes construcció d'una nova nau (la 3a) per a l'ampliació 
de Granja Cerdà JCF 215/2016

430 23/11/2017 Inadmissió petició anul·lació liquidacions ocupació via pública can Caula i bar Carme 
EHM

184/2017 i 
172/2015
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431 24/11/2017 Devolució de les fiances dipositades per les obres reparació escala accés c. Germans 
Serra i Bonal, 33 MDMB 153/2017

432 24/11/2017 Contractació en pràctiques del Programa de garantia juvenil a FRM com a informador 
turístic 265/2017

433 24/11/2017 Autorització d'ús del pavelló al Club de Bàsquet per el proper 24 de novembre de 
2017 15/2017

434 27/11/2017 Devolució de la fiança de runes de construcció d'un cobert agrícola a la parcel·la 32 
del polígon 2 de Can Magret 30/2017

435 28/11/2017 Deixar sense efecte el DA 432/2017 i contractació en pràctiques del Programa de 
garantia juvenil a OAV com a informador turístic  265/2017

436 28/11/2017 Autorització d'ús de la sala Miquel Mateu de sant Domènec a Albera Salut per el 
proper 2 de desembre de 2017 24/2017

437 28/11/2017 Autorització a diverses entitats municipals a realitzar les Quines de nadal 289/2017

438 28/11/2017 Autorització al centre de lleure el Dofí per realitzar una Quina el proper dia 3 de 
desembre de 2017 289/2017

439 29/11/2017 Contracte menor de poda a Vilanova de la Muga amb ALTEM 329/2017

440 30/11/2017 Aprovació nòmines mes de novembre 2017 328/2017

441 01/12/2017 Autorització d'ús del pavelló al Club de futbol el proper dissabte 2 de desembre de 
2017 15/2017

442 01/12/2017 Autorització d'ús del pavelló al Club de Bàsquet el proper diumenge dia 17 de desem-
bre de 2017 15/2017

443 01/12/2017 Nou requeriment per a l’ampliació del dipòsit controlat de runes de Peralada d'UTE 
Peralada 353/2016

444 01/12/2017 Aprovació del padró de la llar d'infants, desembre 2017 222/2017

445 01/12/2017 Devolució fiança runes obres desplaçar balconera i obres interiors av. Constitució, 1, 
2n-A ACP 182/2017

446 01/12/2017 Declaració de la caducitat de la llicència de construcció habitatge c. Roses, 18 Vilano-
va de la Muga MLD 216/2007

447 01/12/2017 Assabentat de la comunicació acabament obres construcció habitatge c. Roses, 18 
Vilanova de la Muga MLD 65/2017

448 01/12/2017 Suspensió del procediment i petició d'informe per les obres a la façana principal del c. 
Major, 9 de Vilanova de la Muga FFA 308/2017

449 01/12/2017 Disconformitat declaració obertura llibreria c. Comte Zavellà, 10, bx EAM 286/2017

450 04/12/2017 Autorització ocupació via pública contenidor runes obres c. Garriguella, 23 GTG 76/2016

451 04/12/2017 Ordre d'execució per a la reparació de les filtracions al c. Baixada de les Monges EPF 280/2017

452 05/12/2017  Devolució de fiances de instal·lació d'un nou centre transformador Ramadera Mon-
tpedrós, SL 202/2014

453 05/12/2017 Concessió ajut façanes i fusteria pl. Gran, 24-25 MLN 277/2016
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454 05/12/2017 Autorització per realitzar tallers nadalencs a l'Associació de Joves de Peralada 24/2017

455 05/12/2017 Autorització d'ús de 3 taules i 25 cadires a la Sra. ARJ 24/2017

456 12/12/2017 Aprovació 7a. Modificació de crèdits (Generació)en el Pressupost de 2017 339/2017

457 12/12/2107 Sol·licitud del servei I-Arxiu al consorci AOC 360/2015

458 13/12/2017 Suspensió procediment i petició informe carreteres per obres menors a Can Salanca 
parc. 35 pol. 3 Can Salanca, SL 277/2017

459 13/12/2017 Autorització ocupació via pública bastida obres c. Garriguella, 23 GTG 76/2016

460 13/12/2017 Sol·licitud Dipsalut de continuïtat de les dinamitzacions als Parcs Urbans de Salut i a 
les Xarxes d’Itineraris Saludables per l’any 2018 23/2016

461 14/12/2017 Assabentat comunicació prèvia dipòsit GLP Mas David (parc. 137 pol. 5) de Tibiger, 
SA 305/2017

462 14/12/2017 Autorització per celebrar el sopar festa de cap d'any al Centre a l'associació de joves 
de Peralada 24/2017

463 14/12/2017 Autorització per celebrar un curs Cromatografies al centre de dia a l'empresa 
AGROASSESSOR CONSULTORS TECNICS, SL 24/2017

464 15/12/2017 Convocatòria del Ple extraordinari de data 20 desembre de 2017 348/2017

465 18/12/2017 Devolució de fiança de runes per la reforma de una cuina en el c. Església, 6 Vilanova 
de la Muga 287/2017

466 18/12/2017 Devolució de la fiança de runes per les obres de reforma de dos banys al c. St Pere de 
Roses, 10 198/2017

467 18/12/2017 Aprovació dels complements de productivitat 204/2017

468 18/12/2017 Paga extra nadal 2017 347/2017

469 19/12/2017 Acceptació desistiment explotació equina parc. 112 pol. 14 MJRM 56/2015

470 19/12/2017 Donar-se per assabentat del tancament de l'activitat de botiga-taller de manualitats 
del c. Sabateria, 7, bx EPJ a 31/10/2016 174/2014

471 19/12/2017 Donar-se per assabentat del tancament de pastisseria pl. Peixateria, 1, bx EPC a 
31/07/2015 277/2008

472 19/12/2017 Donar-se per assabentat del tancament de l'activitat de botiga de decoració c. Reque-
sens, 9, bx Xavi Vergés, SL 241/2012

473 19/12/2017 Donar-se per assabentat del tancament de l'activitat allotjament de turisme rural 
independent a la pl. del Pont, 7 MRTV 174/2002

474 20/12/2017 Nomenament i convocatòria de la mesa de contractació d'obres de la millora de 
l'accés sud de Vilanova de la Muga 303/2017

475 21/12/2017 Convocatòria del Ple Ordinari de data 28 de desembre 2017 350/2017
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8.- INFORMES DE LES REGIDORIES.

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

Tenim 4 novetats:

• Programa de garantia juvenil, que ens informarà la regidora de 
promoció econòmica.

• Acord amb la Universitat de Girona per tenir un estudiant en 
pràctiques, que ja ha començat a l’àrea econòmica.

• Acord amb l’Institut Cendrassos per tenir un estudiant en 
pràctiques.

• Contractació d’una persona per substituir la baixa d’un treballador 
de la Brigada. S’ha utilitzat la borsa de treball que es va convocar 
el seu dia. 

8.1.2. Serveis

Aigua

S’han acabat els treballs de substitució de les canonades més 
degradades. Aquest novembre s’ha canviat la canonada del carrer 
Comte Savallà. 

Clavegueram

S’han arreglat i canviat els desaigües i tubs de la xarxa de clavegueram 
de :

• Carrer Rodona

• Carrer Garriguella/Comte Savallà

• Carrer Relliquer

• Carrer Sant Bernat

Sant Domènec

S’ha substituït l’equip d’aire condicionat/calefacció, recordem que 
des d’abans de l’estiu que es va avariar estava pendent

Residus

S’han canviat els contenidors de recollida de restes vegetals per un 
format de caixa oberta, per tal de facilitar el buidatge per part dels 
usuaris. 

A Vilanova se n’ha posat un a la zona dels parc d’eines.

8.1.3. Governació

Senyalització viària

Es continuen canviant diverses senyals i posant-ne de noves per 
millorar la senyalització

S’adquiriran elements per formar 3 esquenes d’ase per reduir la 
velocitat als carrers  Camí de la Garriga i Toló

8.1.4. Esports

En el ple del passat 20 de desembre va sorgir el dubte dels equips i 
jugadors del Club de Futbol Peralada.

Doncs una vegada fetes les consultes amb el propi club aquest està 

format, aquesta temporada per 

14 equips, 208 jugadors i d’aquests en tenim 31 que estan 
empadronats al municipi.

La previsió del Club, segons la conversa mantinguda ahir mateix, 
és créixer en el nombre d’equips per donar millor servei als seus 
jugadors i això serà possible amb la implantació de la gesta artificial 
al camp de dalt si finalment ment s’acaba materialitzant com és 
desig de tots.

Pel que fa als habitants del municipi, tant de Peralada com de 
Vilanova, sempre que demanin format part del club tindran aquesta 
opció, és a dir, és un compromís del club que això sigui així i des de 
l’equip de govern  vetllarem perquè es compleixi.

8.2. Àrea de Cultura, Ensenyament 

CONVOCATÒRIA

SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSIÓ DE TREBALL.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT DOMÈNEC

Dia: 19 de desembre de 2017

Hora Sessió: 20.00 hores

Lloc: Centre de turisme cultural Sant Domènec

Convocats

Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada

Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó

Vocals: Sra. Lídia Cerdà, Sr. Ramon Clos, Sra. Eva Rustullet, Sr. Marc 
Clos.

Sra. Mercè Comamala, secretària

Personal de Sant Domènec (Miquel Brugat i Núria Oliva)

Excusa la seva assistència: Sra. Abigaïl Prat, Sr. Josep Sanllehy i Sr. 
Enrique Hernàndez. 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
de data 19 de setembre de 2017

2.- Presentació dels nous membres del Consell d’Administració.

3.- Balanç de l’oficina de turisme mesos setembre, octubre i 
novembre del 2017

4.- Balanç activitats Tardor 2017

5.- Calendari d’activitats any 2018

6.- Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE SETEMBREY DE 2017. 

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

2.- PRESENTACIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ.

Vistes les renúncies efectuades per diversos vocals del  Consell 
d’Administració de l’organització especial Sant Domènec-Centre de 
Turisme Cultural, fent convenient la modificació del nomenament 
dels mateixos i d’acord amb l’establert als estatuts de Sant Domènec-
Centre de Turisme Cultural, article 11, el Ple de la Corporació, en 
sessió extraordinària de data 23 de novembre de 2017 acordà 
nomenar als srs:

• Sr. Enrique Hernández Martínez, com a persona vinculada al sector 
turístic i a la pagesia, en substitució de la Sra. Immaculada Sabat 
i Puchol.

• Sra. Eva Rustullet Brugué, com a persona vinculada a la gastronomia, 
l’esport i les festes, en substitució de la Sra. Ana Maria Poch Pujol.

• Sr. Marc Clos Pujolar, en representació de l’Associació de Joves de 
Peralada, en substitució de la Sra. Aina Cabello i Palahí.

La Presidenta del Consell, sra. Rosa Cortada els hi dóna la benvinguda. 

3.- BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME MESOS SETEMBRE, 
OCTUBRE I NOVEMBRE DEL 2017

La Sra. Mònica Lladó informa del balança de l’oficina de turisme 
durant el període de setembre, octubre i novembre de 2017

1.- L’OFICINA DE TURISME 

HORARI

Durant aquest trimestre hi ha hagut el canvi d’horari d’hivern. Es dóna 
a partir del darrer cap de setmana d’octubre. L’oficina de turisme els 
dimarts, dimecres i dijous tanca a les 16:00 hores de la tarda

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME 

AFLUÈNCIA  

Durant aquests tres mesos s’han registrat un total de 957consultes 
a l’oficina de turisme de les que 532 han estat dins del mes de 
setembre. Aquesta dada  és tradueix amb una afluència aproximada 
d’unes 2.900 persones.

Si comparem les dades  amb el mateix període de 2016, el resultat 
és de 919 consultes, la qual cosa ens indica que enguany hem tingut 
una afluència de visitants molt similar a la del l’any passat. 

PROCEDÈNCIES

Al llarg d’aquests darrers mesos s’han registrat els següents 
percentatges de procedències :

Un  46% Espanyola

Un 54% estrangera (32% francesa, 7% Alemanya, 4% Regne Unit  
i un 11% dividit en altres procedències com  Països Baixos, Itàlia etc.. 

TIPOLOGIA VISITANTS

Tradicionalment el perfil del gruix dels  nostres visitants continua 
sent d’una tipologia  motivada per la cultura i el patrimoni que 
ofereix el municipi, però cada vegada més, i en aquesta època de 
l’any l’interés augmenta pel turisme de natura que pot ser en forma 
de senderisme o bé cicloturisme. Les dades són rellevants i per això 
posem en valor  amb que es mantingui la senyalització i els camins  
específics per a realitzar aquest tipus d’activitats en bon estat. 

En les reunions del Comitè de Pilotatge que vam assistir a finals de 
novembre es va valorar amb els representants d’altres oficines de 
turisme que els resultats d’engany, pel que fa a visitants, ha estat bo 
. En general, tothom va coincidir, que el juny va anar molt bé, mentre 
que el juliol va ser fluixet, per tornar-se animar els mesos d’agost i 
setembre. Aquest any, s’ha considerat que la temporada s’ha allargat 
fins a l’octubre, probablement per la bonança de temperatures que 
hem gaudit.

Les oficines de turisme coincidim també que les visites d’un sol dia al 
municipi funcionen bé i les activitats que normalment s’hi ofereixen, 
com poden ser , les visites guiades també.

Es considera també, que  els atemptats de Barcelona, i la situació 
política actual no ha afectat. 

S’ha esmentat algun cas anecdòtic però en general no s’ha vist 
reflectit en les dades estadístiques. 

2.-  VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC 

Durant aquests tres mesos han visitat el Centre de Turisme Cultural 
Sant Domènec un total de 1.072 persones en les diferents modalitats 
de tarifes. Un 37% del total de persones que han passat per l’oficina 
de turisme 
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MES INDIVIDUAL  3,5€ REDUÏDA 2,2€ GRUPS 2€ CONJUNTA 4,7€ CONJUNTA  8€ TOTAL 

SETEMBRE 160 214 1- 91pax 87 552

OCTUBRE 105 103 2-47pax 15 64 334

NOVEMBRE 34 62 2-75pax 15 186

TOTAL 299 379 213 15 166 1.072

3.- MERXANDATGE      

A continuació es relacionen els números de les vendes dels productes 
que s’han efectuat al llarg d’aquests tres mesos a la botiga del Centre 
de Turisme Cultural Sant Domènec.

A partir del mes de desembre hi haurà nous productes a la venda, 
com cd’s de sardanes i noves edicions vinculades amb el municipi: 
Llibre de La Muga i la reforma de l’església del Carme. 

TOTAL    €    MERXANDATGE 

SETEMBRE 91,74€

OCTUBRE 161,82€

NOVEMBRE 162,36€

TOTAL 415,92

El passat dilluns dia 11 de desembre, es va organitzar una trobada  a 
la sala Miquel Mateu a les 16h de la tarda amb tots  els empresaris 
i professionals implicats directe o indirectament amb  el comerç i 
el turisme de Peralada i Vilanova de la Muga,  amb l’objectiu d’obrir 
un diàleg més fluït i constructiu amb tots ells e intentar teixir una 
col·laboració mútua.  

Amb aquesta primera trobada, vam coincidir amb tots els assistents 
que forà important  consolidar aquestes reunions trimestralment 
i dirigir esforços comuns amb la finalitat d’aconseguir incloure el 
màxim de representants ja que unànimement es va considerar molt 
important la col·laboració entre tots els professionals tant d’un sector 
i altre de les nostres viles per a crear una estratègia comuna. 

A la segona part de la reunió va assistir el director de màrqueting 
de l’Associació Empordà turisme, el Sr. Luismi Martínez que els va 
fer un resum del que era Empordà Turisme, i els objectius i eines de 
promoció de la marca Empordà.

4.- BALANÇ ACTIVITATS TARDOR 2017

La presidenta del Consell, sra. Rosa Cortada, explica al Consell com 
s’han desenvoluparan els actes programats.

- Mostra Gastronòmica. (15 d’octubre)

En l’edició d’enguany, en la que hi van assistir 120 comensals, va 
comptar amb la participació de 35 cuiners/es. 18 en la categoria de 
Platillos i 13 en la Categoria de Postres. En la categoria de Postres 
Infantils, vam comptar amb 4 participants. 

Els artistes locals que van elaborar els guardons d’enguany foren els 
vilanovins Miquel Barneda i Blanca Valls.

La novetat d’aquesta 26 edició fou el canvi de data. Per aquesta i per 
a futures edicions, la Mostra Gastronòmica es celebrarà el diumenge 
més proper al Pont del Pilar. 

- Castanyada Popular. (28 d’octubre)

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament amb col·laboració de la 
Colla Gegantera, el Centre Excursionista i l’AMPA de l’Escola Ramon 
Muntaner, han organitzat amb èxit aquesta activitat popular. La 
celebració va comptar amb inflables, jocs de cucanya i el repartiment 
de castanyes. 

Des d’aquí volem agrair a les entitats la seva participació i 
col·laboració.

- Sant Martí. (10, 11 i 12 de novembre)

Els actes de la Festa Major van transcorre amb total normalitat. Els 
actes més participatius foren l’acte de reconeixement del peraladenc 
Adrià Malagón, Hereu de Catalunya 2016, que va rebre el guardó 
“Claustre de bronze”, l’espectacle de Màgia del Mag Fèlix Brunet i 
el Concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra La Principal de la 
Bisbal. En el transcurs de l’acte d’entrega del Claustre de Bronze, 
també s’escolli la Pubilla de Peralada 2017, càrrec que enguany ha 
obtingut la Txell Soteras Subirana.

L’Associació de Joves va participar, un any més, en les activitats de 
la Festa Major, oferint una nova Nit de Monòlegs. Des d’aquí també 
volem agrair-los la seva implicació en els actes culturals i festius 
del municipi. 

- Presentació del Llibre La Muga. (17 de novembre)

La sala d’actes Miquel Mateu del Centre Cultural Sant Domènec, 
també va comptar aquesta tardor, amb la presentació del llibre La 
Muga de Joan Carreras, editat per GORB. L’Ajuntament, com la resta 
de municipis que engloba el traçat natural del riu Muga, va col·laborat 
amb aquesta nova publicació i, disposa de 10 exemplars del llibre 
que es posaran a la venda a la botiga exposició de Sant Domènec.
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5.- CALENDARI D’ACTIVITATS ANY 2018

10 i 11 de febrer – Carnestoltes i Ranxo

9 de març – Espectacle/Concert “Arrels de seda”

18 de març – 33a Gran Cavallada 

6, 7 i 8 d’abril – Festa de Pasqüetes

13 de maig – 10a Trobada del Motor Clàssic

26 de maig – 7a Fira del Clown de Vilanova de la Muga

2 i 3 de juny – XIV Fira Medieval de Na Mercadera.

23 de juny – Revetlla de Sant Joan.

Juny, Juliol i Agost – Cicle de Concerts de Sant Domènec

De 11 al 15 d’Agost – Mercat d’Artesania

26 d’agost – 46è Aplec de la Sardana

9 de setembre – Diada d’Homenatge a la Gent Gran

14 d’octubre – 27a Mostra Gastronòmica de Peralada

27 d’octubre – 3a Castanyada Popular

9, 10 i 11 de novembre – Festa Major de Sant Martí

22 de desembre – Caga Tió

23, 25, 26 i 30 de desembre i 1 de gener de 2018 – 37è Pessebre 
Vivent de Peralada

Es comenta com a novetat més destacada el canvi de data i 
d’ubicació de la Fira Medieval de Na Mercadera. La Fira es trasllada 
al centre històric per tal de gaudir de l’entorn medieval del municipi 
i tindrà lloc el primer cap de setmana de juny (2 i 3). Aquesta data 
no coincideix amb cap altra fira de la mateixa temàtica.

EXPOSICIONS 2018.

El Sr. Josep Sanllehy conjuntament amb el personal de Sant Domènec, 
ja esta treballant amb el programa d’exposicions de cares al nou any.

Del 16 de març al 2 d’abril – Evarist Vallès i Rovira

Exposició que farà un recorregut per les 8 etapes creatives del 
desaparegut pintor.

Juny (a concretar) – Miquel Barneda i Blanca Valls

Exposició col·lectiva dels artistes vilanovins, Miquel Barneda i Blanca 
Valls.

Juliol/Agost (A concretar) –Els Festivals de Música de Catalunya

La Generalitat de Catalunya presentarà una selecció d’imatges 
fotogràfiques sobre els Festivals de Música de Catalunya. Coincidint 
amb el Festival Internacional de Música Castell de Peralada i el 
Cicle de Concerts de Sant Domènec, esta pensat que aquesta nova 
exposició es pugui visitar aquest estiu a la Terrassa del Claustre. 

Agost (a concretar) – 6a Mostra d’Artistes Locals 

Per sisè any consecutiu, els artistes locals de Peralada i Vilanova de 
la Muga, volen promoure l’activitat artístic del municipi i donar a 
conèixer les seves propostes pictòriques amb aquesta nova exposició 
col·lectiva. 

1a Trobada d’ Urban Sketchers a Peralada 

Una de les noves propostes per aquest 2018, és la 1a Trobada 
d’Urban Sketchers a Peralada, que tindrà lloc un dissabte del mes 
d’abril o maig.

Amb col·laboració amb l’entitat Urban Sketchers de Girona, s’està 
organitzant aquesta primera trobada de dibuixants urbans, que 
permetrà immortalitzar a les xarxes els racons del municipi.

Durant la Trobada també es poden organitzar activitats paral·leles 
com: conferencies i/o cursos d’iniciació a l’Sketching. 

6.- PRECS I PREGUNTES. 

La Sra Eva Rustullet demana quins requisits, a nivell de permisos 
es necessiten per organitzar activitats com correfocs, baixades 
de carretons o similars..., i se li respon que primerament s’han de 
sol·licitar les activitats amb el temps corresponent per tal que es 
puguin tramitar degudament i que s’hauran de complir els requisits 
exigits en cada cas, tant per part de l’Ajuntament com per part d’altres 
administracions, com per exemple la Generalitat de Catalunya.  

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 20.30 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.

Rosa Cortada Sánchez, Presidenta

Mercè Comamala Laguna, Secretària

Mònica Lladó Descamps, Vicepresidenta   
  

Els membres assistents:

8.2.2. Ensenyament

Aquesta regidoria al llarg d’aquest darrer trimestre de l’any ha dut 
a terme les següents accions:

ESCOLA RAMON MUNTANER: Juntament amb la direcció del 
centre s’han fixat les dates de les reunions del Consell Municipal 
d’Infants (27 novembre 2017, 22 de març 2018, 17 maig 2018). El 
ple extraordinari on els alumnes exposaran les seves propostes es 
farà durant el mes de juny.

LLAR D’INFANTS: Aquest trimestre hi ha hagut variació del 
personal de la Llar d’Infants. La Sra Sílvia Montoro ha causat baixa 
voluntària per la seva incorporació al Departament d’Ensenyament; 
des d’aquesta Regidoria se li vol agrair tots els anys de dedicació i 
desitjar-li bona sort en aquesta nova etapa. La Sra Núria Borràs ha 
ocupat la seva vacant.

Durant el mes de gener la Llar d’Infants comptarà amb una estudiant 
en pràctiques i també esmentar que en acabar el trimestre s’han 
matriculat 5 nous alumnes a P0 per començar el 8 de gener.

INSTITUT DE SECUNDÀRIA: Donat que aquest trimestre es comença 
la planificació escolar per al curs 2018-2019, aquesta regidoria 
ha posat de manifest a la Direcció dels SSTT del Departament 
d’Ensenyament a Girona que el projecte presentat en anys anteriors 
continua a la seva disposició.
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8.3. Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga  

8.3.1.Hisenda

Durant aquest trimestre destacar com a significatiu l’aprovació 
en el ple extraordinari de 24 d’Octubre de 2017 de la modificació 
de l’ordenança fiscals reguladora de la taxa del servei de recollida 
d’escombraries.

En el mateix ple es va aprovar la cinquena modificació de suplement 
de crèdit del pressupost per import de 385.625,90 € per poder 
efectuar la cancel·lació de dos dels préstecs contrets per part de 
l’Ajuntament amb les entitats Banc de Sabadell i BBVA la qual cosa 
representa baixar de manera molt significativa la ràtio d’endeutament 
de l’Ajuntament.

En el passar ple extraordinari de 20 de Desembre va tenir lloc 
l’aprovació dels pressupostos de la Corporació per l’exercici 2018.

En els respectius plens es varen donar per part de la Regidoria 
d’Hisenda extenses explicacions sobre les propostes esmentades 
recollint-se en les corresponents actes.  

8.3.2. Vilanova

Àrea de Vilanova de la Muga.

Obres de millora de l’accés sud al nucli de Vilanova. 

Amb data 5 d’Octubre de 2.017 la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona va aprovar definitivament les obres de millora de l’accés 
sud al nucli de Vilanova de la Muga redactat per l’arquitecte Lluís 
Gratacós Soler.

Posteriorment mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 426/2017, de 23 
de Novembre  es resolt l’aprovació de l’expedient de contractació 
de les obres mitjançant procediment obert amb un pressupost de 
117.288,28 € (IVA inclòs).

El termini de presentació de les ofertes finalitzava el 27 de desembre 
d’enguany, havent-se presentat un total de 8 empreses a la licitació. 

Es troba pendent l’obertura de les pliques per part de la mesa de 
contractació i posterior adjudicació de l’obra a l’empresa que obtingui 
la major puntuació d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el 
contracte. 

Estudis previs a la restauració de les pintures romàniques murals de 
l’Església de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga. 

A mitjans de Novembre es van efectuar unes cales de prospecció per 
delimitar els límits i l’estat de les pintures murals a l’absis i a l’intradós 
de l’arc triomfal amb l’objectiu de fixar les directrius i els criteris a 
seguir per a una futura intervenció de conservació-restauració i 
manteniment del conjunt. 

L’estudi i projecte de restauració efectuat per l’especialista en la 
matèria Imma Brull Bonet de l’empresa 4restaura, s.c.p. serà la base 
per poder sol·licitar durant aquest proper any 2018 una subvenció 
al Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb 
la finalitat de procedir a la seva restauració. Paral·lelament es 
mantenen converses amb el Bisbat amb la col·laboració del rector 
de la parròquia Mossèn Joan D’Arqués.  

Canvi de diverses lluminàries a tipus led. 

Aquesta mateixa setmana s’ha iniciat la substitució de les lluminàries 
de la plaça de l’Església a lluminàries de tipus led per continuar 

amb la substitució de les del passeig Empordà un cop hagi finalitzat 
prèviament la poda de l’arbrat. En total són 14 els punts de llum 
que es substituiran a Vilanova i 7 més a la Coromina a Peralada. La 
substitució de l’enllumenat s’ha efectuat mitjançant una subvenció 
de la Diputació de Girona. 

Aprovació definitiva de la 1a modificació puntual del POUM referent 
al canvi de qualificació dels terrenys esportius a equipaments per 
ubicar-hi els dipòsits de gas propà per donar servei al nucli de 
Vilanova de la Muga.

Amb data 13/12/2017 la Comissió d’Urbanisme de Catalunya ha 
aprovat definitivament la modificació del planejament per canvi de 
qualificació de zona esportiva a zona d’equipaments en una franja 
annexa al camp de futbol.

En el període de tràmit de l’expedient Repsol, companyia interessada 
en ubicar els dipòsits de gas propà, ha venut la totalitat de les seves 
instal·lacions de propà a Gas Natural.

8.4. Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat   

8.4.1. Agricultura

S’han obert els desaigües i netejat els recs dels Monegals (des de 
la carretera de Mollet fins l’Orlina). El rec del Riberal, tram després 
del pont d’Orlina direcció Mollet a la dreta.

S’han desbrossat els camins amb més vegetació de canyes, sobre 
tot els camins asfaltats amb més trànsit rodat.

Hem rebut la comunicació de la resolució de la concessió de la 
subvenció per inversions en camins públics locals 2018/2020. 
Subvenció atorgada r completar el camí de Sant Nazari, 44.509,26€ 
sobre un total de despesa prevista de 45.580,40€ per executar-se 
aquest any 2018.

8.4.2. Medi Ambient

S’ha completat i posat en servei el punt de recàrrega de vehicles 
híbrids i elèctrics davant de l’Espai Jove

Amb un import de  11.021,59 €   i amb la subvenció del Ministeri 
Indústria (MOVEA) – 2.000 € i de la Diputació de Girona (del Pla 
a l’Acció) – 3.000 €

De moment la recàrrega serà gratuïta, com en la majoria de municipis 
de Catalunya.

8.4.3. Sanitat

L’ajuntament de Peralada conjuntament amb àrea de benestar del 
consell comarcal de l’Alt Empordà i Dipsalut, seguim oferint tallers i 
activitats per la gent gran amb la finalitat de promoure un envelliment 
actiu i satisfactori.

Durant tot l’any, a excepció dels mesos d’agost i desembre, tenen 
continuïtat les classes de manteniment en la tercera edat, activitat 
pensada per la gent gran unes practiquen diferent exercissis  per 
la millor de la mobilitat. Les sessions les realitza un/una tècnic/a 
especialitzat en la matèria. 

Recordem que aquesta activitat es realitza els dimecres de 9:45 
a 10:45 del matí a la sala de Vilanova de la Muga i de 11:00 a 
12:00 al centre sociosanitari de Peralada. L’activitat és gratuïta, 
subvencionada per l’ajuntament de Peralada.
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Des del 7 de novembre d’enguany continuen també les dinamitzacions 
del pac de salut al municipi ubicat al pati del centre sociosanitari. 
Aquesta temporada s’ha notat un increment d’usuaris, amb una 
mitjana de 8 a 10 usuaris per dinamització.

Les sessions que són cada dimarts a les 11:15 de matí, consisteixen 
en sessions gratuïtes d’exercici en grup  estan supervisades 
per un monitor especialitzat en la matèria. Tenen per objectiu i 
promoure l’activitat física habitual  moderada.  Paral·lelament, els 
tècnics també els ofereixen una qüestió clau pels usuaris com és 
el suport emocional a més d’orientació en clau nutricional i hàbits 
saludables tot i que estan especialment pensades per la gent gran 
hi pot participar qualsevol persona. Els monitors s’encarreguen de 
guiar cadascú perquè faci els exercicis adequats per la seva edat, 
característiques i condició física.

8.5. Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social  

8.5.1. Turisme

La Sra. Mònica Lladó informa del balança de l’oficina de turisme 
durant el període de setembre, octubre i novembre de 2017

1.- L’OFICINA DE TURISME 

HORARI

Durant aquest trimestre hi ha hagut el canvi d’horari d’hivern. Es dóna 
a partir del darrer cap de setmana d’octubre. L’oficina de turisme els 
dimarts, dimecres i dijous tanca a les 16:00 hores de la tarda

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME 

AFLUÈNCIA  

Durant aquests tres mesos s’han registrat un total de 957consultes 
a l’oficina de turisme de les que 532 han estat dins del mes de 
setembre. Aquesta dada  és tradueix amb una afluència aproximada 
d’unes 2.900 persones.

Si comparem les dades  amb el mateix període de 2016, el resultat 
és de 919 consultes, la qual cosa ens indica que enguany hem tingut 
una afluència de visitants molt similar a la del l’any passat. 

PROCEDÈNCIES

Al llarg d’aquests darrers mesos s’han registrat els següents 
percentatges de procedències :

- Un  46% Espanyola

- Un 54% estrangera (32% francesa, 7% Alemanya, 4% Regne Unit 
i un 11% dividit en altres procedències com  Països Baixos, Itàlia etc.. 

TIPOLOGIA VISITANTS

- Tradicionalment el perfil del gruix dels  nostres visitants continua 
sent d’una tipologia  motivada per la cultura i el patrimoni que 
ofereix el municipi, però cada vegada més, i en aquesta època de 
l’any l’interés augmenta pel turisme de natura que pot ser en forma 
de senderisme o bé cicloturisme. Les dades són rellevants i per això 
posem en valor  amb que es mantingui la senyalització i els camins  
específics per a realitzar aquest tipus d’activitats en bon estat. 

En les reunions del Comitè de Pilotatge que vam assistir a finals de 
novembre es va valorar amb els representants d’altres oficines de 
turisme que els resultats d’engany, pel que fa a visitants, ha estat bo 
. En general, tothom va coincidir,que el juny va anar molt bé, mentre 
que el juliol va ser fluixet, per tornar-se animar els mesos   d’’agost i 
setembre. Aquest any,s’ha considerat que la temporada s’ha allargat 
fins a l’octubre, probablement per la bonança de temperatures que 
hem gaudit.

 Les oficines de turisme coincidim també que les visites d’un sol dia al 
municipi funcionen bé i les activitats que normalment s’hi ofereixen, 
com poden ser , les visites guiades també.

Es considera també, que  els atemptats de Barcelona, i la situació 
política actual no ha afectat. S’ha esmentat algun cas anecdòtic però 
en general no s’ha vist reflexat en les dades estadístiques. 

2.-  VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC 

Durant aquests tres mesos han visitat el Centre de Turisme Cultural 
Sant Domènec un total de 1.072 persones en les diferents modalitats 
de tarifes. Un 37% del total de persones que han passat per l’oficina 
de turisme 

3.- MERXANDATGE      

A continuació es relacionen els números de les vendes dels productes 
que s’han efectuat al llarg d’aquests tres mesos a la botiga del Centre 
de Turisme Cultural Sant Domènec.

A partir del mes de desembre hi haurà nous productes a la venda, 
com cd’s de sardanes i noves edicions vinculades amb el municipi: 
Llibre de La Muga i la reforma de l’església del Carme. 

TOTAL    €    MERXANDATGE 

SETEMBRE 91,74€

OCTUBRE 161,82€

NOVEMBRE 162,36€

TOTAL 415,92

MES INDIVIDUAL  3,5€ REDUÏDA 2,2€ GRUPS 2€ CONJUNTA 4,7€ CONJUNTA  8€ TOTAL 

SETEMBRE 160 214 1- 91pax 87 552

OCTUBRE 105 103 2-47pax 15 64 334

NOVEMBRE 34 62 2-75pax 15 186

TOTAL 299 379 213 15 166 1.072
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El passat dilluns dia 11 de desembre,   es va organitzar una trobada  
a la sala Miquel Mateu a les 16h de la tarda amb tots  els empresaris 
i professionals implicats directe o indirectament amb  el comerç i 
el turisme de Peralada i Vilanova de la Muga,  amb l’objectiu d’obrir 
un diàleg més fluït i constructiu amb tots ells e intentar teixir una 
col·laboració mútua.  

Amb aquesta primera trobada, vam coincidir amb tots els assistents 
que forà important  consolidar aquestes reunions trimestralment 
i dirigir esforços comuns amb la finalitat d’aconseguir incloure el 
màxim de representants ja que unànimement es va considerar molt 
important la col·laboració entre tots els professionals tant d’un sector 
i altre de les nostres viles per a crear una estratègia comuna. 

A la segona part de la reunió va assistir el director de màrqueting 
de l’Associació Empordà turisme, el Sr. Luismi Martínez que els va 
fer un resum del que era Empordà Turisme, i els objectius i eines de 
promoció de la marca Empordà.

8.5.2. Joventut

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ ESPAI JOVE PERALADA

SETEMBRE - DESEMBRE 2017

Informar que aquest  passat mes de novembre , La Sàlvia, per motius 
laborals ha deixat de prestar els seus servies com a tècnica  de 
joventut del CCAE, per tant de retruc nosaltres també   ens hem 
trobat amb un canvi d’aquesta figura, passant a ocupar el seu lloc, 
la Irene López. Des d’aquí agrair per una banda a la Salvia tota la 
feina e implicació que ha tingut amb el nostre projecte de joventut i  
desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa que ara ha començat, i   
per l’altre donar la benvinguda a la Irene, encoratjant-la a continuar 
el projecte amb les mateixes ganes e il·lusió.  

Després de les vacances d’estiu, l’espai jove va reobrir les seves 
portes  el dia 14 de setembre.

 Havent fet l’avaluació i vistes les necessitats  i demandes dels joves, 
es va considerar oportú, entre d’altres coses, establir un nou horari 
del nostre espai, passant a ser, els  dijous de 17 a 19h, i els divendres 
i dissabtes de 16 a 20h. A partir del novembre es va veure novament 
la necessitat de modificar altre cop  l’horari destinant a la franja 
d’edat dels més grans, per tant ,actualment els divendres i dissabtes 
l’horari és de 17h a 21h

Aquest últim trimestre de l’any (fins a 15 de desembre), han utilitzat 
l’espai jove un total de 318 usuaris. 144 dels quals han estat nois i 
noies d’entre 12 i 18 anys de Peralada, Vilanova de la Muga. La resta 
han estat infants de diverses edats i les seves famílies, que han fet 
un us de l’espai jove en l’horari establert per a ells i / o que també,  
han participat a les diferents  activitats programades per aquesta 
franja d’edat.

Activitats d’ aquest últim trimestre

Pel que fa al dia a dia, en Jordi, el nostre dinamitzador, ha promogut i 
guiat diferents activitats en funció dels usuaris que es trobaven a les 
instal·lacions , com han estat per exemple, jocs de taula o similars 
amb els més grans i activitats tipus manualitats, futbolí i pintura 
amb els més menuts .

I pel que fa a les  activitats més destacades d’aquests mesos han 
estat les següents, 

- Del 21 al 23 de setembre vam disposar de la Play4 de l’Oficina Jove 
de l’Alt Empordà. Vam poder jugar al FIFA 17 i el joc de La Voz. En 
aquesta activitat hi  van assistir un total de 15 joves.

- El dissabte 14 d’octubre al matí vam programar una sortida amb 
bicicleta als Estanys de Delfià però degut al  mal temps no es va 
poder realitzar, aquella mateixa tarda però,  els joves van poder 
gaudir d’una tarda d’activitats esportives al pavelló.

- El dissabte 21 en Jordi amb l’ajuda d’alguns joves, , van dur a terme  
una activitat d’agilitat amb bicicleta, monopatí o skate pels més 
petits. Van realitzar un circuit a la pista exterior de l’espai jove i els 
més petits s’ho van passar d’allò mes bé!. 

- El dia 4 de novembre vam realitzar una Sortida a la Granja Sués 
de Vilanova de la Muga. L’activitat va consistir en una visita guiada 
per les seves instal·lacions mentre ens explicaven tot el procés 
d’elaboració dels iogurts i el manteniment de les vaques i els vedells 
(des del seu naixement fins que ja no poden produir més llet). Va ser 
una activitat molt instructiva e interessant malgrat que  l’assistència 
no va ser l’esperada.

- El dia 18 de novembre es va realitzar una nova tarda  de jocs 
esportius al Pavelló amb  un total de 20 joves que van estar dirigits 
en tot moment per en Jordi amb la pràctica  de diferents esports. .

- Del 23 al 25 de novembre vam tornar a disposar de la Play del 
Consell Comarcal i vam estar jugant al FIFA 17. Aquest mateix 
dissabte es va aprofitar per fer la  presentació de la  Irene, la nova 
tècnica, a tots els joves assistents.

- Pel dia 2 de desembre es va programar una bicicletada familiar, 
però per la forta tramuntana que va bufar aquell dia es va decidir 
posposar-la . La nova data està pendent.

- Aquest últim cap de setmana, concretament el dissabte dia 16, es 
va realitzar una sortida al Castell de Peralada. L’activitat va consistir 
en una visita guiada per tota la part museística  i els jardins del castell 
. A l’activitat van participar un total de 20 persones i un cop feta 
l’activitat les opinions van ser molt bones. 

- El proper 28 de desembre, abans d’acabar l’any, es realitzarà un 
torneig de futbol juntament amb els espais joves de Navata i Vilafant. 
Creiem  molt interessant fomentar aquestes i d’altres interaccions 
amb joves d’altres municipis. 

Alhora, l’horari d’aquests dies de nadal també serà diferent per a 
poder-nos adaptar als i les joves i als infants i les seves famílies i 
poder-los oferir més hores d’espai jove.

programació 2018

Aquests dies  s’estan  ultimant els últims detalls per una de les 
activitats que l’hivern passat va tenir una gran demanda, una sortida 
a esquiar. L’activitat és realitzarà un diumenge i constarà amb anar 
i tornar el mateix dia amb bus a una estació d’esquí amb l’opció de 
tenir  forfet i classes d’esquí per a qui ho desitgi o necessiti. 

I pel que fa a la programació general del 2018 s’ha creat una enquesta 
que s’està fent arribar a tots els usuaris  i a les seves famílies. Els 
resultats d’aquesta enquesta ens ajudaran a  acabar de definir  una 
programació mes atractiva  segons les necessitats i demandes 
especifiques per cada franja d’edat.   
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Més presència a les xarxes i més comunicació amb els joves i les 
famílies

Per tal d’obrir una via de diàleg i comunicació mes fluida amb 
els nostres usuaris, s’estan creant uns grups de WhatsApp per 
a mantenir-los informats de totes les novetats i activitats que es 
desenvolupen dia a dia a l’espai jove. D’aquesta manera, també, les 
famílies i els joves poden fer demandes sobre necessitats particulars 
i col·lectives i, des de l’àrea de joventut, s’intentarà trobar la manera 
de donar-los resposta.

Alhora, s’ha creat un perfil d’Instagram, xarxa social més utilitzada 
pels joves avui dia, per a donar a conèixer tot el que es fa tant dia 
a dia com de manera més esporàdica. També s’està donant més 
importància al perfil de facebook. D’aquesta manera tothom pot 
visualitzar tot el que es fa a l’espai jove

8.5.3. Benestar Social

8.6. Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació 

INFORME REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESA 
I OCUPACIÓ

PERALADA amb el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

Amb data 30 de novembre d’enguany ha començat a treballar al CTC 
Sant Doménec l’Oriol Abolí Vergès, com a informador turístic, ha 
estat contractat en la modalitat de contracte de treball en pràctiques, 
el contracte té una durada de 6 mesos a jornada completa i ha estat 
possible a la subvenció concedida pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i cofinançada pel Fons Social Europeu i a la 
Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Els requisits necessaris per a la contractació van ser els següents:

• Tenir entre 16 i 29 anys.

• Estar en possessió d’una de les següents titulacions: Títol 
universitari en Turisme, Història, Història de l’Art, Comunicació 
Cultural, Humanitats, Relacions Públiques.

• Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) a 
l’oficina de Treball del SOC.

• Inscrit al Programa de Garantia Juvenil.

El programa de Garantia Juvenil de Catalunya té per objectiu 
incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves inscrits 
com a demandants d’ocupació del SOC per tal de millorar la 
seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i competències 
derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la 
seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en 
el temps.

Seguint amb l’àrea d’ocupació informar-vos, que tots els dilluns de 
16 a 20 hores s’han atès a aquelles persones que han vingut al servei 
d’assessorament laboral ubicat a l’oficina Jove-Antigues Escoles.

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 47 persones, que 
representa una taxa d’atur del 6,11%.

CEMENTIRIS DEL MUNICIPI

Amb l’expedient 261/2017 l’Ajuntament va iniciar una proposta per 
a declarar la caducitat dels drets funeraris pel abandó de la sepultura 
sense que els hereus o beneficiaris hi hagin instat la transmissió al 
seu favor dels nínxols.

Transcorregut el termini legal per fer el tràmit d’audiència a tots els 
interessats en aquest expedient, no ha hagut cap al·legació i per tant 
aquests nínxols han revertit a favor de l’Ajuntament.

Per tant les actuacions que l’Ajuntament té previstes són les 
següents :

• Obertura i neteja de 54 sepultures, segons Edicte.

• Construcció de l’Ossera

• Trasllat de les restes a l’Ossera

• Construcció de 30 Columbaris de ferro corten, 20 per Peralada i 
10 per Vilanova de la Muga.

• Arranjament de l’illa central amb la formació de 24 nous nínxols 
i l’alineació d’alçades.

• Arranjament paviment cementiri de Vilanova de la Muga.

AGRUPACIÓ D’APLECS SARDANISTES COMARQUES GIRONINES.

Amb data 16 de desembre d’enguany  va tenir lloc la 205ª Assemblea 
General Ordinària de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les 
Comarques Gironines, organitzada per l’Associació Foment de la 
Sardana “Pep Ventura” de Figueres, a les 21 hores al Restaurant El 
Pa Volador de Vilatenim.

La propera reunió, la 206ª, tindrà lloc el dia 24 de Febrer de 2018 
a Flaçà.

El passat 10 de novembre, l’Ajuntament de Peralada i la Cobla Ciutat 
de Girona, va presentar al Centre Social de Peralada el Volum V de 
la Fonoteca de Cobla, Compositors Gironins, dedicat al peraladenc 
Miquel Serra i Bonal. La Cobla va interpretar 4 sardanes del CD de 
l’autor per tal de difondre la producció de musica per sobla, finalitat 
per la qual treballa la recerca i la investigació de la Fonoteca de 
Compositors.
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9.- DONAR COMPTES DEL DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
NÚM. 435/2017, DE 28 DE NOVEMBRE DE 2017, DE 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES 
BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL.
(EXPDT. 265/2017)

Antecedents:

1. El Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 435/2017, de 28 de 
novembre de 2017 pel qual es va resoldre, entre d’altres punts, 
contractar en pràctiques al senyor Abulí Vergés, Oriol.

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

Proposta

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

Primer. Donar compte del Decret d’Alcaldia-Presidència 435/2017, 
de 28 de novembre de 2017, que literalment diu:

«DECRET DE L’ALCALDIA núm. 435/2017

Peralada, a la data de la signatura electrònica

Exp. Núm. 265/2017

Subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya 2017. 

Contractació d’un informador turístic

Antecedents:

1. L’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar 
la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, publicada al DOGC núm. 
7177 de 4 d’agost de 2016.

2. La Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions 
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (ref. BDNS 
356849), publicada al DOGC núm. 7419 de 25 de juliol de 2017.

3. La Resolució de 9 de novembre de 2017 que atorga a l’Ajuntament 
de Peralada una subvenció d’11.000 euros per a la realització d’un 
contracte en pràctiques destinat a incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, durant un període de 6 mesos a jornada completa (exp. 
SOC007/17/00632).

4. El Decret de l’Alcaldia núm. 404/2017 de 13 de novembre del 
2017 pel qual s’aproven les bases del procés de selecció per a la 
contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau 
universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil i que han 
de regir el procediment de selecció per a la provisió d’una plaça 
d’informador/a turístic/a de suport a les àrees de Turisme i Cultura 
de l’Ajuntament de Peralada per un període de 6 mesos.

5. Les bases reguladores s’han publicat al web municipal www.
peralada.org, al BOP de Girona núm. de 218 de 15 de novembre de 2017.

6. El Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 425/2017, de 21 de 
novembre de 2017, que resol aprovar la llista de persones aspirants 
admeses i excloses, nomenar el tribunal qualificador i convocar a 
les persones aspirants. En la mateixa data es publica l’esmentada 
Resolució a l’e-tauler i al web municipal www.peralada.org.

7. El Tribunal Qualificador, després d’haver realitzat el procés de 
selecció d’acord amb les bases, ha subscrit la corresponent acta on 
consta el llistat de puntuació final i on es proposta al senyor Riera 
Miralles, Ferran, amb DNI núm. 41553xxxQ per a la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya 2017.

8. Per Decret de l’Alcaldia núm. 432/2017 es va resoldre contractar 
al senyor Riera Miralles, Ferran, amb DNI núm. 41553xxxQ.

9. En data 24 de novembre de 2017, el senyor Ferran Riera Miralles ha 
renunciat, via telefònica, a la contractació en pràctiques d’una plaça 
d’informador turístic de suport a les àrees de Turisme i Cultura de 
l’Ajuntament de Peralada per un període de 6 mesos .

10. D’acord amb el llistat de puntuació final que consta a l’acta del 
Tribunal Qualificador, el següent aspirant amb més puntuació és el 
senyor Abulí Vergés, Oriol, amb DNI núm. 40451xxxE.

Fonaments de dret:

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

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de personal al servei de les entitats locals.

- 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.

- Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement 
del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de 
provisió de llocs de treball de les administracions públiques.

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.



CASA DE LA VILA 47

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

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

- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.

- Les bases reguladores i la convocatòria de la subvenció del 
Programa de Garantia Juvenil.

- Les bases del procés de selecció. 

Resolució:

Com l’Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada RESOLC:

Primer. Acceptar la renúncia efectuada pel sr. Ferran Riera Miralles 
com a informador turístic de suport a les àrees de Turisme i Cultura 
de l’Ajuntament de Peralada per un període de 6 mesos . 

Segon. Contractar en pràctiques, a partir del dia 30/11/2017 i 
fins el 29/05/2018, al senyor Abulí Vergés, Oriol, amb DNI núm. 
40451xxxE, en règim de jornada complerta i d’acord amb les 
condicions fixades a les bases reguladores i a la convocatòria de la 
subvenció del PGJC, per haver obtingut la segona puntuació més 
alta en el procés de selecció.

Tercer. Donar compliment a la resta de condicions fixades a les bases 
reguladores i a la convocatòria.

Quart. Nomenar a la senyora Núria Oliva Callís, administrativa de 
l’Ajuntament de Peralada, com a tutora per al desenvolupament del 
Pla de pràctiques.

Cinquè. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria de 
la Corporació, i a la Gestoria.

Sisè. Publicar la contractació al BOP de Girona i a l’e-tauler del web 
municipal.

Setè. Notificar aquesta resolució al senyor Oriol Abulí Vergés.

Vuitè. Comunicar aquesta resolució a la senyora Núria Oliva Callís.

Novè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió 
que se celebri.»

10.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

11.- PRECS I PREGUNTES

Sr. Joan Planas Portell: “A Vilanova ja ens han tornat a canviar de 
carter, aquest cop per sort. Aquests canvis tan freqüents de carter no 
són bons ja que cada persona nova que comença s’ha d’aprendre de 
nou els carrers, les cases, les bústies, etc. Ja sabem que no és culpa 
d l’Ajuntament. I també sabem que vàreu fer una queixa a correus. 
Voldríem proposar que es torni a demanar que no es canviï en aquest 
cas, de cartera. Segons tenim entès, la cartera actual ja havia estat 
a Vilanova i feia força bé la seva feina. Estaria molt bé que aquesta 
persona es pogués quedar i acabar així tota la problemàtica que 
tenim amb el servei de correus”.

En aquest sentit, manifesta la sra. Lourdes Carreras que a l’octubre 
del 2014 es van fer les corresponents queixes al director de correus 
i al director de l’oficina de Figueres. 

Manifesta el sr. Alcalde que des de correus es diu que tenim el 
municipi mal senyalitzat, tot i que es va senyalitzar no fa massa. És 
un continu d’errors.

La sra. Carreras proposa redactar una moció  conjunta de tots els 
grups municipals, presentar-la al ple i donar-ne trasllat al Síndic de 
Greuges, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal que en doni 
trasllat al Consell d’Alcaldes, a Correus, etc. 

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 21.30 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

01/2018

Caràcter: Extraordinari
Data: 8 de febrer de 2018

HI ASSISTEIXEN

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

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta de modificació de l‘ordenança fiscal reguladora 
de l’Impost sobre béns immobles urbans. (Expdt. 292/2017)

2.- Proposta de modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant expedient de  Crèdit extraordinari i 
Transferència de crèdit finançat amb Romanent líquid de 
tresoreria afectat. 1a. Modificació de pressupost de l’exercici 
2018. (expedient núm. 38/2018)

3.- Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial de les 
bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions a les 
entitats del municipi, exercici 2018. (Expdt 48/2018).

4.- Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació inicial de les 
bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts a les famílies 
que es troben en situació econòmica desafavorida, any 2018. 
(Expdt. 49/2018).

5.- Proposta d’Alcaldia-presidència d’aprovació de les bases 
del premi de recerca “Ramon Muntaner”. (Expdt. 42/2018).

6.- Proposta d’adhesió al conveni marc referent a les 
aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans 
locals de joventut i pla comarcal de joventut on es troben 
inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants, 
que han sol·licitat finançament en polítiques de joventut 
recollides al contracte programa 2016-2019 en assumptes 
de serveis socials, altres programes de benestar social i 
polítiques d’igualtat del departament de treball, afers socials i 
famílies (Expdt. 342/2017).

7.- Proposta de modificació dels estatuts del consorci de les 
vies verdes de Girona (Expdt. núm. 157/2013)

8.- Donar compte de l’acord de la junta de govern local  de 
data 27 de desembre de 2017 d’aprovació definitiva del 
projecte d’arranjament com a passeig del carrer Sota Muralla 
de Peralada (Expdt. 22/2017).

9.- Proposta d’acord per a la ratificació del Decret d’Alcaldia-
Presidència núm. 35/2018, de 25 de gener, de declaració de 
tres dies de dol per la mort de la filla adoptiva de Peralada, sra. 
Carmen Mateu Quintana (Expdt. núm. 32/2018).

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

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

1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L‘ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
URBANS. (EXPDT. 292/2017)

Antecedents de fet:

1.- Proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal número 1 
reguladora de l’impost sobre béns immobles, pel qual es modifica 
el tipus de gravamen per a determinats béns.

2.- Informe de secretaria-intervenció, faborable.

Fonaments de dret:

- 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)

- 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).

- Reial Decret Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel que es 
prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures 
urgents en matèria social (BOE de 30 de desembre de 2017). 

Resolució:

Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al 
Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
Fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, article 
9.2, quedant el seu redactat de la següent forma: 

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

Detall del corresponent finançament:

“ARTICLE 9. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA I ELS TIPUS 
IMPOSITIUS

...

2. . El tipus de gravamen serà el 0,54 % quan es tracti de béns 
urbans.

....”

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 el contingut de la proposta la regidora sra. Lourdes 
Carreras la qual manifesta que es redueix el tipus de gravamen del 
0,58% al 0,54%, atès que si no baixem el tipus de gravamen els 
rebuts pujaran i tot i així tindran un petit increment atès que a 31 de 
desembre de 2017 es va aprovar el decret de mesures urgents i els 
coeficients van augmentar (1,08)”.. 

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)

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

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

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT EXPEDIENT DE  
CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA AFECTAT. 
1A. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018. 
(EXPEDIENT NÚM. 38/2018)

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

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

El detall del Crèdit extraordinari i Transferència de crèdit és el 
següent:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 1/2018

TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA CRÈDIT

Pressupost de despeses: Crèdit extraordinari

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

1 1531 61908 ENTRADA VILANOVA I PASSEIG DALT VORERES 0,00 108.660,50 108.660,50

108.660,50

Pressupost de despeses:  Minoració de crèdits

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

1 1531 61904 ASFALTATGE DIVERSOS CAMINS PERALADA I VILANOVA 55.000,00 -55.000,00 0,00

-55.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 53.660,50

Pressupost d'ingressos: increment

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

87010 RLT  AFECTAT 0,00 53.660,50 53.660,50

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 53.660,50



BUTLLETÍ TARDOR50

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb 
data d’avui

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’expedient de Crèdit extraordinari i 
Transferència de crèdit finançat amb Romanent Líquid de tresoreria 
afectat número 1/2018 (Exp. 38/2018) del pressupost de despeses 
de la Corporació, i el detall del qual és el següent:

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

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

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

“Exposa el contingut de la proposta la regidora sra. Lourdes 
Carreras. La modificació obeeix al fet que les actuacions ja estaven 
pressupostades per al 2017 però per qüestió de terminis no es 
van poder dur a terme i no s’ha pogut esperar a la liquidació del 
pressupost.

Pregunta el sr. Joan Planas si més endavant es podrà tornar a fer 
modificació de crèdit al qual la sra. Carreras respon afirmativament.

Pregunta el sr. Joan Planas si actualment no hi ha suficient RLT al 
qual la sra. Carreras respon que és millor utilitzar l’afectat perquè el 
RLT fins a la liquidació no se sap”.

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 1/2018

TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA CRÈDIT

Pressupost de despeses: Crèdit extraordinari

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

1 1531 61908 ENTRADA VILANOVA I PASSEIG DALT VORERES 0,00 108.660,50 108.660,50

108.660,50

Pressupost de despeses:  Minoració de crèdits

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

1 1531 61904 ASFALTATGE DIVERSOS CAMINS PERALADA I VILANOVA 55.000,00 -55.000,00 0,00

-55.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 53.660,50

Pressupost d'ingressos: increment

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

87010 RLT  AFECTAT 0,00 53.660,50 53.660,50

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 53.660,50
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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)

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

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

3.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ 
INICIAL DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS DEL MUNICIPI, 
EXERCICI 2018. (EXPDT 48/2018).

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que 
es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del 
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Peralada (en endavant l’Ordenança).

Atès que en aquesta Ordenança s’estableix que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.

Atès que la Corporació vol fomentar projectes/activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat activitats i/o projectes 
culturals, educatius, esportius, recreatius i de promoció econòmica 
de Peralada.

Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions 
d’acord amb el pressupost per l’exercici 2018 és de 10.000,00€ i aniran 
a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:

1 327 
48005 

Subv. Entitats activitats
culturals  4.285,00 € 

1 340 
48006

Subv. Entitats activitats
esportives  5.715,00 € 

Vist que l’Ordenança estableix que conjuntament o prèviament a 
la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar 
les corresponents Bases Reguladores.

Atès que en aquest cas es procedeix a l’aprovació conjunta de les 
Bases Reguladores i de la seva convocatòria.

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la 
convocatòria s’ajusta a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, 
així com a allò previst a l’Ordenança general de subvencions. 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de 
regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò previst als 
articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 del ROAS, s’ha de publicar 
el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el 
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot 
determinant el termini de presentació de sol·licituds.

Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, favorable.

En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents, 
ACORDS:

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats 
d’interès públic o social de les entitats inscrites al Registre Municipal 
d’Associacions de la Vila de Peralada que tinguin com a objectiu 
projectes i/o activitats culturals, educatius, esportius, recreatius i 
de promoció econòmica de la Vila de Peralada per a l’exercici 2018, 
el text íntegre de les quals és el que consta a l’expedient. 

Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un 
import màxim de 10.000,00 €, el contingut de la qual consta 
incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.

Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes 
actuacions per un import de deu mil euros (10.00,00€) amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries següents: 

1 327 
48005 

Subv. Entitats activitats
culturals  4.285,00 € 

1 340 
48006

Subv. Entitats activitats
esportives  5.715,00 € 

Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que 
estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament Peralada i l’article 124.2 del ROAS.

“Exposa el contingut de la proposta la regidora sra. Rosa Cortada. 
Manifesta que és el mateix procediment que s’utilitza cada any. 
Com a novetat, aquest any s’ha modificat el termini per a la 
presentació de la corresponent justificació de la subvenció”.

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:

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

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions: Cap
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4.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ 
INICIAL DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
CONCESSIÓ D’AJUTS A LES FAMÍLIES QUE ES TROBEN EN 
SITUACIÓ ECONÒMICA DESAFAVORIDA, ANY 2018. 
(EXPDT. 49/2018).

Vistes les bases per a la regulació de l’atorgament d’ajuts d’urgència 
social, les quals tenen per finalitat atendre determinades situacions 
de necessitat en què es troben les persones i/o famílies de Peralada 
i Vilanova de la Muga que no disposen de recursos econòmics 
suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-
los o rebre’ls d’altres fonts. 

Existeix a l’aplicació pressupostària 1.231.48001 Ajuts 
extraordinaris a famílies i entitats sense ànim de lucre consignació 
per import de 2.000 euros, suficient per a cobrir les necessitats 
econòmiques derivades de la convocatòria de concessió d’ajuts a 
les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida. 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la 
convocatòria s’ajusta a allò previst a la normativa vigent aplicable. 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de 
regir el procés de concessió d’ajuts, i de conformitat amb allò previst 
a la normativa vigent aplicable, s’ha de publicar el corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d’aquestes 
Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el 
termini de presentació de sol·licituds.

Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, favorable.

En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents, 
ACORDS:

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts 
a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida 
de Peralada i Vilanova de la Muga per a l’exercici 2018, el text 
íntegre de les quals és el que consta a l’expedient i la convocatòria 
d’aquestes subvencions, el contingut de la qual consta incorporat a 
les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.

Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes 
actuacions per un import de dos mil euros (2.000,00 €) amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci 
de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria. 

“Exposa el contingut de la proposta la regidora sra. Mònica Lladó. 
Manifesta que són les mateixes bases que hi havia fins ara amb 
la novetat que aquest any s’han incorporat prestacions educatives 
i de cura d’infants que fins ara no hi eren. També ajuts per a 
l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys a la llar d’infants municipal”.

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)

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

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

5.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE 
LES BASES DEL PREMI DE RECERCA “RAMON MUNTANER”. 
(EXPDT. 42/2018).

Vistes les bases del premi de recerca “Ramon Muntaner” destinat 
als treballs de recerca dels alumnes que cursant 2on de batxillerat, 
hagin presentat el seu treball de recerca en un dels centres 
educatius de les comarques gironines (Alt Empordà, Baix Empordà, 
Cerdanya, Garrotxa, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i Ripollès).

Existeix a l’aplicació pressupostària 2.330.48007 consignació per 
import de 1.000,00 euros,  suficient per a cobrir les necessitats 
econòmiques derivades de la convocatòria de l’esmentat premi. 

En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents, 
ACORDS:

Primer.- Aprovar les Bases del III premi de recerca “Ramon 
Muntaner”, el text íntegre de les quals és el que consta a l’expedient. 

Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes 
actuacions per un import de mil euros (1.000,00 €) amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries següents: 

Tercer.- El termini màxim per presentar els treballs és el 29 de 
juny de 2018 fins les 15h.

Quart-. Publicar les bases al BOP, al tauler d’edictes de la 
Corporació i a la pàgina web del municipi. 

“Exposa el contingut de la proposta la regidora sra. Rosa Cortada. 
Manifesta que són les mateixes bases que hi havia fins ara amb 
la novetat que aquest any s’ha obert a tots els centres de les 
comarques gironines”.

1 231 48001 AJUT EXTRAORDINARIS A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2.000,00

2 330 
48007 III Premi de recerca “Ramon Muntaner” 1.000,00 € 
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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:

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

Abstencions:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

6.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC REFERENT A LES 
APORTACIONS ECONÒMIQUES ESTABLERTES A LA FITXA 43 DE 
PLANS LOCALS DE JOVENTUT I PLA COMARCAL DE JOVENTUT 
ON ES TROBEN INCLOSOS ELS AJUNTAMENTS MENORS DE 
20.000 HABITANTS, QUE HAN SOL·LICITAT FINANÇAMENT 
EN POLÍTIQUES DE JOVENTUT RECOLLIDES AL CONTRACTE 
PROGRAMA 2016-2019 EN ASSUMPTES DE SERVEIS SOCIALS, 
ALTRES PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES (EXPDT. 342/2017).

Antecedents de fet.

1.- En data 27 de setembre de 2016 el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà va signar el Contracte Programa 2016-2019 en assumptes 
de serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques 
d’igualtat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

2.- En data 30 d’octubre de 2017 el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà va signar addenda al Contracte Programa 2016-2019 en 
assumptes de serveis socials, altres programes de benestar social 
i polítiques d’igualtat del Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies. Aquest contracte Programa, inclou les fitxes del plans 
locals de joventuts de entre d’altres l’Ajuntament de Peralada, 
amb col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i els ens locals, en aquesta matèria.

3.- En data 13 de desembre de 2017 l’Ajuntament de Peralada va 
trametre al Consell Comarcal de l’Alt Empordà el Compromís de 
participació en el projecte tècnic de joventut.

4.- Conveni marc referent a les aportacions econòmiques 
establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i pla comarcal 
de joventut on es troben inclosos els ajuntaments menors de 
20.000 habitants, que han sol·licitat finançament en polítiques de 
joventut recollides al contracte programa 2016-2019 en assumptes 
de serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques 
d’igualtat del departament de treball, afers socials i famílies, entre el 
Consell Comarcal i l’Ajuntament, que consta a l’expedient.

5.- Informe de la secretària-interventora, favorable.

Fonaments de dret.

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

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

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

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

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

- Pressupost municipal per a l’exercici 2018.

Resolució.

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

Primer. ADHERIR-SE al conveni  marc referent a les aportacions 
econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i pla 
comarcal de joventut on es troben inclosos els ajuntaments menors 
de 20.000 habitants, que han sol·licitat finançament en polítiques de 
joventut recollides al contracte programa 2016-2019 en assumptes 
de serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques 
d’igualtat del departament de treball, afers socials i famílies.

Segon. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del 
conveni degudament signat, al Consell Comarcal i als organismes 
corresponents. 

Tercer.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.

Quart.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat 
del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

“Exposa el contingut de la proposta la regidora sra. Mònica Lladó. 
Manifesta que es tracta de donar continuïtat a la tècnica de joventut”.

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)

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

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
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7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DE LES VIES VERDES DE GIRONA (EXPDT. NÚM. 157/2013)

El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), 
ens públic de caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic 
establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i determina 
que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del 
Consorci i per la normativa de règim local.

En motiu de l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), 
va esdevenir necessari modificar alguns aspectes dels estatuts, 
a fi d’adaptar-ne el contingut a l’esmentada norma; i per això va 
determinar-se l’Administració Pública a la que resta adscrit el Consorci 
i el seu règim orgànic, econòmic i financer, en acompliment de la 
disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, introduïda per la LRSAL.

Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que regula el règim de separació dels membres del 
consorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva dissolució, va 
comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels consorcis existents.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o 
dependent de la Diputació de Girona, va ser classificada per acord del 
Ple 23 de setembre de 2014, segons les previsions de la Disposició 
Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, redactada conforme a la indicada LRSAL.

Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en règim 
de provisionalitat la dita disposició, doncs atenia, exclusivament, al 
nombre de membres dels òrgans superiors de govern i d’administració 
del Consorci segons la previsió dels estatuts i en el marc dels límits 
establerts per a cada grup en el paràgraf quart de la pròpia disposició.

Posteriorment, per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 
2016, s’ha modificat la classificació anterior i el Consorci de les Vies 
Verdes, com a organisme depenent de la Diputació de Girona, ha 
quedat enquadrat en el grup 3; circumstància que afecta el nombre 
màxim de membres dels òrgans superior de govern o administració 
de l’ens, segons disposició addicional repetida i que, alhora, implica 
ajustar de nou les previsions contingudes als estatuts, mitjançant la 
corresponent modificació del seu article 8.

Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del 
Consorci, argumentada als paràgrafs precedents, per revisar altres 
preceptes—articles 27 i 28-, a fi de corregir i millorar la regulació 
que contenen.

Vist que l’Assemblea General del Consorci ha aprovat inicialment la 
modificació dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de 
l’expedient de modificació de manera centralitzada, es proposa al Ple 
l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell 
Executiu, l’article 27 Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams 
urbans, que queden redactats com segueix:

Article 8. Consell Executiu

1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot 
ponderat equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de 
vuit vocals: 

• tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a 
proposta de la Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells 
equivalent a tres vots).

• cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.

2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per 
delegació del seu titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea 
General ha d’ocupar la seva plaça al Consell Executiu.

3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats 
per l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona.

4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense 
vot, les persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i 
Intervenció.

5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació 
durant la vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir 
el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i les representants de les 
zones corresponents i ha d’exercir el càrrec per completar el període 
de temps que li falti al seu antecessor o antecessora.

Article 27. Autoritzacions i permisos

1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests 
Estatuts- l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, 
d’ús i aprofitament en els trams no urbanitzables; a la resta de trams, 
tant en aspectes de viabilitat, com de senyalització i planejament 
s’obliguen a consultar prèviament qualsevol modificació que afecti 
el traçat de les vies verdes.

Article 28. Trams urbans i trams compartits.

1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada 
ajuntament, excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical referents 
ala via verda, que corresponen al Consorci.

2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden 
sota la responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del ferm, 
que correspon a cada ajuntament.

Segon. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es 
presentin al·legacions i/o reclamacions l’acord esdevindrà definitiu.

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona la realització, en nom de 
l’Ajuntament de Peralada, dels tràmits d’informació pública de l’acord 
de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats 
definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment 
habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris.

Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a 
l’Alcaldia/Presidència per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució del present acord.

“Exposa el contingut de la proposta el regidor sr. Joan Cros. Manifesta 
que és per adaptar-nos a la normativa”.
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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)

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

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

8.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL  DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2017 D’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT COM A PASSEIG 
DEL CARRER SOTA MURALLA DE PERALADA (EXPDT. 22/2017).

Es dóna compte al Ple de la Corporació de l’acord de la Junta de 
Govern Local adoptat en sessió ordinària del data 27 de desembre de 
2017 d’aprovació definitiva del projecte d’arranjament com a passeig 
del carrer Sotamuralla de Peralada i que es transcriu literalment a 
continuació:

«3.2.- Aprovació definitiva del projecte d’arranjament com a passeig 
del carrer Sotamuralla de Peralada (exp. 22/2017)

Antecedents:

1. En data 16 d’octubre de 2017 (R/E núm. 3163/2017), es va rebre 
el projecte d’arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla de 
Peralada redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font el pressupost 
d’execució per contracte del qual, IVA inclòs, puja la quantitat de 

dos-cents quinze mil nou-cents noranta-nou euros amb cinquanta-un 
cèntims (215.999,51 euros) i que conté els documents exigits pels 
articles 24 i 25 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

2. Es justifica les obres previstes al projecte per a la supressió de 
barreres arquitectòniques i la configuració d’un passeig compatible 
amb el manteniment d’un carril de circulació de vehicles, que ha de 
servir tant per la posada en valor de l’antic recinte medieval amb les 
seves torres i portals i el paisatge dels horts vora el riu, com d’un 
espai viari pacificat d’ús social de la població local.

3. En dates 18 i 23 d’octubre de 2017, els Serveis Tècnics municipals 
varen emetre informes en relació amb el projecte esmentat.

4. En dates 19 i 23 d’octubre de 2017, s’emeten informes jurídics.

5. En data 23 d’octubre de 2017, per Decret de l’Alcaldia núm. 
378/2017, es va aprovar inicialment el projecte d’arranjament com a 
passeig del carrer Sotamuralla de Peralada redactat per l’arquitecte 
Joan Falgueras Font (ratificat en sessió de data 26 d’octubre de 2017 
per la Junta de Govern Local i del qual se’n va donar compte al Ple de la 
Corporació en sessió extraordinària de data 16 de novembre de 2017).

6. L’edicte sobre la informació pública de l’aprovació del projecte 
s’ha publicat al tauler d’anuncis (23/10/2017), al web municipal 
www.peralada.org (23/10/2017), a l’E-Tauler de la Seu electrònica 
(23/10/2017), al BOP Girona núm. 204 (25/10/2017) i al DOGC 
núm. 7482 (26/10/2017). D’acord amb el certificat que consta 
a l’expedient administratiu durant el termini de trenta dies hàbils 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.

7. En data 24 d’octubre de 2017 (R/S 1367/2017) es va traslladar el 
projecte a Aqualia i s’ha rebut el seu escrit en data 22 de novembre 
de 2017 (R/E núm. 3575/2017).

8. En data 24 d’octubre de 2017 (R/S 1368/2017 i 1369/2017) es 
va traslladar el projecte a les empreses subministradores de serveis 
Endesa i Telefònica i en data 14 de desembre de 2017 (R/E núm. 
3789/2017) s’han rebut l’escrit d’Endesa. 

9. En data 25 d’octubre de 2017 (R/S núm. 1370/2017 i 1371/2017) 
es varen sol·licitar els dos informes sectorials que s’han rebut en les 
dates següents:

10. En data 25 d’octubre de 2017 (R/S 1394/2017) es va traslladar 
el projecte a Gas Natural.

11. En data 13 de desembre de 2017 els serveis tècnics municipals 
emeten informe per al Plec de clàusules administratives de la 
contractació d’obres.

12. En data 27 de desembre de 2017, els Serveis Tècnics municipals han 
emès informe, part del contingut del qual es transcriu a continuació:

«1. Antecedents.

1. Àmbit d’actuació:

Es l’inclòs dins els carrers Sotamuralla, Sant Sebastià i de la Font en el 
tram compres des del Portal de Sant Sebastià fins els jardins de l’Almirall.

2. Actuacions previstes: 

• Ampliació de voreres adaptades a les normatives d’accessibilitat. 

• Plantació arbrat. 

• Disposició de mobiliari urbà. 

• Creació de plataformes de creuament i de guals de reducció velocitat. 

No es reformarà l’actual calçada que continuarà en ús ni dels serveis 
de que ja es disposa.

Organisme R/E Data informe

Dept. de Carreteres 3821/18-12-2017 15-12-2017

Departament de Cultura 3850/19-12-2017 13-12-2017
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3. Objectius i criteris de l’actuació:

Es l’adequació del tram de carrer que discorre des del portal de 
Sant Sebastià fins als jardins de l’Almirall, configurant un passeig 
compatible amb el manteniment d’un carril de circulació de vehicles, 
que ha de servir tant per la posada en valor de l’antic recinte medieval 
amb les seves torres i portals i el paisatge dels horts vora el riu, com 
d’un espai viari pacificat d’ús social de la població local.

Indicar que puntualment es preveu la circulació en doble sentit 
únicament permesa als veïns del sector.

S’ha tingut en compte, en la redacció del present projecte, el futur 
arranjament de la torrassa de la muralla i del trasllat de la estació 
transformadora que té adossada. També de l’aparcament del Bullidor 
i el futur soterrament de línies de baixa tensió, telefonia i la millora 
de l’enllumenat.

La solució del paviment es resoldrà amb “clinker” ceràmic de color 
vermellós.

L’arranjament del carrer no modifica les alineacions actuals 

4. En data 18 de desembre de 2017, es certifica que no s’han presentat 
al·legacions dins del termini d’informació pública.

5. En data 18 de desembre de 2017, El Servei de Carreteres de la 
Generalitat informa favorablement del projecte, s’indica que aquest 
informe no implica l’autorització i que, prèviament a l’execució de les 
obres, s’ha de sol·licitar i obtenir l’autorització. 

6. En data 13 de desembre de 2017, La Comissió de Patrimoni informa 
favorablement respecte el present projecte amb la condició que 
s’efectuï control arqueològic de totes les obres que afectin el subsòl 
atesa l’expectativa arqueològica de la zona d’actuació.

7. L’empresa Gas Natural informa en el sentit que la plataforma 
eWise proporciona el serveis existents dins d’aquesta zona. Posar 
de manifest que en aquest indret no existeixen canalitzacions de 
gas i que, en les millores proposades, es planteja la instal·lació d’una 
canonada de gas dins del sector afectat pe les obres.

8. En data 14 de desembre ENDESA informa en el sentit de que no 
hi cap sol·licitud d’assessorament tècnic en relació al sector afectat 
per les obres.

9. L’empresa Aqualia indica que seria recomanable la substitució de 
l’actual canonada de PVC de Æ 100 mm. per una altre de Æ 125 mm. 
Indiquen que d’aquesta forma es milloraria l’abastament de la zona. 
No obstant això no es coneixen incidències del servei d’abastament en 
aquest sector. També es recomana substituir la canonada d’impulsió 
del pou 1 que actualment és de Æ 300 de fibrociment per una altre de 
Æ 250 mm. de PE; indiquen que d’aquesta forma s’evitarien futures 
molèsties i problemes provocats per alguna possible averia.

10. No s’ha rebut cap informe de Telefònica referent a la sol·licitud 
realitzada de data 24 d’octubre de 2017.

2. Dades urbanístiques.

POUM Text refós 2014: 

L’àmbit d’actuació presenta dues qualificacions urbanístiques:

· Sòl no urbanitzable: RA-B Rural de protecció agrícola herbaci.

· Sòl urbanitzable: RA-H Rural de protecció agrícola per a horta.

 

3. Normativa aplicable.

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

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

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

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

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

Ordenança municipal per a la gestió de terres i runes.

4. Documentació.

Es presenta:

- Projecte redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font 

- Estudi de seguretat i salut. 

5. Serveis urbanístics bàsics.

L’àmbit del carrer disposa dels serveis de :

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

6. Resum dades econòmiques.

Pressupost d’execució per contracte (*) 215.999,51 €

(*) Segons s’especifica en el projecte 

 

7. Conclusions.

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

2. En atenció a la part expositiva indicada en l’apartat d’antecedents, 
s’estima procedent l’aprovació definitiva d’aquest projecte amb les 
següents consideracions:

a) Es proposa com a millores, a incloure en el plec de condicions per 
a la licitació de les obres, les que figuren en l’informe tècnic de data 
13 de desembre de 2017 on es recullen i valoren les següents millores:

MILLORA 1

1. Repàs dels trams de  paviment de formigó existents que es troben 
malmesos.

Bàsicament es tracta de les franges de paviment de formigó que estan 
en contacte amb les franges de pedra natural. Aquestes franges es 
troben disgregades i presenten nombroses clivelles. Aquests trams 
es localitzen principalment entre el carrer dels Tins i les escales de la 
Creu si bé també es troben puntualment en altres trams.
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MILLORA 2 

1. Instal·lació  de bancs i papereres

 

MILLORA NUM 3.

Instal·lació canonada de gas dins l’àmbit de l’actuació de les obres

b) Cal que s’efectuï control arqueològic de totes les obres que afectin 
el subsòl atesa l’expectativa arqueològica de la zona d’actuació.

c) prèviament a l’execució de les obres, s’ha de sol·licitar i obtenir 
l’autorització del Servei de Carreteres de la Generalitat.

d) S’estima que les recomanacions que fa l’empresa Aqualia, 
concessionària del Servei d’aigües, i que s’indiquen en el punt num. 
9 dels “Antecedent”s s’executin al càrrec seu. Per aquest motiu es 
recomana que Aqualia contacti amb el qui serà l’adjudicatari de les 
obres en el sentit de coordinar els treballs. 

c) L’adjudicatari dels treballs, sol·licitarà l’acta TIC abans de portar a 
terme qualsevol treball d’excavació.»

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

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

• Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

• Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.

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

Resolució:

Com Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:

 Primer. Aprovar definitivament el projecte d’obres d’arranjament com 
a passeig del carrer Sotamuralla de Peralada redactat per l’arquitecte 
Joan Falgueras Font el pressupost d’execució per contracte del qual, 
IVA inclòs, puja la quantitat de dos-cents quinze mil nou-cents 
noranta-nou euros amb cinquanta-un cèntims (215.999,51 euros).

Segon. Publicar l’anunci de l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquest acord. 

Quart. Pel que fa a l’expedient de contractació de l’obra, caldrà donar 
compliment a les consideracions tècniques que consten a l’apartat 7 
de conclusions de l’informe tècnic municipal de data 27 de desembre 
de 2017 (transcrit al punt 12 dels antecedents).

El ple es dóna per assabentat. 

9.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA RATIFICACIÓ DEL DECRET 
D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 35/2018, DE 25 DE GENER, DE 
DECLARACIÓ DE TRES DIES DE DOL PER LA MORT DE LA FILLA 
ADOPTIVA DE PERALADA, SRA. CARMEN MATEU QUINTANA 
(EXPDT. NÚM. 32/2018).

Antecedents:

1. El Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 35/2018, de 25 de gener 
de 2018 pel qual es declaren tres dies de dol oficial al municipi per 
la defunció de la senyora Carmen Mateu Quintana, Filla Adoptiva 
de Peralada.

Fonaments de dret:

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

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

Proposta

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

Primer. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia-Presidència 35/2018, de 25 
de gener de 2018, que literalment diu:

«DECRET DE L’ALCALDIA núm. 35/2018

Peralada, a la data de la signatura electrònica

Exp. Núm. 32/2018

Assumpte: Decretar tres dies de dol per la defunció de Carmen Mateu 
Quintana

Vist que el passat dimarts 23 de gener de 2018 ha mort la senyora 
Carmen Mateu Quintana.

Vist que per acord de Ple de l’Ajuntament de Peralada adoptat en 
sessió extraordinària de data 26 d’octubre de 2011 va ser nomenada 
Filla Adoptiva de Peralada, distinció que es va simbolitzar amb el 
lliurament al seu favor del diploma acreditatiu del nomenament i del 
Roc d’Or de Peralada en l’acte públic celebrat l’11 de novembre del 
mateix any a la Sala Miquel Mateu de Sant Domènec.

Atès que era públic i notori l’estreta vinculació i afecte de la senyora 
Carmen Mateu i Quintana a la vila de Peralada, manifestat al llarg 
dels anys amb múltiples col·laboracions i iniciatives en l’àmbit social, 
econòmic i cultural, entre les quals hi destaca molt especialment la 
creació del Festival de Música Castell de Peralada, el qual ha portat 
el nom de la nostra vila arreu del mon i l’ha situada al costat de les 
ciutats musicals per excel·lència.
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Davant la lamentable pèrdua, per les atribucions que m’han estat 
legalment conferides, RESOLC:

Primer. Decretar tres dies de dol oficial al municipi per la defunció 
de la senyora Carmen Mateu Quintana, Filla Adoptiva de Peralada.

Segon. Desenvolupar en senyal de respecte i condolença l’acció 
d’onejar a mig pal les banderes institucionals a l’exterior dels edificis 
públics municipals.

Tercer. Mostrar el nostre més sentit condol i, donar tot el nostre suport 
als familiars per tan sensible pèrdua.

Quart. Donar-ne compte en la propera sessió del Ple de la Corporació.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

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

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 21.18 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

02/2018

Caràcter: Extraordinari
Data: 8 de febrer de 2018

HI ASSISTEIXEN

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

ORDRE DEL DIA
1.- Donar compte de la liquidació del pressupost 
municipal del exercici 2017. (Exp. X2018000010).

2.- Proposta de segona modificació de crèdit del 
pressupost del exercici 2018. (Exp. 56/2018).

3.- Proposta d’Alcaldia – Presidència per modificar 
provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local. (Exp. 94/2016).

4.- Proposta d’aprovació de la verificació del text 
refós de la Modificació puntual núm. 2 del POUM 
de Peralada. Creació zona de serveis tècnics per 
a la instal·lació d’uns dipòsits de gas propà. (Exp. 
188/2015).

5.- Proposta de designació dels dies de festa local per 
a l’any 2019. (Exp. X2018000017).

6.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 106/2018, 
de compareixença de l’Ajuntament en el recurs 
contenciós-Administratiu núm. 38/2018, interposat 
per la delegació del Govern de l’Estat a Catalunya 
contra l’acord de la Junta de Govern  Local de 2 d’agost 
de 2017 d’aprovació de la quota de soci de l’associació 
de municipis per la independència. (Exp. 65/2018).

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

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

1.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
DEL EXERCICI 2017. (EXP. 56/2018).

Antecedents de fet.

1. Finalitzat l’exercici 2017, cal realitzar la liquidació del pressupost i 
determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents 
de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari, els romanents 
de crèdit i el romanent de tresoreria.

2. El President de la Corporació ha ordenat l’elaboració de la liquidació del 
pressupost corresponent a l’exercici 2017.

3. Informe de la Secretària – Interventora.

4. Decret de l’Alcaldia 107/2018, de 28 de febrer, pel que s’aprova la 
liquidació del pressupost municipal de 2017. 

Fonaments de dret.

• Arts. 191 a 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

• Arts. 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals: contingut i aprovació, crèdits i les 
seves modificacions, execució i liquidació i normes específiques per a 
Organismes Autònoms i Societats mercantils.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
8 de març de 2018
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Resolució.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada informo al 
Ple del següent ASSABENTAT:

Primer. DONAR COMPTES al Ple del Decret de l’Alcaldia 107/2018, 
de 28 de febrer,  pel que s’aprova la liquidació del pressupost 
municipal de 2017, que literalment diu:

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 107/2018

Exp. Núm. 56/2018

ANTECEDENTS

Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 s’obté, a 31 
desembre de 2017, el resultat següent:

1.1. Respecte al pressupost de despeses: 

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 3.737.510,97

MODIFICACIONS DE DESPESES 931.910,79

PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 4.669.421,76

DESPESES AUTORITZADES 3.779.619,85

DESPESES COMPROMESES 3.662,231,57

OBLIGACIONS RECONEGUDES 3.510.594,81

OPERACIONS DE CORRENT 2.916.320,62

OPERACIONS DE CAPITAL 594.274,19

PAGAMENTS ORDENATS 3.409.800,97

PAGAMENTS REALITZATS 3.409.800,97

REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS 6.845,83

PAGAMENTS LÍQUIDS 3.402.955,14

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 107.639,67

PAGAMENTS ORDENATS PENDENTS PAGAR 107.639,67

2. Exercicis tancats

OBLIGACIONS RECONEGUDES PDTS PAGA-
MENT INICI EXERCICI 222.516,15

RECTIFICACIÓ SALDO INICIAL OBLIGACIONS 0,00

PRESCRIPCIÓ OBLIGACIONS 0,00

PAGAMENTS REALITZATS 222.516,15

OBLIGACIONS RECONEGUDES PDTS PAGA-
MENT FINAL EXERCICI 0,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 107.639,67 €                            

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

1.Exercici en curs

PRESSUPOST INICIAL D’INGRESSOS 3.737.510,97

MODIFICACIONS D’INGRESSOS 931.910,79

PRESSUPOST DEFINITIU D’INGRESSOS 4.669.421,76

DRETS RECONEGUTS TOTALS 3.800.669,86

DRETS ANUL·LATS 58.286,24

DRETS CANCEL·LATS 0,00

DRETS RECONEGUTS NETS 3.742.383,62

OPERACIONS DE CORRENT 3.601.935,47

OPERACIONS DE CAPITAL 140.448,15

DRETS RECAPTATS 3.204.140,16

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 49.964,62

RECAPTACIÓ LÍQUIDA 3.154.175,54

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 588.208,08

2. Exercicis tancats

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT INICI 
EXERCICI 2.024.511,10

RECTIFICACIÓ A LA BAIXA SALDOS INICIALS 4.951,59

DRETS ANUL·LATS 418.370,99

DRETS CANCEL·LATS 16.054,34

DRETS RECAPTATS 1.212.597,01

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT FINAL 
EXERCICI 382.440,35

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 970.648,43 €
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V  -  3.601.935,47 €   

- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV  -  2.774.217,27 €             

______________________________________________________

(a) Operacions corrents 827.718,20 €          

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII  -  140.448,15 €               

- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII  -  145.748,01 €                 

_______________________________________________________

(b) Operacions de capital - 5.299,86 €                

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)   -  822.418,34 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII 0,00 €        

- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII 0,00 €

_______________________________________________________

2. ACTIUS FINANCERS 0,00 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX   -  0,00 €    

- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX   -  -590.629,53 €

_______________________________________________________

3. PASSIUS FINANCERS   -  -590.629,53 €

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI   -  231.788,81 €

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

-  Desviacions positives de finançament   -  138.469,82 €

+ Desviacions negatives de finançament   -  62.338,13 € 

+ Despeses finanç. Romanent Tresoreria desp. Generals   -  725.036,74 €   

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)   -   880.743,86 €

1.4. Romanents de crèdit: 

Els romanents de crèdit totals són d’1.158.826,95 €, el detall dels 
quals és el següent:

- Susceptibles d’incorporació: 904.494,78 euros.

- No incorporables: 252.332,17 euros

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els 
crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari 
no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes 
quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes 
en l’article 182 del mateix text refós, que és podran incorporar 
a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos 
financers:

- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat 
autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.

- Els crèdits que estiguin compromeses

- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)

- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets 
afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran 
d’incorporar-se de forma obligatòria mitjançant modificació 
pressupostària per incorporació de romanents de crèdit.

1.5. Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a 
continuació:

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 

AL FINAL DE L’EXERCICI   -  1.015.681,46 €

 De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent   -  588.208,08 €

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats   -  
382.440,35 €

D’altres operacions no pressupostàries   -  45.033,03 €

- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 

AL FINAL DE L’EXERCICI   -  393.715,95 €

De pressupostos de despeses. Exercici corrent   -  107.639,67 €

De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats   -  0,00 €

D’altres operacions no pressupostàries   -  286.076,28 €

+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA FINALS EXERCICI   -  1.658.816,51 €

+ PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ   -  - 1.130,00 €

- Cobraments realitzats pdts d’aplicació definitiva   -  1.130,00 €

+ Pagaments realitzats pdts d’aplicació definitiva   -  0,00 €

= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:   -  2.279.652,02 €

- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES 
.  95.156,64 €

- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT   -  609.843,20 €

________________________________________________________

ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 
1.574.652,18 €
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El Romanent de tresoreria total ascendeix a 2.279.652,02 €, el qual 
està composat per 95.156,64 € de romanent afectat a despeses 
amb finançament afectat, que es correspon amb l’import de les 
desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades 
dels projectes amb finançament afectat i de 609.843,20 € de saldos 
de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA d’ 1.574.652,18 €, és 
romanent de tresoreria per a despeses generals.

En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar 
que s’ha obtingut un Romanent de Tresoreria POSITIU 

FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de 
despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, 
les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, 
la liquidació posa de manifest les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència 
de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de 
pagament el 31 de desembre

• El resultat pressupostari de l’exercici

• Els romanents de crèdit

• El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, estableix que el 
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat 
en els termes previstos a la LGEP.

Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit 
de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com 
la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle 
econòmic, en terme de capacitat de finançament d’acord amb la 
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals 
i Regionals. 

5. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, segons el qual es desenvolupa el capítol 
primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos.

Per tant,  RESOLC:

Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, 
que en termes consolidats figura a la part d’antecedents i que 
s’adjunta en annex amb el corresponent detall i documentació 
preceptiva, d’acord amb el Text refós 2/2004, de la llei 39/88 de 
hisendes locals.

Segon.- INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi.

Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la 
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació 
Provincial d’Hisenda.”

“Exposa el contingut de la proposta la regidora sra. Lourdes 
Carreras. Respecte el pressupost de despeses, d’un total dels 

4.669.421,76 € de despeses definitives s’han reconegut un total 
de 3.510.594,81 € la qual cosa representa una execució del 75,18%.

Del total de les obligacions reconegudes el 83,07% són en 
operacions de corrent i el 16,93% restant en operacions de capital.

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI:

El resultat pressupostari de l’exercici és de 231.788,81 euros i 
un cop efectuats els ajustaments per desviacions positives o 
negatives de finançament, és a dir, neutralitzant l’efecte que 
produeixen en el resultat de l’any aquells ingressos o despeses que 
han estat avançades o endarrerides i les finançades amb RLTG és 
de 880.743,86 euros.

ROMANENT DE CRÈDIT:

Els crèdits no consumits a l’exercici són de 1.158.826,95 euros 
dels quals 904.494,78 euros són susceptibles d’incorporació en 
propers exercicis i 252.332,17 no incorporables.

ROMANET DE TRESORERIA:

El romanent de tresoreria, és a dir, aquells fons líquids que hagués 
tingut l’Ajuntament a 31/12/2016 si s’hagués cobrat tot el que se li 
deu descomptant les provisions per insolvències i hagués pagat tot 
el que deu seria de 1.574.652,18 euros.

D’acord amb el que reflecteix l’informe d’intervenció, es tanca un 
exercici pressupostari on s’acompleixen els objectius que l’Estat 
marca a les corporacions locals:

• Es dona l’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA amb un resultat 
pressupostari ajustat de 880.743,86 euros, un superàvit de 
822.418,34 euros i un estalvi brut de 827.718,20 euros. Aquest 
resultat es dona bàsicament per no haver pogut adjudicar abans de 
la finalització de l’any determinades inversions com l’accés sud de 
Vilanova, Sotamuralla i la impossibilitat de certificar l’obra del carrer 
del Carme per haver-se endarrerit el seu inici. Aquestes inversions 
són tractades com a romanents retinguts que són susceptibles 
d’incorporar en el pressupost de l’exercici 2018 i d’ésser finançats 
mitjançant RLTG i per tant amb aquest estalvi que ara es genera.

• No s’ha donat compliment a la restricció pressupostària imposada 
per l’Estat de no superar un determinat SOSTRE DE DESPESA. La 
taxa de referència d’augment de la despesa respecte del 2016 era 
del 2,1% essent el límit pel 2017 de 2.694.604,97 euros, essent la 
despesa final de 2.735.478,35 euros, per tant 42.691,90 euros per 
damunt del sostre.

• I finalment el NIVELL D’ENDEUTAMENT de l’ajuntament és del 
1,83% amb un capital viu de 60.312,62 euros i per tant molt inferior 
als màxims permesos del 75% o del 110% amb autorització.

• I el període mig de pagament a proveïdors està dins el termini legal, 
i el PMP corresponent al quart trimestre ha estat de 7,30 dies.

Tots aquests paràmetres són indicatius del bon estat de les 
finances municipals, de la qual cosa l’equip de govern se’n sent 
molt satisfet”. 
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2.- Proposta de segona modificació de crèdit del pressupost del 
exercici 2018. (Exp. X2018000010).

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

Vist que d’altra banda, hi ha altres actuacions per les que el 

Pressupost de despeses no hi ha consignació pressupostària, per la 
qual cosa s’ha de crear l’aplicació pressupostària, 

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

El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb 
data 5 de març de 2018

Fonaments jurídics:

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

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

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

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

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expendient de Suplement de crèdit 
i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria 
general número 2/2017 (Exp. X2018000010) del pressupost de 
despeses de la Corporació, i el detall del qual  és el següent:

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.  

Detall del corresponent finançament:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 2/2018

TIPUS: SUPLEMENT CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdit

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

1 160 21000 CONSERVACIÓ IREPARACIÓ D’AIGUA I SANAJAMENT 19.000,00 13.682,00 32.682,00

1 160 21000 CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES URBANES PERALADA 35.000,00 14.278,00 49.276,00

1 133 62104 PARQUING BULLIDOR 30.000,00 69.685.80 99.685,80

1 164 61903 ARRENJAMENT CEMENTIRIS PERALADA I VILANOVA 45.000,00 22.000,00 67.000,00

119.645,80

Pressupost de despeses:  CRÈDITS EXTRAORDINARIS

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

1 336 68201 ACTUACIONS TORRE MURALLA 0,00 23.739,45 23.739,45

1 133 60000 APROJECTE SOTA MURALLA 0,00 215.320,00 215.320,00

1 1532 61907 PAVIMENTACIÓ C. DEL CARME 0,00 103.758,00 103.758,00

342.817,45

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 462.463,25

Pressupost d'ingressos: increment

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

87000 RLT  PER A DESPESES GENERALS 0,00 462.463,25 462.463,25

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 462.463,25



CASA DE LA VILA 65

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

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

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

“Exposa el contingut de la proposta la regidora sra. Lourdes 
Carreras. Manifesta que el Carrer Rodona es tracta de crèdits 
que ja venien de l’exercici anterior. Respecte a l’aparcament del 
Bullidor ja hi ha els treballs definits i s’han adquirit la majoria dels 
horts. El projecte ja és definitiu i està vinculat al projecte del Carrer 
SotaMuralla.

Pel que fa a l’arranjament dels cementiris, s’afegiran 12.000 euros 
en columbaris i pavimentació del cementiri de Vilanova”.

Detall del corresponent finançament:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 2/2018

TIPUS: SUPLEMENT CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Pressupost de despeses: Suplement de crèdit

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

1 160 21000 CONSERVACIÓ IREPARACIÓ D’AIGUA I SANAJAMENT 19.000,00 13.682,00 32.682,00

1 160 21000 CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES URBANES PERALADA 35.000,00 14.278,00 49.276,00

1 133 62104 PARQUING BULLIDOR 30.000,00 69.685.80 99.685,80

1 164 61903 ARRENJAMENT CEMENTIRIS PERALADA I VILANOVA 45.000,00 22.000,00 67.000,00

119.645,80

Pressupost de despeses:  CRÈDITS EXTRAORDINARIS

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

1 336 68201 ACTUACIONS TORRE MURALLA 0,00 23.739,45 23.739,45

1 133 60000 APROJECTE SOTA MURALLA 0,00 215.320,00 215.320,00

1 1532 61907 PAVIMENTACIÓ C. DEL CARME 0,00 103.758,00 103.758,00

342.817,45

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 462.463,25

Pressupost d'ingressos: increment

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

87000 RLT  PER A DESPESES GENERALS 0,00 462.463,25 462.463,25

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 462.463,25
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Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

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

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

3.- Proposta d’Alcaldia – Presidència per modificar provisionalment 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic local. (Exp. 94/2016).

Antecedents de fet:

1.- Vist que és necessari regular el règim d’exempcions de la taxa 
per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local. 

2.- Vist que és necessari l’establiment d’una quota mínima exigible 
que cobreixi les despeses de personal, recaptació, correus, etc..   

3.- Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 5 de març  de 
2018, favorable. 

4.- És per la qual cosa que es proposa la modificació de l’article 4 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic local i de l’annex de les 
taxes de la referida ordenança. 

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 per a la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic local. 

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.

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 a la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic local, quedant la seva 
redacció de la següent forma: 

Article 4. Exempcions.

L’Estat, la Comunitat Autònoma de Catalunya, i el Municipi 
de Peralada, no estan obligats al pagament de les taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per tots els que interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.

Estaran exempts de la taxa per l’aprofitament privatiu de la via 
pública amb instal·lacions de parades en ocasions de festes 
tradicionals o altres esdeveniments d’interès cultural, benèfic 
o social, les entitats sense ànim de lucre, escoles, fundacions, 
universitats, o similars. 

• 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 o en el corresponent Registre 
general d’entitats esportives i en el Registre Municipal d’Entitats.

Els/les artesans/es que ofereixin tallers-demostració d’oficis 
i/o professions amb venda de productes. Aquests tallers podran 
vendre aquells productes de fabricació pròpia coincidents amb el 
taller de mostra.

Les entitats, associacions, col·lectius, gremis, empreses que portin 
a terme activitats qualificades d’interès públic, segons informe 
previ del servei municipal corresponent. 

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. 

En cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a 
l’ocupació de la via pública estarà exempt de pagament. 

Aquesta exempció no els eximeix de sol·licitar l’autorització 
d’ocupació de la via pública. L’Ajuntament dictarà resolució en 
funció de la disponibilitat d’espai, tipus d’activitats i freqüència. 

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l’annex de taxes 
per a la utilització privativa o aprofitaments especials dels béns de 
domini públic local, que queda redactat tal com segueix:

ANNEX DE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS 
ESPECIALS DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL

1.1. Ocupacions permanents. (....)

1.2. Ocupacions temporals. (....)

1.2.C) Ocupació per a mercats o fires:

Quota euros/ml/dia  Fires (per parada) 5 € 

Atraccions infantils i similars (per parada) 5 €  
 

1.2.D) Ocupació amb parades de venda amb caràcter no permanent: 
Quota euros/ml/dia  Parades de venda 5 €
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Tercer.- 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.

Quart.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança 
fiscal es publicarà el text íntegre de la modificació en el BOP de 
Girona.

“Exposa el contingut de la proposta la regidora sra. Rosa Cortada. 
Manifesta que es modifica l’ordenança per ocupació de la via 
pública amb parades de venda, fires i atraccions passant de 10 
euros/metre lineal/ dia a 5 euros/ metre lineal/dia.

Pregunta el sr. Joan Planas si és obligatori cobrar al qual el sr. 
Alcalde respon que en principi no.

Manifesta la sra. Carreras que s’amplia la casuística dels exempts, 
on hi restaran inclosos els artesans que venen a fer tallers. Continua 
manifestant la sra. Carreras que l’import de la taxa ve en funció 
d’un estudi econòmic i que mai pot estar per sobre del preu de cost 
però si per sota. S’ha considerat que l’informe ja s’ajustava però 
que amb els temps que corren la gent ha frenat molt el consum i la 
recaptació dels firaires és molt baixa.

El sr. Planas manifesta que ho veu bé”.

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:

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

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Abstencions: Cap

4.- Proposta d’aprovació de la verificació del text refós de la 
Modificació puntual núm. 2 del POUM de Peralada. Creació 
zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas 
propà. (Exp. 188/2015).

Antecedents:

1. És voluntat de l’Ajuntament de Peralada disposar d’una zona 
de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas 
dins del sector annex al cementiri municipal que garanteixin 
el subministrament amb les millors condicions, i a la vegada 
desmantellar l’actual instal·lació a la urbanització Peralada 
Residencial. Per això es planteja l’oportunitat i la conveniència de 
la necessitat de promoure la 2a modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Peralada que va ser aprovat en data 27 
de novembre de 2014 i publicat al DOGC núm. 6791 de 19 de gener 
de 2015. 

2. En sessió ordinària de 30 de juny de 2016, el Ple de la Corporació 
va aprovar inicialment l’expedient de la Modificació puntual núm. 
2 del POUM de Peralada. Creació zona de serveis tècnics per a la 
instal·lació d’uns dipòsits de gas propà redactat en data desembre 
de 2015 pels serveis tècnics municipals.

3. L’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual 
núm. 2 del POUM de Peralada van ésser sotmesos a informació 
pública durant el termini d’un mes, publicant-se el corresponent 
anunci al DOGC núm. 7171 de 27 de juliol de 2016, al  BOP núm. 
145 d’1 d’agost de 2016, a dos diaris de major circulació de la 
província, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis municipal. 
Durant l’esmentat termini no es van rebre al·legacions, tal i com 
consta al certificat de Secretaria de 14 d’octubre de 2016.

4. Es va donar audiència als Ajuntaments de Castelló d’Empúries, 
Palau-saverdera, Pau, Garriguella, Pedret i Marzà, Rabós, Masarac, 
Cabanes, Vilabertran, Mollet de Peralada, Figueres, Vila-sacra i 
Fortià, sense que es presentessin al·legacions al respecte. 

5. Simultàniament a la informació pública, es varen sol·licitar els 
informe als organismes competents, havent-se rebut tots. 

6. En data 15 de febrer de 2017 els Serveis Tècnics municipals varen 
informar en relació amb els informes dels organismes competents 
rebuts i per a l’aprovació provisional.

7. En sessió extraordinària d’1 de març de 2017, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat, va aprovar provisionalment l’expedient 
de la Modificació puntual núm. 2 del POUM de Peralada. Creació 
zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas 
propà redactat pels serveis tècnics municipals que va incorporar 
la condició fixada per la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre al plànol núm. 3 Situació planejament modificat 
ordenació sòl urbà.

8. En data 20 de març de 2017 (R/S núm. 283/2017) es va 
traslladat la documentació i l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
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9. En data 20 de juny de 2017 (R/E núm. 1934/2017), es va rebre 
la notificació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’acord 
adoptat en sessió de 1 de juny de 2017 següent:

«(...)Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les 
consideracions efectuades, aquesta Comissió acorda:

-1 Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 
2 del POUM per a la creació zona de serveis per a la instal·lació 
d’uns dipòsits de gas propà, de Peralada, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per 
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:

1.1 Cal eliminar la clau de centres públics, E1, limitant els usos a 
la protecció o ampliació del cementiri i a la instal·lació de serveis 
tècnics soterrats, en tant no es considerarien construccions i 
sempre que es situïn sota rasant, d’acord amb l’informe de la 
Secretaria de Salut Pública, de 24 de maig de 2017.

1.2 Cal establir normativament que previ a l’inici de les obres caldrà 
portar a terme una intervenció arqueològica, d’acord amb l’informe 
de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, 
del Departament de Cultura, de 4 d’octubre de 2016.

 -2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.»

10. En sessió extraordinària de data 20 de desembre de 2017 el Ple 
de l’Ajuntament de Peralada va acordar Desistir del procediment 
d’aprovació del projecte executiu i l’estudi bàsic de seguretat i 
salut de l’obra Ampliació del cementiri municipal, el pressupost 
d’execució per contracte de la qual, IVA inclòs, ascendia a 
250.794,42 euros, iniciat mitjançant acord de Ple de data 26 
d’octubre de 2011 (exp. núm. 263/2011).

11. D’acord amb les prescripcions establertes per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona s’ha redactat, per part 
dels serveis tècnics municipals, el Text refós de la Modificació 
puntual núm. 2 del POUM de Peralada, redactat pels serveis 
tècnics municipals, en data gener de 2018.

12. En data 29 de gener de 2018, l’arquitecte municipal va emetre 
informe en relació amb el nou text refós, part del contingut del qual 
es transcriu a continuació:

«(...) INFORMO

I. ANTECEDENTS.

1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona es sessió de data 
1 de juny de 2017 va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual num. 2 del POUM per a la creació d’una zona 
de serveis per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas propà, fins que 
mitjançant un text refós, que es presentarà per duplicat, verificat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat , s’incorporin les prescripcions següents:

1.1 Cal eliminar la clau de centres públics, E1, limitant els usos a 
la protecció o ampliació del cementiri i a la instal·lació de serveis 
tècnics soterrats, en tant no es considerarien construccions i 
sempre que es situïn sota rasant, d’acord amb l’informe de la 
Secretaria de salut Pública, de 24 de maig de 2017

1.2 Cal establir normativament que previ a l’inici de les obres caldrà 
portar a terme una intervenció arqueològica, d’acord amb l’informe 
de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, 
del Departament de Cultura, de 4 d’octubre de 2016.

2. Dins del sector de la Urbanització Peralada Residencial es troben 
situats uns dipòsits soterrats de gas propà. Aquesta instal·lació 
dona servei de gas canalitzat a la pròpia urbanització així com a 
altres indrets del municipi.

3. Atès que el nombre d’abonats ha crescut considerablement en 
els darrers anys, es fa necessari disposar d’uns nous dipòsits de 
capacitat suficient per abastar correctament a tots els usuaris.

4. La companyia explotadora del servei ha previst que, amb la 
instal·lació de dos nous dipòsits de 33.000 l. cadascun, es garanteix 
l’actual subministra així com el de futures connexions.

5. L’emplaçament per a la situació dels nous dipòsits està prevista 
dins del sector annexa al cementiri municipal. En aquesta zona, 
qualificada amb la clau E6 (equipaments sanitaris assistencials), 
hi estava previst l’ampliació del cementiri; no obstant això aquesta 
ampliació no es portarà a terme. El desistiment del procediment 
d’aprovació del projecte d’ampliació del cementiri de Peralada es va 
aprovar pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 
20 de desembre de 2017. Es interès de l’ajuntament qualificar una 
part d’aquest sector amb la clau E7 (equipament de serveis tècnics 
i transport) que permetrà la instal·lació dels nous dipòsits així com 
la instal·lació de serveis tècnics i de transport que estableix la clau 
E7 del  POUM vigent. 

6. El sector, fixat en els plànols que acompanyen aquesta 
modificació, tindrà una superfície de 2.043,43 m2.  

7. Atès que aquesta modificació es planteja en sòl urbà, no es 
necessària la tramitació de l’avaluació ambiental. 

8. Els documents que conformen aquesta modificació son:

· Modificació Puntual Núm. 2 Text Refós POUM. Creació Zona de 
Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas. Text Refós 
gener 2018.

9. Aquesta modificació es va aprovar inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament de Peralada en sessió de data 30 de juny de 2016 i 
provisionalment, en la sessió extraordinària del dia 1 de març de 
2017.

10. Es redacta el text refós atenent l’acord de suspensió de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de 1 de juny de 2017, en el 
benetes que la zona E7, a classificar, permeti les instal·lacions i usos 
previstos per l’article 21.g de les Normes Urbanístiques del POUM. 
L’ampliació del cementiri inicialment prevista es va desestimar 
pel Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària del dia 20 de 
desembre de 2017; conseqüentment es garanteix una àrea de 
protecció del cementiri mínim de 25 m.

II. CONCLUSIONS

1. Cal tramitar el text refós a la Secretaria de Salut Pública de l 
Generalitat de Catalunya als efectes de que informin sobre la 
modificació considerant que s’estableix una franja de 25 m. de 
protecció lliure entre el cementiri i la nova zona amb classificació 
E7.

2. Seguidament, si del tràmit anterior es conclou un informe 
favorable, es tramitarà l’expedient als serveis territorial d’Urbanisme 
de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.»



CASA DE LA VILA 69

13. En data 15 de febrer de 2018 s’ha rebut l’informe favorable de la 
Subdirecció regional de la Secretaria de Salut Pública de data 13 de 
febrer de 2018

Fonaments de dret:

— Els articles 73, 74, 76, 77 a 79, 85, 86 bis i 90 a 100, i la Disp. 
transitòria 18a del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

— Els articles 23, 70, 100 a 107, 111 a 118, Disp transitòria 12a del 
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol.

— L’article 22.2.c) i 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local.

— La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

— La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes.

— La disposició addicional 18a de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de la 
activitat econòmica.

— El Pla territorial Parcial de les comarques gironines (DOGC núm. 
5735 de 15 d’octubre de 2010).

— El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. 6791 del 19 de 
gener de 2015).

Així mateix, és aplicable la legislació sectorial següent:

— Patrimoni cultural: l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol, i l’article 33 de la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del patrimoni cultural català.

— Aigües: els articles 20.1.d), 25.4 i 40.4 del Text refós de la Llei 
d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 
i l’article 8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

— Medi ambient: articles 15 i següents de la Llei 42/2007, de 13 de 
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat; la Llei 12/1985, 
de 13 de juny, d’espais naturals de Catalunya; així com la Llei 
12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i 
de modificació d’aquesta última.

— Forests: l’article 39 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de 
forests.

— Sector d’hidrocarburs: l’article 5 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs.

— Sector elèctric: l’article 5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 
del sector elèctric.

— Soroll: la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, i el RD 1513/2005, 
de 16 de desembre, que la desenvolupa en relació amb l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental, així com el RD 1367/2007, de 19 d’octubre, que la 
desenvolupa en relació amb la zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions de qualitat, a més de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009, de 10 de novembre pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.

— Seguretat Industrial: Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, de 
Catalunya.

Proposta 

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

Primer. Aprovar la verificació del text refós de la Modificació 
puntual núm. 2 del POUM de Peralada. Creació zona de serveis 
tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas propà redactat pels 
serveis tècnics municipals i que incorpora les condicions fixades 
per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme adoptat en sessió 
de 1 de juny de 2017.

Segon. Emetre una certificació única acreditativa que les 
aprovacions inicial, provisional i text refós s’han adoptat amb 
l’assistència d’un terç del nombre legal de membres que prescriu 
l’article 112.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i que 
l’acord s’ha adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació d’acord amb l’article 
114.3 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.

Tercer. Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva i 
posterior publicació al DOGC.

“Exposa el contingut de la proposta el sr. Alcalde-President el qual 
manifesta que es finalitza l’expedient iniciat al 2015”.

 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)

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

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
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5.- Proposta de designació dels dies de festa local per a l’any 2019. 
(Exp. X2018000017).

Antecedents de fet.

1.- Escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya (RE 2018000477, de 12 de febrer 
de 2018), pel que informa que estan preparant l’ordre per a la 
determinació del calendari de festes locals de Catalunya per al 
2019.

Fonaments de dret.

•Art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació 
de la jornada de treball, jornades especials i dies de descans.

•L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les 
catorze festes laborals, dues seran locals, i el Decret 177/1980, de 
3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades per 
Ordre de la consellera de Treball, Afers socials i Famílies, a proposta 
dels municipis respectius.

Resolució.

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

Primer. APROVAR els dies de festa local de Peralada i Vilanova de 
la Muga per al 2019, que s’escauran en les dates següents:

Peralada: 23 d’abril i 11 de novembre  

Vilanova de la Muga: 10 i 13 de desembre

Segon. TRASLLADAR el present acord als Serveis Territorials del 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

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

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

6.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 106/2018, de 
compareixença de l’Ajuntament en el recurs contenciós-
Administratiu núm. 38/2018, interposat per la delegació del 
Govern de l’Estat a Catalunya contra l’acord de la Junta de 
Govern  Local de 2 d’agost de 2017 d’aprovació de la quota de 
soci de l’associació de municipis per la independència. (Exp. 
65/2018).

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚMERO 106/2018

Exp. 65/2018

Antecedents de fet:

Vist que en data 15 de febrer de 2018 i RE núm. E2018000510 
aquesta Corporació ha tingut coneixement de la interposició del 
recurs contenciós-administratiu número 38/2018 davant del Jutjat 
contenciós-administratiu número 1 de Girona interposat pel Lletrat 
de l’Estat en representació de la Delegació del Govern a Catalunya 
contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en la seva sessió 
ordinària de data 2 d’agost de 2017 d’aprovació de la quota que li 
correspon satisfer a l’Ajuntament de Peralada per ser membre de 
l’Associació de Municipis per la Independència (en endavant AMI), 
que ascendeix a 262 euros. 

Fonaments jurídics:

• Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-administrativa. (LJCA)

• Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local  (LRBRL)

Resolució:

És per tot això que, RESOLC:

Primer.- Donar-nos per assabentats de l’esmentat recurs 
contenciós-administratiu número 38/2018 interposat per la 
Delegació del Govern a Catalunya.

Segon.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu número 
38/2018 que es tramita davant del Jutjat contenciós administratiu 
número 1  de Girona.

Tercer.- Designar als lletrats Sr. Andreu GARRIGA PRADAS i Sr. 
Josep GASCON CASTILLO la representació i defensa jurídica de 
l’ajuntament de Peralada en el recurs contenciós administratiu 
abreujat núm. 38/2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
1 de Girona.

Quart.- Designar al procurador dels Tribunals de Barcelona Sr. José 
Manuel LUQUE TORO la representació de l’ajuntament de Peralada 
en el recurs contenciós Administratiu número 38/2018 B, del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 1 de Girona. 

Cinquè.- Notificar la present resolució, i emplaçar a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) com a persona interessada 
per tal de què si és del seu interès pugui comparèixer com a  part 
demanada, juntament amb l’Ajuntament de Peralada, en el present 
recurs contenciós-administratiu en el termini de nou dies a comptar 
del dia següent a la present notificació, de conformitat amb el què 
estableix l’article 49 de la LJCA. 
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Sisè.- Comunicar al Jutjat que no es té coneixement de cap altre 
recurs que permeti l’acumulació corresponent, de conformitat amb 
el que estableix l’article 38 de la LJCA. 

Setè.- Trametre l’expedient administratiu al Jutjat contenciós-
administratiu número 1 de Girona, juntament amb la justificació 
d’haver practicat la notificació de la present resolució a l’AMI, com 
a persona interessada, tal i com estableix l’article 49.2 de la LJCA.

Vuitè.- Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària 
que se celebri”.

Sense que es produeixin intervencions, es procedeix a la seva 
votació, quedant ratificat el present Decret per unanimitat dels 
membres presents de la Corporació.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 20.42 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

03/2018

Caràcter: Extraordinari
Data: 5 d’abril de 2018

HI ASSISTEIXEN

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

NO HI ASSISTEIXEN

Sra. Rosa Cortada Sánchez

ORDRE DEL DIA
1.- Ratificació de la convocatòria.

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 28 de 
desembre de 2017. (Expdt. 350/2017)

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la 
sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 8 
de febrer de 2018. (Expdt. 50/2018)

4.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la 
sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 8 
de març de 2018. (Expdt. X2018000016)

5.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. 
Assabentats. 

6.- Informes de les regidories.

7.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’inici de la 
tramitació de la 4a Modificació puntal del POUM de 
Peralada de modificació de les alineacions del carrer 
Nou de Sant Joan, d’iniciativa privada, assumpció de 
la proposta i aprovació inicial (Exp. núm. 104/2017)

8.- Donar compte de l’acord de la junta de govern 
local de sessió de 8 de març de 2018 de l’aprovació 
inicial del projecte de reforma del camp de futbol de 
Peralada (exp. núm. x2018000022)

9.- Assumptes urgents.

10.- Precs i preguntes.

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. 

Abans de procedir a la lectura i resolució del primer punt de l’ordre del dia, 
es sotmet a votació la urgència de la  incorporació del punt següent, no 
inclòs inicialment a l’ordre del dia, de  conformitat amb l’article 91, apartat 
quart, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
S’aprova per unanimitat la urgència de la incorporació dels punts següents:

• Moció per posar de manifest les deficiències en el servei de correus al 
municipi. 

1.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

L’Alcalde-President sol·licita la ratificació de la convocatòria, que s’ha 
canviat de data per la coincidència amb Setmana Santa. 

Sense que es produeixin més intervencions, i per unanimitat dels membres 
legals de la Corporació s’aprova la ratificació de la convocatòria.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
5 d’abril de 2018
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2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 28 
DE DESEMBRE DE 2017. (EXPDT. 350/2017)

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 amb el resultat següent: 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 8 DE FEBRER DE 2018. (EXPDT. 50/2018)

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.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 8 DE MARÇ DE 2018. (EXPDT.X2018000016)

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.

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

Es dona compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia resolts des del 28 
de desembre de 2017 i fins a la convocatòria del ple ordinari de 5 
d’abril de 2018:  

NÚM. DATA ASSUMPTE EXPEDIENT

476 22/12/2017 Contractació Josep Maria Sala Martínez per a la brigada municipal. 14/2016

477 22/12/2017 Sol·licitud de la subvenció de l'Escola Ramón Muntaner. 349/2017

478 22/12/2017 Aprovació nòmines mes de desembre de 2017 351/2017

479 22/12/2017 Cancel·lació de  la garantia constituïda en relació a les obres d'execució del programa 2012, de 
conservació de camins públics amb formigó reciclat. 138/2012

480 22/12/2017 nova autorització ocupació via pública camí sota parc per reconstruir el mur de tancament del 
castell Cavas Castillo de Peralada 149/2017

481 22/12/2017 Cancel·lació de  la garantia constituïda en relació a les obres d'execució del programa 2013, de 
conservació de camins públics amb formigó reciclat. 64/2013

482 27/12/2017 Devolució de fiança de reposició de l'estesa de línia de baixa tensió al c. Felip l'Ardit, 26 a Endesa 138/2013

483 27/12/2017 Contracte menor subministrament i muntatge 6 coixins berlinesos per reduir la velocitat dels 
vehicles 357/2017

484 27/12/2017 Aprovació 8a. Modificació de crèdits en el Pressupost de 2017 (Ampliació) 363/2017

NÚM. DATA ASSUMPTE EXPEDIENT

1 02/01/2018 Contracte d'assessorament i redacció de plecs de clàusules administratives particulars amb 
Joana Alsina Cuadros, advocada. 355/2017

2 02/01/2018 Contracte menor de serveis de migració de dades al nou gestor empresa AUDIFILM GRUPOAL 
SOFTWARE, S.L. 352/2017
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3 04/01/2018 Sol·licitud de baixa del gual permanent núm. 20, del sr. MLLC 34/2016

4 08/01/2018 Aprovació del padró de la llar d'infants, gener 2018 222/2017

5 08/01/2018 Aprovació liquidacions de la taxa de l'escorxador, 4r trimestre 2017 94/2017

6 09/01/2018 Devolució de fiança de runes per reforma d’interior d'un habitatge a Ptge. Barceloneta, 1-5 221/2016

7 11/01/2018 Sol·licitud de subvenció de façanes a l'habitatge unifamiliar entre mitgeres al Ptge. Barceloneta, 
1-5 338/2017

8 10/01/2018 Expedient de contractació de les obres d'Arranjament com a passeig del carrer Sotamuralla de 
Peralada 318/2017

9 15/01/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballador municipal Mercè Comamala 8/2018

10 15/01/2018 Sol·licitud dies d'assumptes propis NOC 9/2018

11 11/01/2018 Advertiment caducitat exp aprovació proj. urbanització carrer Camí de Sota Parc 132/2017

12 11/01/2018 Requeriment control periòdic granja Can Planas (parc. 18 i 19 pol. 16) i trasllat del projecte al 
CCAE 286/2010

13 16/01/2018 Sol·licitud de pròrroga per a la justificació de la subvenció de la Línia 1 del Pla a l'Acció 2017 a 
Diputació 34/2017

14 16/01/2018 Sol·licitud a Dipsalut per participar al programa de control de legionel·la per instal·lacions d'alt 
risc 19/2016

15 16/01/2018 Sol·licitud a Dipsalut per participar al programa de control de legionel·la per instal·lacions de 
baix risc 19/2016

16 16/01/2018 Sol·licitud a Dipsalut per participar al programa de control de sorreres infantils 21/2016

17 17/01/2018 Convocatòria mesa accés sud Vilanova de la Muga 303/2017

18 18/01/2018 Assabentat de la comunicació prèvia de l'habitatge d'ús turístic del c. Comtes de Peralada, 12 
MPP 359/2017

19 18/01/2018 Assabentat de la comunicació prèvia de l'habitatge d'ús turístic del c. Castenou, 5  MCBA 360/2017

20 18/01/2018 Rectificació padró mensual de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar d’infants, 
desembre 2017 222/2017

21 18/01/2018 Incoació exp. disciplina instal·lació habitatge prefabricat c. Toló, 2 MTMP 007/2018

22 19/01/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars , MBV 9/2018

23 19/01/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballador municipal , MBV 8/2018

24 19/012018 Autorització d'ús de la Sala de Vilanova de la Muga per el dia 21/01/2018 001/2018

25 19/01/2018 Encàrrec de representació legal i defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de Terreal 27/2018

26 22/01/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballadora municipal 8/2018

27 22/01/2018 Sol·licitud a Dipsalut per participar al programa de control aigua aixeta 22/2018

28 23/01/2018 Assabentat del recurs contenciós administratiu de Terreal 27/2018

29 24/01/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballador municipal 8/2018

30 24/01/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballador municipal 8/2018

31 24/01/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballador municipal) 8/2018

32 24/01/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballadora municipal 8/2018

33 24/02/2018 Sol·licitud de subvenció a l'ACA per a inversions d'abastament en alta (sondes per al control dels 
nivells) 31/2018

34 24/01/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballador municipal 9//2018

35 25/01/2018 Resolució per decretar tres dies de dol per la defunció de la sra. Carmen Mateu Quintana 32/2018
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36 25/01/2018 Resolució cessió d'ús de la Sala Miquel Mateu per reunió informativa de La Salle 03/2018

37 25/01/2018 Nomenament i convocatòria de la mesa de contractació per alienació directa parcel·la 58 dilluns 
29 de gener a les 14h 006/2018

38 25/01/2018 Atorgament de poders per la causa judicial de Terreal 27/2018

39 26/01/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballadora municipal 8/2018

40 26/01/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballadora municipal 9/2018

41 26/01/2018 Suspendre el termini legal per resoldre el procediment administratiu del CPA  i sol·licitar informe 
al CCAE, 361/2018

42 29/012018 Concedir pas per la via publicar a la cursa de bicis de carreteres del proper dia 4 de febrer de 2018 
CLUB CICLISTA VILAJUIGA 189/2016

43 29/01/2018 Concedir reducció de jornada per cura de fill menor de 12 anys 232/2017

44 29/01/2018 Aprovació nòmines mes de gener de 2018  34/2018

45 30/01/2018 Cedir l'ús de la sala del centre de dia dimarts a la tarda per impartir classes de Català NCP gratis 003/2018

46 30/01/2018 Cedir l'ús de la sala del centre de dia dimarts a la tarda per impartir classes de català NCP  pagant 003/2018

47 31/01/2018 Atorgament targeta aparcament 1/2018 a favor de M R P 153/2016

48 01/02/2018 Tramesa còpia expedient i citació interessats recurs contenciós-administratiu Terreal 27/2018

49 31/01/2018 Contractació Tramuntakada per actuació de la Festa de Carnestoltes 2018 25/2018

50 31/01/2018 Contractació Marc Flaqué Discjòquei per actuació de la Festa de Carnestoltes 2018 25/2018

51 01/02/2018 Sol·licitud subvenció ACA actuacions lleres 2018-2019 010/2018

52 01/02/2018 Acceptació ajut ACA per a la instal·lació dels comptadors 236/2017

53 01/02/2018 Requeriment documentació PEU El Castell per a l'Aprov. Definitiva 91/2017

54 01/02/2018 Reconeixement del 5è trienni 39/2018

55 02/02/2018 Cedir l'ús del gimnàs del pavelló al CLUB FUTBOL PERALADA per la recuperació de lesions 003/2018

56 02/02/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballadora municipal 9/2018

57 02/02/2018 Sol·licitud de permís per intervenció quirúrgica de familiar de primer grau. 9/2018

58 02/02/2018 Ampliació d'horari d'ús del pavelló municipal al club pati sport Peralada 001/2018

59 02/02/2018 Cedir l'ús de la sala per assajos de carnaval 003/2018

60 02/02/2018 Cedir l'ús del pavelló de diversos dissabtes a l'ESPAI JOVE 001/2018

61 02/02/2018 Campionat de patinatge CPATI SPORT EMPORDA PERALADA 1/0201

62 05/02/2018 Contractació Associació Baba Babarato per actuació de la Festa de Pasqüetes 2018 47/2018

63 05/02/2018 Convocatòria Ple extraordinari de data 8 de febrer de 2018 50/2018

64 06/02/2018 Nomenament i convocatòria de la mesa de contractació arranjament sota muralla dimecres 14 
de febrer a les 14h 318/2017

65 07/02/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballadora municipal 9/2018

66 07/02/2018 Contractació Associació Ras Teatre per l'espectacle Arrels de Seda el proper 9 de març de 2018 41/2018

67 07/02/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballadora municipal 9/2018

68 08/02/2018 Sol·licitud d'una subvenció a Servei de Monuments de la diputació de Girona per a actuacions a 
la torre de la muralla 51/2018

69 09/02/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballadora municipal 8/2018
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70 09/02/2018 Contractació Cobla Rossinyolets per Sardanes a Vilanova de la Muga el proper 26 de juliol de 
2018 41/2018

71 12/02/2018 Reducció de jornada de treballadora municipal 232/2018

72 13/02/2018 Alienació directa de la parcel·la 58 6/2018

73 13/02/2018 Requeriment de documentació devolució fiança runes per les obres a l'hotel del Club de Golf 165/2017

74 13/02/2018 Assabentat 1a ocupació habitatge unifamiliar entre mitgeres c. Roses, 9 MRP 330/2017

75 13/02/2018 Requeriment de documentació devolució fiança runes per les obres a l'hotel del Club de Golf 165/2017

76 14/02/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - estacionament 35/2017

77 14/02/2018 Devolució de fiança de runes de reparació de parets, terres i garatge situat al c/ Baixa de la Font 
número 16 190/2017

78 14/02/2018 Contracte menor de serveis pel projecte de reforma del camp de futbol 58/2018

79 14/02/2018 Contracte menor d'obres de subministrament i instal·lació de la canonada de clavegueram al C. 
Relliquer de Peralada 57/2018

80 14/02/2018 Ajut de façana per al habitatge situat carrer de la Font número 4 69/2016

81 14/02/2018 Assabentat HUT c. Aragó, 3 MP 28/2018

82 14/02/2018 Trasllat informe tècnic obres de Sanar Trade, SL c. Felip l'Ardit, 7 308/2016

83 14/02/2018 Revocar l'aprovació de la liquidació del cànon d’ús d’una part de les antigues escoles per impartir 
ensenyament musical 239/2012

84 14/02/2018 Suspensió del procediment de llicència d'obres de HO per a la construcció d'un cobert a la parc. 
48 del pol. 16 i petició d'informe a l'ACA 17/2018

85 15/02/2018 Adjudicació del projecte d'obres de millora de l’accés sud al nucli urbà de Vilanova a l'empresa 
TECNICAS PARA LA MEJORA MOV. 303/2017

86 15/02/2018 Contractació Grup Genion's per la Revetlla de la Diada a Vilanova de la Muga el proper 10 de 
setembre de 2018 41/2018

87 16/02/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - estacionament 35/2017

88 16/02/2018 Aprovació Comptes arrendament servei aigua i clavegueram, 3r Trim 2017 66/2018

89 16/02/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballador municipal 8/2018

90 16/02/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballador municipal 9/2018

91 16/02/2018 Pavimentació del c. P.dtor Clos i regulació de la cruïlla al camí de la Garriga i pav. Carrers Rossend 
Palmada i P. De Roses de Vilan. 61/2018

92 19/02/2018 Contracte de subministrament de 5 equips d'impressió i de multifunció 64/2018

93 19/02/2018 Aprovació del padró de la llar d'infants, febrer 2018 222/2017

94 21/02/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballadora municipal 9/2018

95 21/02/2018 Contracte menor de serveis per la gestió d'inhumacions amb l'empresa SF INTEGRALS GIORNA, 
S.L. 16/2018

96 22/02/2018 reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament en relació a danys al cobert existent 
a la granja Planas Verges 73/2018

97 22/02/2018 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament en relació a danys al jardí del sr. J S G 74/2018

98 22/02/2018 Contracte menor de serveis amb la mercantil IDEF ADVOCATS 71/2018

99 23/02/2018 Cedir l'ús de la Sala de Vilanova de la Muga per la celebració d'un dinar d'aniversari al sr. GRM 3/2018

100 23/02/2018 Contracte menor de subministrament i instal·lació de canonada als c. Garriguella i Sant Bernat a 
l'empresa AQUALIA 76/2018

101 26/02/2018 Aprovació nòmines mes de febrer de 2018 X2018000003
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102 27/02/2018 Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per al funcionament ordinari consultori Vilanova 46/2018

103 27/02/2018 Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per a la promoció de la salut 62/2018

104 27/02/2018 Contractes menors per a la construcció de l'skatepark a Peralada 72/2018

105 28/02/2018 devolució de les fiances dipositades c/ Germans Serra i Bonal, 31 (Urb. La Coromina) 136/2017

106 28/02/2018 Representació i defensa Jutjat contenciós-administratiu número 1 pagament quota AMI 65/2018

107 28/02/2018 Aprovació de la liquidació de l'exercici 2017 56/2018

108 02/03/2018 Resolució de l'Alcaldia d'aprovació  de celebració de la XXXIIII Gran Cavallada de Peralada X2018000006/ 
30_2018

109 02/03/2018 Cedir l'ús del vestidor del pavelló pel proper dia 3 de març de 2018 al CLUB DE FUTBOL 1/2018

110 05/03/2018 Sol·licitud de subvenció a l'OSIC per a les pintures de l'església de Vilanova de la Muga 78/2018

111 05/03/2018 Aprovació del padró de la llar d'infants, març 2018 222/2017

112 05/03/2018 Convocatòria ple extraordinari pel 8 de març de 2018 x2018000017

113 06/03/2018 Aprovació factures X2018000002

114 06/03/2018 Aprovació d'expedient de contractació per la concessió del servei de centre de dia X2018000021

115 0/03/2018 Inici de procediment d'adjudicació del contracte de concessió del servei del centre de dia X2018000022

116 06/03/2018 Aprovació Marc Pressupostari a mig termini del període 2018-2021 93/2015

117 06/03/2018 Aprovació despeses del Torneig vila de Peralada X2018000008

118 08/03/2018 Sol·licitud d'informe en relació amb els treballs de conservació de les pintures de l'església de 
Vilanova de la Muga 35/2018

119 08/03/2018 contractació de la gestió, en règim de concessió administrativa, de les instal·lacions de la piscina 
municipal de Peralada X2018000030

120 12/01/1900 Autorització ús de la Sala Miquel Mateu per a celebració Junta Anual delegats Alt Empordà de 
l'Ass. Donats de Sang  X2018000035

121 12/03/2018 Ampliació del període de pràctiques d’una estudiant fins completar les 600h 321/2017

122 12/03/2018 Sol·licitud d'ajut del Fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona 011/2018

123 12/03/2018 Pròrroga de la comissió de serveis de la Sra. SVP X2018000046

124 12/03/2018 Assabentat 1a ocupació habitatge unifamiliar entre mitgeres c. Roses, 18 MLD 24/2018

125 13/03/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballadora municipal 9/20108

126 13/03/2018 No autorització d'ocupació de via pública per una parada de xurros en motiu de la Festa de la 
Cavallada X2018000034

127 15/03/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - estacionament X2018000020

128 15/03/2018 Modificació calendari fiscal 2018: IBI Urbana 292/2017

129 15/03/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - duplicats X2018000020

130 15/03/2018 Autorització provisional de distintiu d'accés i/o estacionament al nucli històric o zones senya-
litzades X2018000020

131 15/03/2018 Pròrroga de la comissió de serveis de la Sra. MCL X2018000046

132 16/03/2018 Cedir l'ús dels baixos de l'ajuntament per la processo del 23 de març de 2018 X201800044

133 16/03/2018 cedir l'ús del pavelló al CLUB PATI SPORT EMPORDA X2018000045

134 19/03/2018 Concessió d'un gual permanent a l'Av. Constitució, 8 X2018000052
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135 20/03/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballadora municipal 8/2018

136 20/03/2018 Cedir l'ús del pavelló pel torneig futbol X2018000045

137 20/03/2018 Excedència voluntària NOC x2018000065

138 21/03/2018 Sol·licitud de Vacances  de Treballadora municipal X2018000063

139 21/03/2018 Procés selectiu auxiliar administratiu/va oficina de turisme X2018000071

140 22/03/2018 Aprovació de nòmines, març de 2018 X2018000070

141 23/03/2018 Pròrroga de la borsa de treball d'administrativa 183/2016

142 23/03/2018 Devolució garantia provisional parcel·la 58 x201800072

143 23/03/2018 Adjudicació de l'obra d'arranjament com a passeig del carrer sotamuralla de Peralada 318/2017

144 23/03/2018 Cedir l'ús de la Sala de Vilanova de la Muga per la celebració d'un aniversari X201800044

145 23/03/2018 Sol·licitud Servei d'assistència control intern de la Diputació de Girona X201800076

146 26/03/2018 Declarar al Sr. J S G desistit del procediment relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimo-
nial de l’Ajuntament 74/2018

147 26/03/2018 Sol·licitud participació programa suport gestió del risc derivat de la piscina municipal de Dipsalut 150/2016

148 26/03/2018 Responsabilitat patrimonial per danys sr. A P V 73/2018

149 26/03/2018 Sol·licitud de subvenció en espècies del Programa.cat X2018000075

150 26/03/2018 Canvi de tutor del contracte en pràctiques programa de garantia juvenil 2017 265/2017

151 26/03/2018 Contractació de la sra.  C C G com administrativa de l'oficina de turisme 183/2016

152 27/03/2018 Aprovació rebuts taxa d'escombraries Casino i Golf 2018 X2018000082

153 28/03/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballador municipal, . FO X2018000063

154 28/03/2018 Sol·licitud de permís per assumptes particulars de Treballador municipal, JM X2018000063

155 28/03/2018 Cedir l'ús de material per celebrar un torneig de patinatge els propers 14 i 15 d'abril de 2018 X2018000044

156 28/03/2018 Cedir l'ús de 30 cadires per el proper 31 de març a la Sra. JCSN X201800044

157 29/03/2018 Convocatòria Ple Ordinari de data 05/04/2018 X2018000088

“El regidor sr. Joan Planas pregunta respecte al decret núm. 25, al 
qual el sr. Alcalde respon que es tracta de l’encàrrec de la defensa 
jurídica del contenciós administratiu presentat per Terreal. La 
regidora sra. Lourdes Carreras fa avinent que al mirar com estaven 
les llicències es va veure que estava caducada i que s’havia produït 
un canvi de titular. Per part de la Corporació es va procedir a 
paralitzar les obres i es va iniciar el procediment per a la caducitat 
de la llicència. Des de Terreal s’al·lega la vigència dels drets miners 
i que aquests prevalen per sobre dels urbanístics. És per aquest 
motiu que han interposat el recurs tot i que s’espera que el retirin. 
Des de Terreal es van interposar mesures cautelars però el jutge no 
les ha acceptat”.

6.- INFORMES DE LES REGIDORIES.

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

6.1.1. RRHH

• Es prepararà el concurs per cobrir la baixa per jubilació de 
l’empleada M J M del servei de neteja, prevista per inicis de juny

• S’ha fet una convocatòria del concurs per cobrir la plaça d’auxiliar 
administratiu per Sant Domènec. 

• S’ha contractat una persona per substituir la baixa per excedència  
de la treballadora de Sant Domènech N O C. S’ha utilitzat la borsa 
de treball que es va convocar el seu dia. 

6.1.2 Serveis

Aigua

• S’ha portat l’aigua potable a la Depuradora, actuació sense cost 
per l’Ajuntament. 

Clavegueram

• S’ha arranjat el clavegueram del carrer Relliquer

Asfaltatge de carrers

• S’ha asfaltat la cruïlla dels carrers Doctor Clos i Nou de Sant Joan



CASA DE LA VILA 79

• S’ha asfaltat la cruïlla del carrers Garriga, Toló i Germans Serra i 
Bonal. S’ha creat una zona de passos de vianants elevat per millorat 
l’accés per persones amb mobilitat reduïda i s’han marcat les zones 
d’aparcament. Seguint els criteris fixats pel Pla Local de Seguretat 
Viària.

• La Generalitat ha asfaltat la C252 des de Vilabertran fins 
Garriguella, per trams i s’ha fet tot el carrer Comte Savallà fins el 
Cementiri. En breu està previst posar una capa d’alfalt “slurry” per 
igualar els pedaços pendents. De la part de Vilanova n’informarà 
la regidora.

• S’han posat esquenes d’ase tipus coixins berlinesos al camí de la 
Garriga i  al carrer Doctor Clos abans de cada cruïlla i en falta un per 
posar a l’encreuament del carrer Garriguella

• Les obres del carrer del Carme han d’estar acabades en breu i tot 
seguit es començaran les dels carrers Sant Sebastià, Sotamuralla i 
La Font.

6.1.3. Esports

• El projecte de la millora del camp de futbol de dalt ja està a 
exposició pública i s’està treballant en plecs de clàusules per la 
licitació.

• S’ha tret a concurs la gestió de la Piscina, s’ha presentat una 
oferta i la propera setmana s’obriran les pliques.

• Està realitzant la posta apunt de les instal·lacions de la piscina 
: canvi bomba motor, canvi sistema d’aigua calenta sanitària, 
millores en seguretat piscina petita, etc. Tindrà un cost aproximat 
de 16.000,-€

6.2. Àrea de Cultura, Ensenyament  

6.2.1. Cultura

CONVOCATÒRIA

SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSIÓ DE TREBALL.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT DOMÈNEC

Dia: 27 de març de 2018

Hora Sessió: 16.40 hores

Lloc: Centre de turisme cultural Sant Domènec

Convocats

Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada

Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó

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

Sra. Mercè Comamala, secretària

Excusa la seva assistència: Sr. Enrique Hernàndez i Sra. Eva 
Rustullet. 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
de data 19 de desembre de 2017.

2.- Balanç de l’Oficina de Turisme, mesos de desembre 2017 a 
març 2018.

3.- Balanç activitats Hivern 2017-2018.

4.- Sala d’Exposicions. Programació 2018.

5.- Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec. Programació 
2018.

6.- Fira Medieval de Na Mercadera

7.- Precs i preguntes.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE SDESEMBRE DE 2017. 

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

2.- BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME MESOS DE DESEMBRE 
2017 A MARÇ 2018.

Exposa la Vicepresidenta del Consell, sra. Mònica Lladó el balanç 
de l’oficina de turisme:

2.1.- L’OFICINA DE TURISME 

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME 

AFLUÈNCIA  

Durant aquests quatre mesos a l’oficina de turisme  s’han registrat 
un total de  601consultes. Aquesta dada amb persones ens dona 
un  resultat  d’ aproximadament una d’unes 1.732 persones.

Si ho mirem per mesos ens dona un augment significatiu durant el 
més de desembre ( coincidint amb període vacacional )  i la amb 
resta una afluència força lineal, així dons,  el mes de desembre 
l’oficina de turisme va atendre 218 consultes, el gener 111, el febrer 
137 i el mes de març (fins al dia 24) n’ha tingut 135. És important 
remarcar que aquestes dades no inclouen els dies de Setmana 
Santa, que amb molta probabilitat atorgaran un major nombre 
de consultes arrel d’aquest important període pel turisme i 
conseqüentment  el nombre de visitants a Peralada.

La majoria dels visitants, més de la meitat, han vingut en parella, 
repartint la resta en percentatges relativament similars.
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PROCEDÈNCIES

Durant els mesos de desembre a març l’Oficina de Turisme ha rebut 
visitants de 14 països diferents, i les 4 procedències principals són 
:62% Espanya, 24% procedent de França, 4% Països Baixos i 3% 
d’alemanya. El 7% restant ve dividit  en altres procedències.

Cal d’estacar, que del 62% de visitants procedents d’Espanya, 
el 81,8% són visitants que procedeixen de Catalunya. Així dons 
continuem amb la dinàmica, d’un turisme de proximitat.  

VALORS PERCENTATGES

TURISME ACTIU 53 5,717

TURISME DE NATURA 92 9,924

TURISME CULTURAL 466 50,27

TURISME D'ESPORT 50 5,394

GASTRONÒMIC 64 6,904

GOLF 2 0,216

SHOPPING 56 6,041

TURISME RELIGIÓS 31 3,344

DADA NO INFORMADA 113 12,19

TOTAL 927 100%

2.2.- VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC 

Durant aquests tres mesos han visitat el Centre de Turisme Cultural 
Sant Domènec un total de 915 persones en les diferents modalitats 
de tarifes.

2.2.- VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC 

Durant aquests tres mesos han visitat el Centre de Turisme Cultural 
Sant Domènec un total de 915 persones en les diferents modalitats 
de tarifes.

Si comparem l’estadística del 2017 en d’aquest mateix període, 
trobem que enguany hem duplicat gairebé el numero total 
d’entrades venudes. 

2.3.- MERXANDATGE      

A continuació es relacionen els números de les vendes dels 
diferents productes que s’han efectuat al llarg d’aquests tres mesos 
a la botiga del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.

TOTAL    €    MERXANDATGE 

DESEMBRE 91,74€

GENER 49,90€

FEBRER 54,70€

MARÇ 81,96€

TOTAL 278,30€

2.4.- ALTRES OBSERVACIONS A DESTACAR 

En motiu del seu 10è aniversari, i essent el 2018 l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural, el Museu Memorial de l’Exili- MUME de 
la Jonquera va oferir a les oficines de turisme de la comarca i als 
socis d’Empordà Turisme una visita guiada durant el matí del dia 20 
de febrer que han posat a la pràctica recentment. Hi vam assistir 
agents turístics de diversos tipus d’equipaments. “La pequeña zona 
roja’. Els últims dies de la Guerra Civil Española a l’Empordà” és 
una sortida familiar que inclou a més del MUME el Museu de l’exili 
cultural de 1939 a Agullana.

El passat dia 1 de març  vam assistir amb la Laura Delgado, 
comercial del Cafè del Centre a la primera edició del Girocamping 
PRO, un congrés de networking entre empreses del sector turístic, 
no només pel sector del càmping.

Aquest trimestre també s’ha adquirit un lot de productes de 
l’empresa Kàlid - Medieval Toys de Vic, que ha significat una 
ampliació dels productes infantils que venia oferint la nostra botiga. 
Per donar sortida aquests productes, s’ha situat  un estand a la 
mateixa entrada de l’oficina de turisme.

MES INDIVIDUAL  3,5€ REDUÏDA 2,2€ GRUPS 2€ CONJUNTA 4,7€ CONJUNTA  8€ TOTAL 

DESEMBRE 160 214 91 pax 97 562

GENER 24 35 25 84

FEBRER 14 28 22 64

MARÇ 12 55 94 pax 22 22 205

TOTAL 210 332 185 pax 22 166 915
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Informar també de l’aprovació d’ un preu públic que consisteix en 
la tarifa d’1,25 euros per a grups de més de 25 persones (prèvia 
reserva i sense servei de guiatge). Aquesta tarifa està pensada  
per  agències amb guiatge propi que vulguin visitar les nostres 
instal·lacions. 

I per últim , informar-vos que la nostra companya Nuria Oliva ha 
agafat una excedència, i que el seu lloc es cobrirà amb una persona 
de la borsa de treball que es va incorporar ahir dimecres dia 4.

3.- BALANÇ ACTIVITATS HIVERN 2017-2018

Exposa la Presidenta del Consell, sra. Rosa Cortada el balanç de les 
diferents activitats:

- Actes de Nadal

Com és de costum, el passat Nadal es van celebrar les activitats 
habituals d’aquestes dates: el Caga Tió, els concerts de Nadales, 
l’EnNadala’t, el Pessebre Vivent i la visita del Patge Reial i els Reis 
Mags d’Orient. A més a més, com a novetat, l’Associació de Joves 
va organitzar una revetlla per donar la benvinguda a l’Any Nou. 

En referència al Pessebre Vivent, han estat més d’un miler els 
visitants que van passar per Peralada per gaudir-ne la 36a edició. 
En l’última representació, que coincidia amb cap d’any, el temps no 
va acompanyar i es va haver de suspendre.

Les activitats de Nadal van ser tot un èxit, i des d’aquí aprofitem per 
agrair la col·laboració de totes les entitats i tots/es els/les persones 
que han ajudat a fer-ho possible.

- Musical Dirty Dancing. (13 de gener)

Des de Sant Domènec es va organitzar una nova sortida cultura 
per assistir al Musical Dirty Dancing, en el qual hi van participar 
una cinquantena de persones, que va comptar amb temps lliure 
per passejar pel centre històric de Barcelona i tot seguit veure l’obra 
musical al mític Teatre Tívoli.

- Carnaval (10 i 11 febrer)

La cercavila amb Batukada i el ball de disfresses del Ranxo, novetats 
d’enguany, han estat molt ben rebudes pel públic en general i per a 
properes edicions volem mantenir-les en el programa.

Cal remarcar, que sense la col·laboració d’una colla de peraladencs 
i peraladenques, no seria possible gaudir d’un bon ranxo de 
Carnaval. Des d’aquí també volem donar-los les gràcies per la seva 
gran col·laboració.

- Opinions, de Miquel Barneda (d’octubre a abriL)

Des del passat més d’octubre i fins el proper més d’abril, la Sala 
d’actes de Sant Domènec i Can Sala de Vilanova de la Muga, acullen 
el Cicle de xerrades ‘7 Opinions’ del vilanoví Miquel Barneda, que 
han tingut com a objectiu posar a l’abast del públic temes diversos 
sobre les opinions del conferenciant. 

4.- SALA D’EXPOSICIONS. PROGRAMACIÓ 2018

Exposa la Presidenta del Consell, sra. Rosa Cortada el calendari 
d’exposicions previst per aquest 2018:

Del 16 de març al 15 d’abril de 2018 

EVARIST VALLÈS

Exposició de pintura 

Inauguració de l’exposició

divendres 16 de març, a les 20.00h.

De l’11 al 27 de maig de 2018

VEITORR

“Formes” · Exposició de pintura i escultura

Inauguració de l’exposició 

divendres 11 de maig, a les 20.00h.

Dissabte 12 de maig

1a TROBADA D’URBAN SKETCHERS

“Dibuixem la Peralada medieval” 

Del 8 al 24 de juny de 2018

MIQUEL BARNEDA i BLANCA VALLS

Exposició de pintura 

Inauguració de l’exposició

divendres 8 de juny, a les 20.00h.

Del 29 de juny al 8 de juliol de 2018

PACO MUÑOZ

Exposició de pintura 

Inauguració de l’exposició 

divendres 29 de juny, a les 20.00h.

Del 5 de juliol al 17 d’agost de 2018

TEMPS D’IL·LUSIÓ - TEMPS DE REFLEXIÓ

Festivals d’estiu de música clàssica

Exposició de fotografia de la Generalitat de Catalunya.

Del 13 al 29 de juliol de 2018

POL BALLONGA 

Del 4 al 19 d’agost de 2018

6a MOSTRA D’ART

Exposició col·lectiva d’artistes locals 

de Peralada i Vilanova de la Muga. 

Inauguració de l’exposició 

dissabte 4 d’agost, a les 20.00h
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Del 24 d’agost al 2 de setembre de 2018

JAUME MACH

Exposició de pintura 

Inauguració de l’exposició 

divendres 24 d’agost, a les 20.00h.

Del 7 al 23 de setembre de 2018

“FAGES ART VIU”

2018 Any Fages de Climent

Exposició del Col·lectiu Art Viu 

de Castelló d’Empúries

Inauguració de l’exposició

divendres 7 de setembre, a les 20.00h.

Del 5 al 21 d’octubre de 2018

EXPOSICIONS VIATGERES 

DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

“Glam & Click” · Exposició fotogràfica

Inauguració de l’exposició, 

divendres 5 d’octubre, a les 20.00h.

 

Del 9 al 25 de novembre de 2018

FONS D’ART 

DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA

Exposició de pintura 

Inauguració de l’exposició 

divendres 9 de novembre, a les 20.00h.

“Escorça” · Exposició d’escultures 

Inauguració de l’exposició 

divendres 13 de juliol, a les 20.00h. 

5.- CICLE DE CONCERTS DEL CLAUSTRE DE SANT DOMÈNEC. 
PROGRAMACIÓ 2018

Exposa la sra. Abigaïl Prat la programació del cicle de concerts del 
Claustre de Sant Domènec:

Com a novetat, s’avança la data d’inici al juny, per tal fer-ho 
coincidir amb les dates de la  Fira Medieval i poder formar-ne part 
amb un concert de música medieval.

S’han realitzat reunions amb el director del Festival Internacional 
Castell de Peralada, per a seguir amb el projecte iniciat fa un parell 
d’anys de tornar als orígens del Cicle i treballar conjuntament en 
aquest i d’altres projectes.

La programació d’enguany inclourà:

Dissabte 2 de juny de 2018

MOS AZIMANS

Música Medieval

Concert Medieval

Diumenge 8 de juliol de 2018

MANÚ GUIX

Concert a piano

Diumenge 15 de juliol de 2018

CLARA BONFILL

Havaneres

Diumenge 22 de juliol de 2018

MAZIKDUO

Dijous 2 d’agost de 2018

DANIEL LIGORIO

Piano

Divendres 3 d’agost de 2018

BIG MAMA MONTSE & SISTER MARION

Blues

Diumenge 19 d’agost de 2018

THE HANFRIS QUARTET

Barbershop 

Piano i Clarinet. 

Els concerts de Manu Guix, Daniel Ligorio i The Hanfris Quartet 
seran de pagament. Com en les darreres edicions el preu d’aquesta 
entrada és simbòlic i permet tenir un control de l’aforament.

6.- FIRA MEDIEVAL DE NA MERCADERA

Exposa la Presidenta del Consell, Sra. Rosa Cortada que ja s’està 
treballant amb l’elaboració de la programació dels actes de la Fira 
Mercadera, que enguany canvia de dates i d’emplaçament.  Els 
actes més festius seran diumenge 3 de juny amb la Fira com a eix 
central i diverses activitats i dinamitzacions teatrals i musicals que 
l’ambientaran. 

El dissabte tindran lloc diferents actes paral·lels, com conferències, 
presentacions, la Ruta Literària o el concert Medieval que oferirà el 
Cicle de Concerts de Sant Domènec.

També s’aprofita per informar que  el passat ple ordinari de 
l’Ajuntament de Peralada, celebrat el passat 8 de març, va aprovar 
modificar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local, que deixarà exempts de la taxa per l’aprofitament 
privatiu de la via pública a les entitats sense ànim de lucre, 
escoles, fundacions, universitats, o similars; els/les artesans/
es que ofereixin tallers-demostració d’oficis i/o professions amb 
venda de productes. Aquesta exempció no els eximeix de sol·licitar 
l’autorització d’ocupació de la via pública. 

També es va aprovar provisionalment la modificació de l’annex de 
taxes per a la instal·lació de parades per a fires i mercats, que queda 
reduïda a la meitat, és a dir 5€/metres lineals/dia.
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7.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Josep Sanllehy exposa que en les properes setmanes, 
conjuntament amb el personal del Centre Cultural Sant Domènec, 
iniciaran la revisió del fons d’art municipal amb l’objectiu 
d’identificar i catalogar totes les obres d’art municipals. 

En una primera fase el que es farà és la catalogació, inventariat i 
conservació d’aquest fons. En una segona fase es farà una selecció 
per a poder exposar en la sala d’exposicions del Centre Cultural 
Sant Domènec, el proper novembre, durant la Festa Major de Sant 
Martí.

La Sra. Rosa Cortada convida a tots els membres a participar 
i gaudir dels actes programats per la Festa de Pasqüetes que es 
celebraran els propers 6, 7 i 8 d’abril.

A banda de la programació habitual, tindrà lloc la representació 
teatral “L’Inspector” a càrrec del grup de teatre 125 volts de 
Cabanes i una cercavila i titelles amb la ‘Mula Baba’ de Girona, 
activitat que formarà part dels actes del 10è aniversari de l’Escola 
Ramon Muntaner.

Així mateix, el Club Ciclista Empedalats de Peralada ha organitzat una 
bicicletada popular, el matí del dissabte. Per altre banda, també s’ha 
inclòs al programa l’activitat ‘Pluralitat de vins en un lloc singular’, 
al Claustre de Sant Domènec. Aquest darrer acte és organitzat 
conjuntament amb Caves Castell de Peralada i forma part del Festival 
VÍVID 2018, festival que impulsa la Ruta del Vi Do Empordà.

Com va sent habitual en la celebració de les darreres Festes Majors, 
es comptarà amb Trobada Gegantera, el Concert de Festa Major, les 
sardanes i el Ball de Fi de Festa a càrrec de l’Orquestra Costa Brava.

La Sra. Lídia Cerdà proposa buscar una formula per tal que es pugui 
donar el servei de Bar a la Terrassa del Claustre els dies de concerts 
del Cicle de Sant Domènec. També proposa que el servei s’hauria 
d’allargar unes hores més, després de la finalització dels concerts.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 16.56 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.

Rosa Cortada Sánchez, Presidenta

Mercè Comamala Laguna, Secretària

Mònica Lladó Descamps, Vicepresidenta

     

Els membres assistents:

6.2.2.Ensenyament 

•ESCOLA RAMON MUNTANER

Aquest trimestre s’han complert 10 anys de la posada en 
funcionament de l’edifici de l’Escola Ramon Muntaner. La 
inauguració oficial va tenir lloc durant la Festa de Pasqüetes 2008 
i és per això que el proper cap de setmana, coincidint amb la festa, 
hi hauran els actes commemoratius del 10è aniversari.

• LLAR D’INFANTS ORLINA

En aquest trimestre s’ha incrementat el grup de P0, essent la 
matrícula actual de 7  nens. Per tal de garantir l’atenció de tot 
l’alumnat s’ha incrementat la jornada de l’educadora de reforç, 
passant a ser de jornada complerta.

6.3. Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga  

6.3.1. Hisenda

Durant aquest trimestre destacar com a significatiu :

I.- DISMINUCIÓ COEFICIENT MUNICIPAL SOBRE L’IMPOST DE 
BENS IMMOBLES.

El coeficient municipal aplicable a l’Impost de Bens Immobles 
Urbans es va mantenir inicialment en el 0,58 pel 2018 igual que 
a l’exercici precedent, davant la incertesa del que faria l’Estat 
respecte l’actualització de valors cadastrals per la manca de Llei 
General de Pressupostos de l’Estat pel 2018 .

Donat que el dia 31/12/2017 ja es va aprovar al B.O.E. 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 de 08/02/2018 es va aprovar la disminució 
d’aquest coeficient del 0,58 vigent per l’any 2017 al 0,54 per l’any 
2018. 

II.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017.

En el ple de 8 de març de 2018 es va donar comptes de la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2017.

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

• S’acompleix l’objectiu d’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Es tanca 
l’any 2017 amb un resultat pressupostari ajustat de 880.743,86 €, 
un superàvit de 822.418,34 € i un estalvi brut de 827.718,20 €. 
Aquest resultat es dona bàsicament per no haver pogut adjudicar 
abans de la finalització de l’any determinades inversions com 
l’accés sud de Vilanova, Sotamuralla i la impossibilitat de certificar 
l’obra del carrer del Carme per haver-se endarrerit el seu inici. 
Aquestes inversions són tractades com a romanents retinguts 
que són susceptibles d’incorporar en el pressupost de l’exercici 
2018 i d’ésser finançats mitjançant Romanent Líquid de Tresoreria 
General i per tant amb aquest estalvi que ara es genera.

• Pel que fa al ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017 és 
POSITIU amb un import de 1.574.652,18 €. La qual cosa permetrà 
durant l’exercici 2018 fer front a noves inversions i despeses que 
no estaven previstes inicialment en el pressupost, però que des de 
l’equip de govern considerem molt necessàries.

• I finalment el NIVELL D’ENDEUTAMENT de l’ajuntament és del 
1,83% i per tant molt inferior als màxims permesos del 75 % o del 
110 % amb autorització. 

• El PERÍODE MIG DE PAGAMENT a proveïdors està dins el termini 
legal, i durant el quart trimestre aquest ha estat de 7,30 dies.

Tots aquests paràmetres són indicatius del bon estat de les finances 
municipals, de la qual cosa l’equip de govern se’n sent molt satisfet.
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III.- MODIFICACIONS DE l’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL.

Es redueix per parades de fires, atraccions infantils, parades de 
venda amb caràcter no permanent i similars dels 10 € per metre 
lineal i dia a 5 € per metre lineal i dia.

A l’hora que s’incorporen nous supòsits d’exempció de pagament 
de la taxa com són els/les artesans/es que ofereixin tallers-
demostració d’oficis i/o professions amb venda de productes. 
Aquests tallers podran vendre aquells productes de fabricació 
pròpia coincidents amb el taller de mostra. 

6.3.2. Vilanova

Àrea de Vilanova de la Muga.

Obres de millora de l’accés sud al nucli de Vilanova. 

Aquest passat mes de febrer s’ha efectuat l’obertura de pliques per 
les obres de millora de l’accés sud al nucli de Vilanova de la Muga, i 
de les 8 empreses que es varen presentar a la licitació n’ha resultat 
adjudicatària l’empresa TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA 
MOBILIDAD, S.L. de Barberà del Vallès amb una oferta econòmica 
de 108.660,50 € i amb el compromís d’efectuar les tres millores 
proposades en el plec de clàusules (instal.lació d’aigua travessant 
el carrer, soterrament i trasllat del pal de la línia telefònica, 
soterrament i trasllat del pal de la línia de llum) .

En breu s’efectuarà l’acta de replanteig prèvia a l’inici de les obres i 
el termini d’execució de les mateixes és de tres mesos. 

Reparació del ferm de la carretera GIV-6042 

Des del departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
aquest passat mes de febrer s’han efectuat treballs de reparació 
i asfaltatge del ferm de la carretera GIV-6042 en el seu pas pel 
municipi, tant a dins el nucli de Peralada i en especial en el tram de 
Vilanova que va del pont de l’estació fins l’entrada del poble on el 
ferm estava en molt mal estat.

Aquest treballs finalitzaran properament amb l’estesa d’una capa 
de “slurry”, que no és res més que una capa d’aglomerat asfàltic 
que dona una major resistència i impermeabilització al paviment, a 
l’hora que li donarà una uniformitat a tot el traçat reparat. 

Des de l’equip de govern continuarem insistint perquè aquesta 
actuació es faci també a la GIV-6043 de Vilanova a Castelló on el 
ferm està també en pèssimes condicions.

Asfaltatge de carrers.

Durant aquest mes de febrer s’han asfaltat a Vilanova part del 
carrer Rossend Palmada, passatge Roses i carrer la Muga amb un 
cost de les obres de 11.737 €  

Sol·licitud d’una subvenció per la restauració de les pintures 
romàniques murals de l’Església de Santa Eulàlia de Vilanova de 
la Muga. 

Amb data 05/03/2018 s’ha sol·licitat al Centre de Restauració 
de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya una subvenció 
per la restauració de les pintures romàniques murals de l’Església 
de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga amb un pressupost de 
restauració de 81.604 €. 

Sol·licitud d’autorització de la Reparació del Pas Fort a l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

Aquest mes de març l’equip tècnic de l’Ajuntament ha efectuat 
la memòria de reparació del ferm del pas fort de Vilanova que 
s’ha tramès a l’ACA per la seva autorització. Està previst que els 

treballs s’efectuïn durant el mes de Juliol d’enguany si es disposa 
de l’autorització.

Signatura entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Peralada 
del conveni per la reparació de diferents camins municipals.

Durant el mes de febrer s’ha signat i pagat l’import de conveni 
subscrit amb la Diputació de Girona per la reparació del ferm de la 
carretera de Sant Joan Sescloses i la Torre d’en Mornau.

Diputació ens ha informat que els treballs es faran durant el mes 
de Juliol d’enguany.

En espera de l’actuació s’han tapat diferents forats per minimitzar 
el risc d’accidents.

Renúncia de l’actual concessionari al contracte de la Sala.

Amb data 02 d’abril de 2018 la Gemma Reig Rigat ha renunciat al 
contracte de concessió de l’explotació del Bar de La Sala. Mentre no 
es torni a treure a concurs es gestionarà directament per la societat 
municipal SERVEIS CULTURALS RECREATIUS I ESPORTIUS 
PERALADA, S.A., intentant respectar un horari molt similar al que 
venia fent l’actual concessionària.

Des de l’equip de Govern agrair-li a la Gemma la seva dedicació 
durant aquest temps.

6.4. Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat   

6.4.1. Agricultura

El mes de Juliol es farà l’asfaltatge  des de Sant Nazari fins a la 
carretera de Sant Climent i també s’arrengaran amb rec  asfàltic 
el tram de Sant Joan Ses closes. Com ja ha dit la Regiroda , l’antic 
camí d’Espolla que va des de la carretera de Peralada a Vilarnadal 
al trencant que va al mas  “Sepulcre” i el mas Mirapigues , després 
es farà també el tram que va des de la mateixa carretera fins el camí 
de La Tanca. Tot això esta fet amb el conveni que s’ha signat amb 
la Diputació.

6.4.2. Medi Ambient

Des del CCAE s’ha proposat  participar a la prova pilot per tenir  un 
punt de informació  energètica.

El dia 22 de març vaig assistir a Girona a una jornada sobre la 
energia  solar fotovoltaica d’autoconsum en  els municipis, tant per 
instal·lacions municipals com per particulars.

Es  va tenir una reunió amb el Sr. Ramon Noguer    (enginyer 
forestal) tècnic del CCAE de seguretat antiincendis tant del nucli 
urbà ,camp de golf, masies i granges aïllades.

6.4.3 Sanitat

SANITAT

El mes de Gener   es va sol·licitar a Dipsalut la participació en el 
programa de gestió i control de la salubritat de  les instal·lacions 
municipals d’alt risc per la transmissió de la legionel·losi  següents:

• Zona esportiva 

• Piscina municipal

• Pavelló poliesportiu

• Llar infants
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Igualment  també  es va sol·licitar a Dipsalut la participació en el 
programa d’avaluació  i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta 
del consumidor 2018,que consta al catàleg de serveis a les 
instal·lacions  següents :

• Escorxador municipal

• Camp de futbol

• Centre de dia de Peralada

• CEIP Ramon  Muntaner

• Llar d’infants Orlina

• Pavelló poliesportiu municipal

6.5. Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social  (Mònica Lladó)

6.5.1. Turisme

La Sra. Mònica Lladó informa del balanç de l’oficina de turisme 
durant el període de comprès entre desembre de 2017 a març de 
2018.

1.- L’OFICINA DE TURISME 

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME 

AFLUÈNCIA  

Durant aquests quatre mesos a l’oficina de turisme  s’han registrat 
un total de  601consultes. Aquesta dada amb persones ens dona 
un  resultat  d’ aproximadament una d’unes 1.732 persones.

Si ho mirem per mesos ens dona un augment significatiu durant el 
més de desembre ( coincidint amb període vacacional )  i la amb 
resta una afluència força lineal, així dons,  el mes de desembre 
l’oficina de turisme va atendre 218 consultes, el gener 111, el febrer 
137 i el mes de març (fins al dia 24) n’ha tingut 135. És important 
remarcar que aquestes dades no inclouen els dies de Setmana 
Santa, que amb molta probabilitat atorgaran un major nombre 
de consultes arrel d’aquest important període pel turisme i 
conseqüentment  el nombre de visitants a Peralada.

La majoria dels visitants, més de la meitat, han vingut en parella, 
repartint la resta en percentatges relativament similars.

PROCEDÈNCIES

Durant els mesos de desembre a març l’Oficina de Turisme ha rebut 
visitants de 14 països diferents, i les 4 procedències principals són 
:62% Espanya, 24% procedent de França, 4% Països Baixos i 3% 
d’alemanya. El 7% restant ve dividit  en altres procedències.

Cal d’estacar, que del 62% de visitants procedents d’Espanya, 
el 81,8% són visitants que procedeixen de Catalunya. Així dons 
continuem amb la dinàmica, d’un turisme de proximitat.  

TIPOLOGIA CONSULTES 

VALORS PERCENTATGES

TURISME ACTIU 53 5,717

TURISME DE NATURA 92 9,924

TURISME CULTURAL 466 50,27

TURISME D'ESPORT 50 5,394

GASTRONÒMIC 64 6,904

GOLF 2 0,216

SHOPPING 56 6,041

TURISME RELIGIÓS 31 3,344

DADA NO INFORMADA 113 12,19

TOTAL 927 100%

2.-  VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC 

Durant aquests tres mesos han visitat el Centre de Turisme Cultural 
Sant Domènec un total de 915 persones en les diferents modalitats 
de tarifes.

MES INDIVIDUAL  3,5€ REDUÏDA 2,2€ GRUPS 2€ CONJUNTA 4,7€ CONJUNTA  8€ TOTAL 

DESEMBRE 160 214 91 pax 97 562

GENER 24 35 25 84

FEBRER 14 28 22 64

MARÇ 12 55 94 pax 22 22 205

TOTAL 210 332 185 pax 22 166 915
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OBSERVACIONS

Si comparem l’estadística del 2017 en d’aquest mateix període, 
trobem que enguany hem duplicat gairebé el numero total 
d’entrades venudes. 

3.- MERXANDATGE      

A continuació es relacionen els números de les vendes dels 
diferents productes que s’han efectuat al llarg d’aquests tres mesos 
a la botiga del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.

TOTAL    €    MERXANDATGE 

DESEMBRE 91,74€

GENER 49,90€

FEBRER 54,70€

MARÇ 81,96€

TOTAL 278,30€

4.- ALTRES OBSERVACIONS A DESTACAR 

En motiu del seu 10è aniversari, i essent el 2018 l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural, el Museu Memorial de l’Exili- MUME de 
la Jonquera va oferir a les oficines de turisme de la comarca i als 
socis d’Empordà Turisme una visita guiada durant el matí del dia 20 
de febrer que han posat a la pràctica recentment. Hi vam assistir 
agents turístics de diversos tipus d’equipaments. “La pequeña zona 
roja’. Els últims dies de la Guerra Civil Española a l’Empordà” és 
una sortida familiar que inclou a més del MUME el Museu de l’exili 
cultural de 1939 a Agullana.

El passat dia 1 de març  vam assistir amb la Laura Delgado, 
comercial del Cafè del Centre a la primera edició del Girocamping 
PRO, un congrés de networking entre empreses del sector turístic, 
no només pel sector del càmping.

Aquest trimestre també s’ha adquirit un lot de productes de 
l’empresa Kàlid - Medieval Toys de Vic, que ha significat una 
ampliació dels productes infantils que venia oferint la nostra botiga. 
Per donar sortida aquests productes, s’ha situat  un estand a la 
mateixa entrada de l’oficina de turisme.

Informar també de l’aprovació d’ un preu públic que consisteix en 
la tarifa d’1,25 euros per a grups de més de 25 persones (prèvia 
reserva i sense servei de guiatge). Aquesta tarifa està pensada  
per  agències amb guiatge propi que vulguin visitar les nostres 
instal·lacions. 

I per últim , informar-vos que la nostra companya Nuria Oliva 
ha agafat una excedència, i que el seu lloc s’ha cobert amb una 
persona de la borsa de treball que es va incorporar ahir dimecres 
dia 4

6.5.2. Joventut

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ ESPAI JOVE PERALADA

GENER – MARÇ 2018

Aquest primer trimestre de l’any han utilitzat l’espai jove un total 
de 298 usuaris. 

Si bé durant l’últim trimestre de 2017 vam tenir un canvi a nivell 
tècnic amb la substitució de la Sàlvia per la Irene López l’inici del 

2018 ha vingut marcat per un canvi a nivell de dinamització.

Després de fer una valoració juntament amb l’empresa contractant 
i la tècnica de joventut del municipi es va valorar, que no s’estaven 
complint els objectius marcats a l’àrea de joventut malgrat si estaven 
dedicant esforços. Així doncs aquesta valoració es va traduir amb 
un canvi de dinamitzador. Des de l’1 de febrer comptem amb la 
Maria Porcar com a dinamitzadora de l’espai jove. En aquests dos 
mesos s’ha pogut observar un canvi significatiu en el vincle amb els 
joves, i els infants amb les seves famílies que participen al dia a dia 
de les activitats que s’ofereixen l’espai  jove.

Regularment ens reunim tot l’equip de l’àrea de joventut (regidora, 
tècnica i dinamitzadora) per a desenvolupar els projectes marcats 
i dur a terme les activitats programades amb l’objectiu d’esdevenir 
un referent tant pels joves com pels infants i les seves famílies.

Activitats realitzades

L’horari actual de l’espai jove és els dijous de 17 a 19h i els divendres 
i dissabtes de 16:30 a 20:30h. 

Dia a dia s’han realitzat activitats variades a l’espai jove com jocs 
de taula o similar amb els més grans i activitats com manualitats, 
el futbolí i pintura amb els més menuts.

Cal recordar que la Maria, també ofereix l’ajuda que sigui necessària  
a tots els usuaris que fan servir la nostra aula d’estudi per a venir a 
fer els deures del dia a dia o treballs en grup. 

Malgrat que  la quantitat d’activitats programades ha estat menor 
que en altres trimestres s’han realitzat moltes activitats dins 
l’espai jove a petició dels infants i els joves. Aquests dos mesos 
s’ha treballat principalment  amb l’objectiu de crear vincle entre 
la nova dinamitzadora i els participants per tal de poder fer una 
bona programació de cara als següents mesos. Aquest objectiu 
s’està assolint amb èxit ja que s’ha pogut observar un augment en 
la participació dels nois i noies del municipi.

Alhora, les activitats més destacades d’aquests mesos han estat:

• Es va programar una sortida a la neu pel dia 25 de febrer però per 
manca de participants no es va poder dur a terme.

• El dia 3 de març es va realitzar una nova tarda de jocs esportius al 
Pavelló on els joves van estar fent partits de futbol i altres esports.

• 9 i 10 de març vam disposar de la Play4 de l’Oficina Jove de l’Alt 
Empordà. Vam poder jugar al FIFA 17 i al joc de La Voz.

• El dissabte 17 de març es va celebrar un sopar i es va passar una 
peli amb els joves dins l’espai jove.

• Els dies 26, 27 i 28 de març, coincidint amb les vacances de 
setmana santa, a les instal·lacions de l’espaia jove, s’ha organitzat, 
un curs de pre-monitors . Un total de 6  joves, han pogut adquirir les 
nocions bàsiques de l’educació en el lleure i com a treball de final 
de curs, posaran en pràctica aquests aprenentatges organitzant el 
proper dia 6 d’abril una gimcana infantil dins el marc de la Festa 
Major de Pasqüetes.
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Properes activitats d’abril a juny

A finals d’any es va crear una enquesta que es va fer arribar a tots 
els joves, infants i les seves famílies per tal de recollir quines són les 
activitats que més els agraden i quines són les seves necessitats 
i demandes dins l’espai jove. A partir dels resultats s’ha elaborat 
la programació pels mesos de març a juny, que ha quedat de la 
següent manera:

Seguint amb la idea dels últims trimestres s’ha elaborat una 
programació específica per joves i una a nivell familiar. Algunes de 
les activitats són conjuntes i hi poden participar tots els públics per 
tal d’ajuntar persones de totes les edats i crear espais d’intercanvi.

Pel públic familiar tenim un taller de Sant Jordi el dia 20 d’abril, 
una sortida familiar al centre de reproducció de tortugues de 
Garriguella, un taller de castells amb els Vailets de l’Empordà, una 
bicicletada fins a la Fira del Clown de Vilanova i una sortida a la 
Platja al mes de juny.

Pel que fa als joves es farà una sortida en BTT, el taller de castells, 
activitats esportives i variades al pavelló, cinefòrum i una sortida 
jove per a tancar el curs. Els joves també poden participar a les 
activitats familiars si hi estan interessats.

Projecte Skatepark

Finalment les obres de l’Skatepark ja estan en marxa i ben aviat els 
joves del nostre municipi podran practicar les diferents disciplines 
en aquest espai municipal.

Un cop tot estigui a punt, i com a inauguració, està organitzant una 
festa  amb la participació d’skaters reconeguts a nivell provincial, 
que ens faran una exhibició de tot els que  els nostres usuaris podran 
arribar a fer, amb un xic de pràctica,  en aquestes instal·lacions. 

Més presència a les xarxes i més comunicació amb els joves i les 
famílies

Per tal de crear més vincles amb els joves i les seves famílies s’estan 
creant uns grups de WhatsApp per a mantenir-los informats de 
totes les novetats i activitats que es desenvolupen dia a dia a l’espai 
jove. D’aquesta manera, també, les famílies i els joves poden fer 
demandes sobre necessitats particulars i col·lectives i, des de l’àrea 
de joventut, s’intentarà trobar la manera de donar-los resposta.

Tant mateix, es continua potenciant l compte d’Instagram, xarxa 
social més utilitzada pels joves avui dia, per a donar a conèixer tot 
el que es fa tant dia a dia com de manera més esporàdica. També 
s’està donant més importància al perfil de Facebook. D’aquesta 
manera tothom pot visualitzar tot el que es fa a l’espai jove. 

6.5.3. Benestar Social

Pel que fa a l’àrea de benestar, informar que el  passat dia 8 de Març   
va sortir el concurs per la gestió del centre de dia , I un cop finalitzat 
el termini per a la presentació de les ofertes, s’hi ha presentat una 
oferta.  Properament es farà l’obertura de pliques. 

6.6. Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació (María 
José Romero)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESA I OCUPACIÓ

CEMENTIRIS DEL MUNICIPI

En el Ple Ordinari de 28 de desembre passat es va donar compte de 
l’estat en que es trobava la proposta de caducitat de drets funeraris 
i de les actuacions que l’Ajuntament tenia previst realitzar.

Durant aquest mes s’iniciaran les obres corresponents a la I fase del 
pressupost, consistents en l’apertura i neteja de les 54 sepultures 
, segons Edicte (expedient 261/2017). Aquesta fase té un cost de 
4810€.

Construcció de Columbaris:

Columbaris de xapa d’acer corten  vernissat de 3mm de gruix , 
mides 400x400x400, amb tapa frontal amb frontissa oculta i 
frontal de marbre.

20 Columbaris pel cementiri de Peralada

10 Columbaris pel cementiri de Vilanova de la Muga

Aquesta fase té un cost de 11862€

També està previst l’arranjament del paviment  del cementiri de 
Vilanova de la Muga

AGRUPACIÓ D’APLECS SARDANISTES COMARQUES GIRONINES

Amb data 24 de febrer d’enguany va tenir lloc la 206a Assemblea 
General Ordinària de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les 
Comarques Gironines, organitzada per l’Agrupació Recreativa i 
Cultural de Flaçà, a les 21 hores al Restaurant La Trobada, ubicat al 
terme de la Pera.

Destacar el lliurament de la liquidació de la subvenció de la 
Generalitat i la Diputació de Girona dels Aplecs de l’any 2017, 
pagament dels comissionats i cobrament de la quota Confederació 
any 2017 i anunci de la Guia Sardanista any 2018.

La propera reunió, la 207a, tindrà lloc el dia 29 de setembre a Roses.

OCUPACIÓ

Durant aquests mesos s’ha portat a terme, a través del  servei 
FEINA EN XARXA,  consultes, orientació laboral així com també 
la difusió d’ofertes laborals tant en la pàgina web de l’Ajuntament 
com també en el tauló d’anuncis del Serveis TIC.

Les empreses interessades en difondre les seves ofertes també han 
fet us d’aquest servei fent difusió de les seves ofertes de feina.

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu 
informe d’atur d’aquest  mes d’abril, per comarques i municipis, 
el Municipi de Peralada té un atur registrat de 54 persones, que 
representa una taxa d’atur del 6,89%.
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7.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L’INICI 
DE LA TRAMITACIÓ DE LA 4A MODIFICACIÓ PUNTAL DEL 
POUM DE PERALADA DE MODIFICACIÓ DE LES ALINEACIONS 
DEL CARRER NOU DE SANT JOAN, D’INICIATIVA PRIVADA, 
ASSUMPCIÓ DE LA PROPOSTA I APROVACIÓ INICIAL (EXP. 
NÚM. 104/2017)
Antecedents:

1. En sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Peralada de 
data 24/07/2017 es va acordar no assumir la iniciativa de proposta 
presentada pel senyor Martí Sels Vidal, en nom i representació de la 
senyora Dolores Casademont Aiguaviva, de data 31/03/2017 (R/E 
núm. 1012/2017) pel qual sol·licitaven la tramitació i aprovació 
d’una modificació puntual del vigent planejament urbanístic 
denominada “Modificació puntual del pla general d’ordenació 
urbanística municipal de Peralada, modificació de les alineacions 
del carrer Garriguella i colindants” l’objectiu de la qual era modificar 
les alineacions del POUM en l’àmbit del carrer Garriguella i carrers 
colindants

2. En data 02/02/2018 (R/E núm. E2018000387) el senyor Martí 
Sels Vidal, en nom de la promotora va presentar un nou escrit amb 
nova documentació on sol·liciten la tramitació i aprovació d’una 
modificació puntual del vigent planejament urbanístic denominada 
“Modificació puntual del pla general d’ordenació urbanística 
municipal de Peralada, modificació de les alineacions del carrer 
Garriguella i colindants” de gener de 2018.

3. En data 27/02/2018 (R/E núm. E2018000606) el senyor Martí 
Sels Vidal, en nom de la promotora va presentar nova documentació 
en relació amb la petició de modificació del planejament municipal 
on adjunta la memòria i plànols anomenada “Modificació puntual 
del pla general d’ordenació urbanística municipal de Peralada, 
modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan” de 
febrer de 2018.

4. En data 28/02/2018 els Serveis Tècnics municipals han emès 
informe tècnic de caràcter favorable on es justifica que únicament 
es modifica l’alineació del carrer Nou de Sant Joan. S’indica que 
l’interès públic de la modificació recau bàsicament en el sentit de 
potenciar la possibilitat de realitzar actuacions de millora de les 
finques afectades podent-se mantenir els valor tradicionals de les 
mateixes. 

5. En data 26/03/2018 s’emet informe de Secretaria-intervenció. 

Fonaments de dret:

— Els articles 57 a 59, 73 a 76, 79 al 81, 83-85, 86 bis i 90 a 100 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

— Els articles 22, 23, 64 a 79, 99 a 118 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol.

— L’article 22.2.c) i 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local.

— La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

— El Pla territorial Parcial de les comarques gironines (DOGC núm. 
5735 de 15 d’octubre de 2010).

— El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. del 19 de gener 
de 2015).

D’acord amb l’article 101 del TRLU, la iniciativa privada no té dret al tràmit 
per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans d’ordenació 
urbanística municipal que presenti. Tanmateix, l’Ajuntament pot assumir 
expressament la iniciativa pública per formular-les. 

En el mateix sentit, l’article 107.4 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), 
estableix que en el cas de propostes presentades per persones 
particulars, només se’n pot iniciar la tramitació si es refereixen a 
modificacions dels instruments de planejament municipal general i 
si l’ajuntament assumeix la iniciativa de la proposta. Si en el termini 
de dos mesos des de la presentació de la proposta, l’ajuntament no 
notifica la resolució adoptada al respecte, s’entén que l’ajuntament 
no assumeix la iniciativa.

Resolució:

Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent, ACORD: 

Primer. Assumir la iniciativa de la proposta presentada pel 
senyor Martí Sels Vidal, en nom i representació de la senyora 
Dolores Casademont Aiguaviva, de data 27/02/2018 (R/E núm. 
E2018000606) pel qual sol·liciten la tramitació i aprovació d’una 
modificació puntual del vigent planejament urbanístic denominada 
“Modificació puntual del pla general d’ordenació urbanística 
municipal de Peralada, modificació de les alineacions del carrer Nou 
de Sant Joan” de febrer de 2018, redactada per l’arquitecte Josep 
Comas Boadas, l’objectiu de la qual és modificar les alineacions del 
POUM en l’àmbit del carrer Nou de Sant Joan de Peralada.

Segon. Aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 4 POUM 
Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer Nou 
de Sant Joan i redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte Josep 
Comas Boadas.

Tercer. Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, 
l’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual 
núm. 4 del POUM de Peralada, mitjançant la publicació d’un 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, a dos diaris, a la pàgina web municipal 
i al tauler d’anuncis municipal. Durant aquest període l’expedient 
quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es 
presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Quart. Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació 
pública, als Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Pau, Garriguella, 
Pedret i Marzà, Rabós, Masarac, Cabanes, Vilabertran, Mollet de 
Peralada, Figueres, Vila-sacra i Fortià, l’àmbit territorial dels quals 
limita amb el d’aquest Municipi.

Cinquè. Notificar el present acord a les persones interessades per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

“Posa de manifest el sr. Alcalde que es tracta de resoldre la 
problemàtica del c/ Nou de St. Joan. L’Ajuntament es fa seva la 
proposta”. 
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8.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE SESSIÓ DE 8 DE MARÇ DE 2018 DE L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE 
PERALADA (EXP. NÚM. X2018000022)
Antecedents:

1. La Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, 
en la sessió ordinària del dia 8 de març de 2018 va aprovar 
inicialment del projecte de Reforma del camp de futbol de Peralada 
(Exp. núm. X2018000022).

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

Proposta

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

Primer. DONAR COMPTE de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, en la sessió ordinària 
del dia 8 de març de 2018, que literalment diu:

“3.4.- Aprovació inicial del projecte de reforma del camp de futbol 
de Peralada (exp. X2018000022)

 Antecedents:

1. En data 05/03/2018 (R/E núm. E2018000631) es presenta el 
projecte de Reforma del camp de futbol de Peralada redactat per 
l’enginyer de camins Xavier Frigola Mercader amb un pressupost 
d’execució material de 208.316,88 euros i un pressupost per 
contracte de 299.955,47 euros.

2. Es justifiquen les actuacions previstes al projecte en base a la 
necessitat de millorar el servei a la població en quant a la millora 
de la zona esportiva municipal existent per a la pràctica de futbol 
i amb la finalitat última de consolidar el club esportiu. El present 
projecte estableix les obres necessàries per a millorar i instal·lar 
gespa artificial al camp de futbol (...) és important tenir en compte 
que el camp tant servirà per a la pràctica de futbol 7 com de futbol 
11 (...).

3. En data 07/03/2018, els Serveis Tècnics municipals han emès 
informe en relació amb el projecte esmentat.

4. En data 07/03/2018 s’emet l’informe per Secretaria sobre 
la legislació aplicable i el procediment a seguir i en el qual es 
considerava que la motivació de la necessitat de projecte resulta 
suficient.

 Fonaments de dret:

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

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

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

• 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.

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

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

Resolució:

Com Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:

Primer. Aprovar inicialment el projecte  de Reforma del camp de 
futbol de Peralada redactat per l’enginyer de camins Xavier Frigola 
Mercader amb un pressupost d’execució material de 208.316,88 
euros i un pressupost per contracte de 299.955,47 euros.

Segon. Sotmetre’l a informació pública pel període de trenta dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, a fi que s’hi puguin formular reclamacions.

Tercer. Sol·licitar informe al Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya.

Quart. Rebut l’informe i en el cas de no presentar al·legacions al 
projecte, que els serveis tècnics emetin nou informe i es doni trasllat 
a aquesta Alcaldia de l’expedient per a la seva aprovació definitiva.

Setè. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució.

9.- ASSUMPTES URGENTS
“Abans de procedir a la lectura del present punt, fa avinent la regidora 
sra. Lourdes Carreras que es tracta d’una moció presentada per  la 
totalitat dels grups municipals que integren el Consistori”.

9.1.- MOCIÓ PER POSAR DE MANIFEST LES DEFICIÈNCIES EN EL 
SERVEI DE CORREUS AL MUNICIPI. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ja fa diversos anys que el servei de correus al municipi de Peralada 
pateix greus deficiències i problemes de diversa índole, des de 
correspondència sense repartir o gestionar a l’oficina, retard en 
l’arribada de correspondència a les cases, error de trameses, cartes 
trobades pel carrer, queixes de veïns, empreses i entitats, etc...

Aquestes deficiències s’arrosseguen des de la jubilació a principis de 
l’any 2014 del Sr. Damià Sánchez González  que ocupava la plaça 
en propietat a Peralada, i uns mesos més tard amb la baixa de llarga 
durada del Sr. Josep Maria Valcuende que ocupava la plaça al poble 
de Vilanova de la Muga.  Ambdues places no han estat definitivament 
cobertes malgrat haver quedat vacants i a les mateixes s’han succeït 
freqüents canvis de personal.

Entenem que les cobertures de places vacants en les carteries s’han de 
fer pels procediments reglats i que aquests procediments requereixen 
el seu temps, però això no és excusa perquè les persones contractades 
eventualment per Correus no puguin fer la seva feina amb el nivell 
d’eficiència i qualitat que els usuaris dels nostres pobles es mereixen. 
Les proves en són que, en funció de la persona contractada, el servei 
té més o menys deficiències. A data d’avui qui s’ocupa del servei a 
Peralada el desenvolupa amb correcció, cosa que no passava amb els 
seus predecessors, i genera neguit pels canvis que pugui haver a futur. 
Per contra el servei a Vilanova ha arribat a uns límits insostenibles amb 
la darrera incorporació, amb incidents gravíssims i del tot inadmissibles 
com trobar cartes escampades pels carrers, no fer el repartiment amb 
regularitat, estar fins a quinze dies sense repartir correspondència, 
entre d’altres.
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L’Ajuntament en dues ocasions ha presentat queixes formals, per 
escrit, al Sr. Gregori Peral Juanola – Director de l’Oficina de correus 
a Figueres – posant-lo en antecedents de les greus deficiències 
en el servei que òbviament ocasionen perjudicis de tot tipus als 
usuaris, demanant que com a responsable de correus de la zona es 
prenguessin les mesures oportunes perquè el servei de correus al 
municipi – Peralada i Vilanova de la Muga – es realitzi de la manera 
més eficient, eficaç i amb les garanties de qualitat que es mereixen 
els usuaris. 

Arran de les nombroses queixes rebudes dels veïns de Vilanova 
per l’agreujament de les deficiències en el servei, l’Ajuntament 
va contactar telefònicament amb el Sr. Gregori Peral Juanola 
per donar-ne trasllat i manifestar el malestar i preocupació pels 
fets descrits. Per la qual cosa, el Sr. Peral va prendre nota de les 
mateixes amb el compromís de traslladar-les al Cap del Servei 
de la província, sense que la corporació hagi rebut cap explicació, 
resposta i/o compromís de millora.

La normativa europea reconeix el servei postal com un mitjà 
essencial de comunicació, comerç i cohesió social, econòmic i 
territorial, amb una clara funció d’interès general que contribueix a 
assolir els objectius d’equitat, ocupació, protecció social, al mateix 
temps que afavoreix la competitivitat de les empreses, i eleva la 
qualitat de vida del ciutadà.

Les Directrius europees que regulen les normes comuns pel 
desenvolupament del mercat interior del servei postal reiteren 
que els serveis postals constitueixen un servei d’interès econòmic 
i social. I estableix que els estats membres han de vetllar perquè 
el mercat postal sigui compatible amb el manteniment d’un servei 
postal universal d’elevada qualitat que sigui ofert a tot el territori a 
preus assequibles i de forma eficient.

La transposició de la Directriu 2008/6/CE al nostre ordenament 
es troba a la “Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal 
universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal”, servei que 
s’encomana a la “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.”.

Fer evident que els fets descrits són contraris a allò que estableix el 
Títol II de drets dels usuaris dels serveis postals de la Llei 43/2010.

Per tot l’exposat, la totalitat dels Grups Municipals de l’Ajuntament 
de Peralada han decidit portar al Ple de la corporació la present 
moció i per la mateixa adoptar els següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Traslladar el contingut de la present moció al Director 
de l’Oficina de correus de Figueres i al Cap del Servei Perifèric de 
Correus de Girona, a fi i efecte, que reconegui les deficiències i 
problemes del servei postal de correus al municipi - que comprèn 
els pobles de Peralada i Vilanova de la Muga - i que apliqui sol.
lucions definitives de forma urgent.

SEGON.- Posar en coneixement del Consell d’Alcaldes de l’Alt 
Empordà el contingut de la moció i les deficiències del servei 
de correus al municipi amb la finalitat de formalitzar una queixa 
conjunta per tal que pugui ser sotmesa a l’aprovació del Ple del 
Consell Comarcal, ja que ens consta que les deficiències del servei 
postal no són un fet aïllat al nostre municipi i que es repeteixen en 
altres municipis de la Comarca. 

TERCER.- Proposar també al Consell Comarcal de l’Alt Empordà el 
fet d’implementar un servei de queixes, denúncies i reclamacions 
als usuaris del servei de correus de la Comarca, canalitzat a través 
de l’Oficina Comarcal de Consum. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

10.- PRECS I PREGUNTES.

1.- El sr. Joan Planas llegeix el següent escrit, el qual es transcriu 
literalment a continuació:

“Una vegada més ens hem quedat sense concessionari a la SALA 
de Vilanova. Des d’Independents de Vilanova creiem que és un fet 
preocupant ja que per la gent de Vilanova la SALA és molt més que 
un bar , és el nostre local social, on la gent es troba, on es compra el 
pa, on es juga a cartes o al domino, on fan tertúlies, és com la  llar 
de jubilats o centre social que tenen altres pobles i és l’únic lloc que 
tenim. Des de que ha plegat la Gemma només ha estat tancada un 
dia, però ara tornarà a sortir a concurs, creiem que és el moment 
de replantejar aquesta concessió, per tal de que la persona que ho 
agafi ho tingui més fàcil i perquè li sigui viable econòmicament. 
Fins a data d’avui no hi ha hagut cap persona que gestiona la sala 
que hagi arribat fins al final de la concessió. O be no treure la Sala 
a concurs i gestionar-la des de la societat municipal com s’està 
fent ara mateix. D’aquesta manera potser ens assegurarem un bon 
funcionament i una estabilitat.

Voldria aprofitar també per agrair tot aquest temps a la Gemma 
i també agrair que s’hagi reobert tan ràpidament i amb un bon 
servei”.

Fa avinent el sr. Joan Planas que s’hauria de replantejar la concessió 
al qual la sra. Carreras respon que s’estudiarà. El cànon és simbòlic i 
el pagament dels subministres és una mesura dissuassòria en quan 
estalvi energètic atès que quan no hi havia límit, els subministres 
eren el doble que a dia d’avui. L’Ajuntament no pretén lucrar-
se. Potser caldrà replantejar els preus atès que l’Ajuntament és 
conscient de l’ús social de La Sala. Actualment està en funcionament 
perquè l’Ajuntament té la societat municipal l’objecte de la qual és 
l’explotació d’un bar. Si no fos així La Sala estaria tancada fins a nou 
concurs. Per això s’ha pogut donar una ràpida resposta.
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Pregunta el sr. Joan Planas si no és possible gestionar-lo des del 
centre al qual el sr. Alcalde respon que s’ha d’estudiar, atès que 
molt probablement comportaria dèficit. 

Continua manifestant la sra. Carreras que La Sala és un negoci 
esclau, no és per lucrar-se sinó un mitjà de vida.

2.- Pregunta la regidora Meritxell Garrido respecte la pilona de 
la Plaça del Carme, quin serà el seu funcionament,  sobretot per 
les urgències al qual el sr. Alcalde respon que amb un lector de 
matrícules i amb comandament. Continua manifestant el sr. 
Alcalde que les ambulàncies tindran l’accés garantit. Hi haurà un 
període de prova. Els tractors tindran comandament perquè no 
tenen matrícula al davant ”. 

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 21.49 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín  

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

04/2018

Caràcter: Extraordinari
Data: 3 de maig de 2018

HI ASSISTEIXEN

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

NO HI ASSISTEIXEN

Sr. Enric Serra Planas

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació de la tercera modificació de crèdit del 
pressupost de l’exercici 2018. (Exp. X2018000147).

2.- Proposta d’acord de Ple per l’aprovació de la verificació del text refós 
del PEU del Castell de Peralada (Exp. núm. 91/2017).

3.- Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de l’acord d’extinció del 
conveni subscrit entre el departament de medi ambient i habitatge i 
l’ajuntament de Peralada per a la construcció d’uns 30 habitatges amb 
protecció oficial al paratge la Coromina (Exp. 159/2017).

4.- Proposta d’acord de Ple per a la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 
200/2018 de 25 d’abril d’aprovació de l’informe de seguiment del PAES 
(Exp. núm. X2018000104).

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

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

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TERCERA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2018. (EXP. X2018000147).

“Abans de procedir a la lectura del present punt de 
l’ordre del dia, el sr. Alcalde fa avinent que es va enviar 
als regidors la informació de forma errònia i que avui s’ha 
enviat la proposta correcta”.

Exp núm. Exp. X2018000147

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

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

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

Detall del corresponent finançament:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

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

1 342 21201 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL 15.000,00 12.880,85 27.880,85

1 165 25000 CCAE-COMPTABILITAT ENERGÈTICA 2.300,00 3.672,93 5.972,93

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 50.000,00 11.471,93 61.471,93

1 920 62907 ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 20.000,00 35.192,31 55.192,31

    63.218,02  

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 63.218,02

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

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

1 342 21201 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL 15.000,00 12.880,85 27.880,85

1 165 25000 CCAE-COMPTABILITAT ENERGÈTICA 2.300,00 3.672,93 5.972,93

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 50.000,00 11.471,93 61.471,93

1 920 62907 ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 20.000,00 35.192,31 55.192,31

    63.218,02  

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 63.218,02

Pressupost d'ingressos: increment

Org. Econ Descripció Pr. inicial Modificació Pr. definitiu

1 87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 462.463,25 63.218,02 525.681,27

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 63.218,02

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb 
data 26 d’abril de 2018

Fonaments jurídics:

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

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

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

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

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Suplement de crèdit 
finançat amb Romanent Líquid de tresoreria general número 
3/2018 (Exp. X2018000147) del pressupost de despeses de la 
Corporació, i el detall del qual  és el següent:
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Detall del corresponent finançament:

Pressupost d'ingressos: increment

Org. Econ Descripció Pr. inicial Modificació Pr. definitiu

1 87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 462.463,25 63.218,02 525.681,27

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 63.218,02

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

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

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

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. 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

“La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la 
modificació, la qual obeeix a diverses despeses addicionals, com 
per exemple el canvi d’acumulador i d’una bomba de la piscina, així 
com el sistema d’antiatrapament a la piscina petita.

En quant a la comptabilitat energètica fa avinent la sra. Carreras que 
l’Ajuntament s’ha acollit a una subvenció del CCAE d’informador 
energètic.

En quant als estudis i treballs tècnics, la modificació fa referència 
als honoraris pel suport jurídic en la redacció dels plecs de clàusules 
del centre de dia i diverses direccions d’obra que es troben en curs.

Finalment, en quant a altre material inventariable correspon a les 
papereres del casc antic de Peralada i Vilanova de la Muga, les 
taules i cadires de La Sala i els contenidors easy de Vilanova”.

2.- Proposta d’acord de Ple per l’aprovació de la verificació del text 
refós del PEU del Castell de Peralada (Exp. núm. 91/2017).

Antecedents de fet:

1. En data 30 de maig de 2017 (RE núm. 1659/2017), el senyor F C 
A, en nom i representació de CASINO CASTILLO DE PERALADA, 
SLU, va presentar el Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada 
i en va sol·licitar la seva aprovació.

2. En data 2 de juny de 2017, la Junta de Govern Local, vistos 
l’informe tècnic i jurídic, va acordar aprovar inicialment el Pla 
Especial Urbanístic del Castell de Peralada del terme municipal de 
Peralada (Alt Empordà), d’acord amb una sèrie de consideracions.

3. L’expedient i la documentació que integra el PEU El Castell varen 
ser sotmesos a informació pública durant el termini d’un mes, 
publicant-se el corresponent anunci al BOP de Girona núm. 108 de 
7 de juny de 2017, al web municipal, al tauler d’anuncis municipal, 
a l’e-Tauler de la Seu Electrònica i al diari El Punt. Durant l’esmentat 
termini no es varen rebre al·legacions, tal i com consta al certificat 
de Secretaria de 14 de juliol de 2017.

4. Simultàniament a la informació pública, es varen sol·licitar els 
informe als organismes competents, havent-se rebut tots. 

5. En dates 17 i 27 de novembre de 2017 (R/E núm. 3497/2017 i 
3611/2017), el promotor va presentar nova documentació del PEU 
el Castell per donar compliment a les exigències derivades dels 
informes sectorials.

6. En data 27 de novembre de 2017 els Serveis Tècnics municipals 
varen informar en relació amb la nova documentació presentada 
pel promotor, els informes dels organismes competents rebuts 
i per a l’aprovació provisional, on es conclou que: En atenció a la 
documentació presentada s’estima procedent, des del punt de 
vista tècnic, l’aprovació provisional del Pla Especial del Castell de 
Peralada.

7. En data 20 de desembre de 2017, en sessió extraordinària del Ple 
de l’Ajuntament de Peralada, es va aprovar provisionalment el Pla 
Especial Urbanístic del Castell de Peralada del terme municipal de 
Peralada (Alt Empordà) que va ser tramès a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

8. En data 1 de febrer de 2018, per Decret de l’Alcaldia núm. 53/2018, 
i vist l’escrit de data 9 de gener de 2018 (R/E núm E2018000221) 
de la Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme, es va 
requerir al promotor que es completés la documentació tècnica. 
La documentació aportada va ser tramesa a la Comissió en data 7 
de febrer de 2018.

9. En data 4 d’abril de 2018 (R/E núm. E2018000982), es va rebre 
la notificació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’acord 
adoptat en sessió de 20 de març de 2018 següent:

«(...) Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les 
consideracions efectuades, aquesta Comissió acorda:
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-1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic el Castell de 
Peralada, promogut per Casino Castillo Perelada SA, Cavas Castillo 
Perelada SA i Immobiliaria Camo SL i tramès per l’Ajuntament 
de Peralada, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan 
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament 
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal completar la documentació del PEU per tal de donar 
compliment a les condicions urbanístiques fixades a la fitxa prevista 
en el POUM (punts 2.1 Tractament del Castell, 2.2. Tractament de 
l’espai enjardinat i 2.3. Tractament dels edificis de nova planta), que 
no s’han incorporat en la seva totalitat, per tal de donar compliment 
al POUM i als dos primers criteris generals d’ordenació fixats al 
document del Pla especial urbanístic.

1.2 D’acord amb l’article 4.1 de les Directrius del paisatge de les 
normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les 
Comarques Gironines cal incorporar en el document un estudi 
d’impacte i integració paisatgística que permeti avaluar la idoneïtat 
i suficiència dels criteris o les mesures adoptades per integrar en 
el paisatge les actuacions, usos, obres o activitats a realitzar i en 
cas se’n desprengui les actuacions previstes no s’integren en el 
paisatge de forma satisfactòria des de l’exterior i des de l’interior 
de la illa delimitada, caldrà incorporar les esmenes necessàries al 
projecte pre sentat.

1.3Cal modificar els àmbits afectats per la ubicació de l’edificabilitat 
de la proposta al plànol O-08, per tal que aquest àmbits no 
sobrepassin els gàlibs on es pot implantar les edificacions d’acord 
amb el plànol O-03 “ordenació de l’edificació”.

1.4 Cal introduir normativament que, la parcel·lació que resulti 
del projecte de reparcel·lació voluntària, en cap cas suposarà 
una alteració de les condicions de màxim respecte dels elements 
catalogats i sobretot evitar la fragmentació de l’espai enjardinat.

1.5 Caldrà modificar l’article 21.5 de la normativa del PEU, indicant 
que durant la celebració del Festival Internacional de Música, 
s’haurà de garantir la disponibilitat per a l’ús d’aparcament, amb 
unes 600 places, en terrenys propers a l’àmbit del pla especial. 
La indicació respecte el sector de sòl urbanitzable PPU Rec de 
la Montserrada es pot fer a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada.

1.6 Es recomana introduir a la normativa del document, les 
recomanacions de l’informe de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, 
emès en data 21 de juliol de 2017.

-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament i a Casino Castillo Perelada SA, 
Cavas Castillo Perelada SA i Immobiliaria Camo SL.»

10. En data 17 d’abril de 2018 (R/E núm. 2018001175), s’ha rebut 
una notificació d’una autorització d’intervenció arqueològica.

11. En data 18 d’abril de 2018 (R/E núm. E2018001201), el promotor 
ha presentat la documentació del text refós del PEU El Castell, on, 
d’acord amb el que consta a la pàgina 9 de la memòria, es justifica 
la incorporació de les prescripcions indicades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en l’acord adoptat en sessió de 20 de març 
de 2018.

12. En data 23 d’abril de 2018, l’arquitecte municipal ha emès 
informe en relació amb la nova documentació que va referència al 
text refós del PEU El Castell, part del contingut del qual es transcriu 
a continuació:

«(...)INFORMO

1. Antecedents.

1. El Pla Especial Urbanístic del Castell està regulat dins del document 
6 de l’annex normatiu del POUM. Aquest document preveu la 
redacció d’aquest Pla i defineix les principals característiques i 
condicions que haurà de contemplar.

2. En data 1 d’octubre de 2008 (DOGC num 5260), es va aprovar 
definitivament el Pla Especial Urbanístic del Castell (Zona Mirador) 
que contemplava únicament la regulació del sector Mirador i 
deixava per ordenar la resta de sectors de l’àmbit.

3. El present document inclou la totalitat dels àmbits del sector 
Castell d’acord amb el planejament urbanístic municipal (POUM) 
i estableix que quedarà derogat el Pla Especial del Castell (Zona 
Mirador).

4. Objecte: El PEU té per objecte desenvolupar l’ordenació de l‘àmbit 
del Castell de Peralada, en compliment de les determinacions 
del POUM de Peralada. El POUM  regula en l’article 10 de les 
Normes Urbanístiques la redacció d’aquest PEU i l’annex normatiu 
del POUM estableix que l’objectiu d’aquest Pla és garantir la 
conservació, millora i rehabilitació dels elements catalogats i el 
desenvolupament d’activitats culturals, recreatives, hoteleres i de 
restauració. S’estableix també l’aprofitament urbanístic de tot el 
sector que queda fixat amb un sostre màxim de 17.907 m2.

5. El PEU preveu la ordenació del sector en diferents zones:

• Zona E1: La que es correspon amb els sostre del Castell i 
construccions annexes. Es subdivideix en dues zones, la E1.1 (edifici 
origen del Castell i annexes antics) i la E1.2 (annexa contemporani) 

• Zona N-0: Jardins del Castell. 

• Zona N-1: Situada a l’encreuament del carrer Sant Joan i el Passeig 
de la Principal de Peralada. 

• Zona N-2: Zona destinada a la construcció del nou pavelló d’usos 
socio - culturals i de restauració. 

• Zona N-3: Destinada a noves instal·lacions hoteleres 

• Zona N-4: Nou auditori i sales tècniques annexes. 

6. (...)

2. Dades urbanístiques.

POUM Text refós 2014:

• Article 10 Normes Urbanístiques del POUM 

• document 6 de l’annex normatiu del POUM 

 

3. Normativa aplicable.

(...)

 

4. Documentació.

Es presenta la següent documentació:

Pla Especial Urbanístic del castell de Peralada (versió abril 2017 AI 
/ versió novembre 2017 AP). 



BUTLLETÍ TARDOR96

Aquest document conté:

• Memòria 

• Normes Urbanístiques 

• Pla d’etapes i avaluació econòmica 

• Informe Ambiental 

• Estudi d’avaluació de mobilitat generada 

• Revisió Hidràulica dels resultats de la Planificació d’Espais Fluvials 
(PEF) de la Muga al seu pas per Peralada. 

• Annexes: Inventari patrimoni arquitectònic del Castell Palau / 
Llistat de les parts de l’edifici del Castell i construccions annexes 
assenyalant les condicions tècniques en que es troba cada part i 
quin és el seu valor arquitectònic. 

• Fitxa inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del 
jaciment arqueològic denominat Jardí i Plaça del Castell. 

• Plànols: Informació / Ordenació / Avantprojecte NO vinculant 
del Pavelló, Hotel i Auditori. 

Text Refós Pla Especial (incorporant la Documentació 
complementària derivada de l’acord de la Comissió d’Urbanisme 
de 20 de març de 2018)

5. Serveis urbanístics bàsics.

L’àmbit disposa dels serveis urbanístics d’aigua potable, electricitat, 
gas natural, reg i xarxa de clavegueram. 

S’adjunten els plànols corresponents del traçat d’aquets serveis. 

S’indica en el PEU que no es necessària la redacció i aprovació d’un 
projecte d’urbanització atès que tot l’àmbit es de titularitat privada 
i no hi ha obres d’urbanització a executar. Tanmateix, s’indica, que 
si s’haurà de tramitar i aprovar un projecte de reparcel·lació, en el 
seu cas de reparcel·lació voluntària.

6. Pla d’etapes i avaluació econòmica.

S’estableix una primera etapa de quatre anys, a partir de l’aprovació 
definitiva del PEU, en la que es portarà a terme la construcció de la 
zona N-2  (pavelló) i al desmantellament de la carpa existent.

Una segona etapa de 8 anys (també a partir de la publicació de 
l’aprovació definitiva) en la qual es portaran a terme les actuacions 
previstes de les zones N-3 i N-4.

Ambdues etapes s’ajusten als termini que estableix el POUM.

Es fa constar, a efectes merament informatius, que el cost de les 
actuacions de la nova edificació previstes en la primera etapa 
(construcció del nou pavelló) és de 2.898.062,60 €

7. Justificació jurídica.

El PEU s’ajusta al que estableixen els articles 67 i 69 del Text Refós 
de la Llei d’urbanisme i als articles 92 a 94 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme.

Atès que la classificació és la de sòl urbà no es necessària 
l’avaluació ambiental.

La tramitació ve regulada per l’article 85 del text Refós de la Llei 
d’Urbanisme.

8. Conclusions.

En atenció a la documentació presentada s’estima:

- Que s’han incorporat les prescripcions derivades de l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de data 20 de març de 2018. 

- Que el Ple d’aquest ajuntament procedeixi a la verificació d’aquest 
text refós.»

Fonaments de dret:

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme (RLU).

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

• Decret de l’Alcaldia núm. 160/2015, de 22 de juny de 2015, de 
delegacions a favor de la Junta de Govern Local.

• El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. 6791 del 19 de 
gener de 2015). 

Proposta

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

Primer. Aprovar la verificació del text refós del Pla Especial 
Urbanístic del Castell de Peralada, del terme municipal de Peralada 
(Alt Empordà), el qual incorpora les prescripcions indicades per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme en l’acord adoptat en sessió de 
20 de març de 2018, tal i com consta a la pàgina 9 de la memòria 
presentada. 

 

Segon. Trametre la nova documentació presentada a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva publicació 
al DOGC.

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. 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

“Exposa el sr. Alcalde que s’ha de verificar el text refós i trametre 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva 
aprovació definitiva.”
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3.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ 
DE L’ACORD D’EXTINCIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE 
EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I 
L’AJUNTAMENT DE PERALADA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNS 
30 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL PARATGE LA 
COROMINA (EXP. 159/2017).
Antecedents de fet:

1.- El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 de febrer 
de 2009 acordà cedir gratuïtament a favor de l’Institut Català del 
Sòl el domini de la finca inscrita en l’Inventari de béns del municipi 
com a bé patrimonial, situada al carrer Germans Serra i Bonal de 
la urbanització Paratge Coromina, la descripció de la qual consta 
a l’expedient. 

2.- Vista l’escriptura de cessió gratuïta signada davant el Notari de 
Figueres, sr. F C C, en data 13 de març de 2009 i núm. de protocol 
355, entre aquest Ajuntament i l’Institut Català del Sòl. 

3.- Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, d’acord 
al qual, després de la corresponent visita de comprovació, queda 
acreditat que la finca cedida no ha estat destinada als usos 
previstos en l’acord de cessió de data 25 de febrer de 2009. 

4.- Vist l’informe emès per secretaria-intervenció. 

5.- El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 24 de 
maig de 2017 acordà iniciar l’expedient de reversió del bé cedit 
gratuïtament a l’institut Català del Sòl atès que no ha estat destinat 
a l’ús previst en el termini fixat, atorgant un termini d’audiència de 
deu dies a l’efecte de que la persona interessada pogués formular 
quantes al·legacions estimés pertinents.

6.- Dins de termini, l’Institut Català del Sòl presenta el corresponent 
escrit d’al·legacions (RE núm. 2132 de 6 de juliol de 2017).

7.- Informe de secretaria-intervenció, de data 5 de setembre de 
2017.

8.- El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 14 de 
setembre de 2017 acordà, entre d’altres, ESTIMAR parcialment 
l’al·legació presentada per l’Institut Català del Sòl en data 6 de 
juliol de 2017 i RE núm. 2132 contra l’acord adoptat pel Ple de la 
Corporació, en sessió extraordinària de data 24 de maig de 2017. 

9.- Dins de termini, l’Institut Català del Sòl presenta el corresponent 
recurs de reposició (RE núm. 3233 de 20 d’octubre de 2017).

10.- Informe de secretaria-intervenció, de data 3 de novembre de 
2017.

11.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 16 de novembre de 
2017 acordà desestimar el recurs de reposició interposat.

12.- Recurs contenciós-administratiu presentat per l’Institut Català 
del Sòl contra l’acord de l’Ajuntament de Peralada de data 16 de 
novembre de 2017 pel qual s’acorda la reversió del solar cedit a 
l’Incasòl per a la construcció de 30 habitatges de protecció oficial 
en conveni signat entre els parts el 25 de febrer de 2009 (recurs 
ordinari 17/2018).

13.- Esborrany de l’acord d’extinció del conveni subscrit entre 
el Departament de medi ambient i habitatge i l’Ajuntament de 
Peralada per a la construcció d’uns 30 habitatges amb protecció 
oficial al paratge La Coromina.

Fonaments de dret:

• Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat 

per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,

• Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

• Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
1372/1986, de 13 de juny.

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

• Conveni de data 19 de febrer de 2007 entre l’Institut Català del 
Sòl i l’Ajuntament de Peralada.

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

• Esborrany de l’acord d’extinció del conveni subscrit entre el 
Departament de medi ambient i habitatge i l’Ajuntament de 
Peralada per a la construcció d’uns 30 habitatges amb protecció 
oficial al paratge La Coromina.

Resolució:

Per tot l’exposat proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent ACORD: 

Primer. APROVAR l’acord d’extinció del conveni subscrit entre 
el Departament de medi ambient i habitatge i l’Ajuntament de 
Peralada per a la construcció d’uns 30 habitatges amb protecció 
oficial al paratge La Coromina, que consta a l’expedient, l’objecte 
del qual és resoldre el conveni subscrit entre el director general 
d’habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
que actuava en representació de l’INCASÒL,  i l’Ajuntament de 
Peralada, de data 19 de febrer de 2007, per a la construcció d’uns 
30 habitatges destinats a la venda al paratge la Coromina.

Segon. TRASLLADAR certificat del present acord a l’Institut 
Català del Sòl, al departament corresponent i al Jutjat Contenciós 
Administratiu 3 de Girona, atès que amb la signatura del present 
acord, es procedeix, per part de l’INCASÒL, al desistiment del 
recurs contenciós administratiu núm. 17/2018 contra la resolució 
del recurs de reposició a l’expedient de reversió, presentat en data 
18 de gener de 2018. 

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

Quart.- PUBLICAR  l’acord signat al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.

Cinquè.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat 
del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Sisè.- REALITZAR la corresponent anotació en l’Inventari de Béns 
de la Corporació Local, amb la finalitat de procedir a la preceptiva 
rectificació del mateix.

Setè.- REMETRE la documentació necessària al Registre de la 
Propietat perquè s’efectuïn les oportunes anotacions.
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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. 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

“Exposa el sr. Alcalde que amb aquest acord es finalitza el procés 
iniciat per recuperar els terrenys cedits i que l’INCASÒL desisteix 
del recurs contenciós administratiu.”

4.- Proposta d’acord de Ple per a la ratificació del Decret d’Alcaldia 
núm. 200/2018 de 25 d’abril d’aprovació de l’informe de seguiment 
del PAES (Exp. núm. X2018000104).

Antecedents:

1. El Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 200/2018, de 25 d’abril 
de 2018 pel qual s’aprova l’informe de seguiment del Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible (PAES) de Peralada redactat pel Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

 Proposta

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

Primer. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia-Presidència 200/2018, de 
25 d’abril de 2018, que literalment diu:

“DECRET DE L’ALCALDIA núm. 200/2018

Exp. Núm. X2018000104 (relacionat amb l’exp. Núm. 162/2012 i 
68/2017) 

Aprovació de l’informe de seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) de Peralada 

Antecedents:

1. El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 3 
de desembre de 2010 va aprovar el Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS) de Peralada.

2. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 29 de 
setembre de 2014, va ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 
209/2014, d’aprovació del document del Pla definitiu d’Acció per 
a l’Energia Sostenible de Peralada i els annexos corresponents del 
municipi de Peralada, elaborat per l’Oficina Tècnica ICP.

3. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 10 d’abril de 
2017, va ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 111/2017, de 5 d’abril 
de 2017 pel qual s’aprovava una fitxa d’actuació que s’incorporava 
al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Peralada (exp. núm. 
68/2017).

4. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha redactat l’informe de 
seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Peralada 
que mostra el grau d’implantació d’aquest; d’acord amb les dades 
que hi consten: El grau d’implementació de les accions del PAES 
fins al 2017 ha estat del 46,15 % i el percentatge d’estalvi assolit 
ha estat del 58,53 % respecte al total d’emissions que s’ha previst 
estalviar del 2005 al 2020, tenint en compte que les accions en 
curs s’han de completar fins al 2020. [...] Aquest percentatge 
inclou les accions completades i les accions en curs, tot i que 
aquestes s’acabaran de realitzar des d’ara fins al 2020. A informe 
també s’hi inclouen les fitxes de les noves accions següents:

A75/B71/39 Impulsa el Projecte 50-50 a l’escola

A75/B51/28 Aplicar una bonificació fiscal per potenciar la 
implantació d’energies renovables en els habitatges del municipi 

A75/B51/27 Aplicar una bonificació fiscal per als vehicles de 
baixes emissions

A75/B51/40 Instal·lació d’un punt d’informació energètic

5. La proposta de regidoria d’Agricultura de 19 d’abril de 2018.

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

Com l’Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada, a proposta de 
la Regidoria de d’Agricultura de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:

Primer. Aprovar l’informe de seguiment del Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES) de Peralada redactat pel Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i on s’inclouen les fitxes de les noves 
accions següents:

A75/B71/39 Impulsa el Projecte 50-50 a l’escola

A75/B51/28 Aplicar una bonificació fiscal per potenciar la 
implantació d’energies renovables en els habitatges del municipi 

A75/B51/27 Aplicar una bonificació fiscal per als vehicles de 
baixes emissions

A75/B51/40 Instal·lació d’un punt d’informació energètic

Segon. Traslladar el certificat del present acord juntament 
amb l’informe de seguiment a la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes.

Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució 
en la propera sessió que tingui lloc a efectes de la seva ratificació.

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. 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

“Exposa el regidor sr. Joan Cros que s’impulsa el projecte 50-50 a 
l’escola reinvertint-se el 50% del que s’estalvien, que s’aplica una 
bonificació fiscal per potenciar la implantació d’energies renovables 
en els habitatges del municipi, al qual la sra. Carreras manifesta 
que aquest punt implicarà una modificació de les ordenances, 
s’aplica una bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions 
i s’instal·larà un punt d’informació energètic on s’informarà a la 
gent respecte l’estalvi energètic. Hi hauran 12 sessions i tindrà una 
durada d’un any”.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 21.02 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín 

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

05/2018

Caràcter: Extraordinari
Data: 7 de juny de 2018

HI ASSISTEIXEN

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

NO HI ASSISTEIXEN

Sra. Mònica Lladó Descamps 
Sra. Meritxell Garrido Sirvent

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació del model de control intern 
en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 
de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i 
del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, 
com a procediment per a l’exercici de la funció 
interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat 
local (Expdt. Núm. X2018000076).

2.-  Proposta d’aprovació provisional de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa pel servei de piscina 
municipal (Expdt núm. X2018000210). 

3.- Proposta d’aprovació de la modificació de la 
plantilla de personal de l’Ajuntament de Peralada 
(Expdt. núm. X2018000212).

4.- Proposta d’aprovació inicial del projecte 
d’adequació de l’aparcament el Bullidor de Peralada, 
la relació detallada de béns i drets a expropiar així 
com la seva declaració d’utilitat pública i necessitat 
d’ocupació. (Expdt . núm. X2018000196)

5.- Aprovació provisional de la 3a modificació del Text 
Refós del POUM de Peralada. Edificació dels espais 
inedificats al Centre històric de Peralada i Vilanova 
de la Muga. Modificació condicions formals façanes. 
(Expdt núm. 78/2016)

6.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per l’aprovació 
de l’expedient i del plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir el concurs per a 
l’adjudicació de la concessió demanial per a 
l’explotació del servei de bar del centre social 
de Vilanova de la Muga – La Sala – i la prestació 
de serveis complementaris (Expdt. 98/2013 - 
X2018000213).

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

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

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN EN 
RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE 
REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL 
CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM 
A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA 
SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL (EXPDT. NÚM. 
X2018000076).

“L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 
424/2017), en el seu apartat 1, estableix que la fiscalització prèvia dels 
drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes 
autònoms es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior, si s’escau, 
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del 
control financer.

L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan 
interventor i a proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar 
el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia. 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
7 de juny de 2018
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Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de 
la Diputació de Girona, en data 20 de març de 2018, va adoptar 
l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i obligacions sotmeses 
a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits 
bàsics, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions 
amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que 
els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció 
prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord 
del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció 
general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació 
a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, 
respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits 
bàsics, actualitzat per acord de 7 de juliol de 2011 (en endavant 
ACM), en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens adherits 
al Servei d’assistència de la Diputació de Girona en l’exercici del 
control intern de les entitats locals. L’esmentat acord va ser publicat 
al Butlletí Oficial de la Província número 70, de data 11 d’abril de 
2018, essent vigent a partir de l’endemà d’aquesta publicació, i fins 
a la seva modificació o derogació expressa.

El president de la Diputació de Girona, en data 9 de maig de 2018, 
va aprovar la sol·licitud d’assistència en l’exercici del control intern 
a les entitats locals presentada per l’Ajuntament de Peralada al 
registre d’entrada de la Diputació de Girona el 23 de març de 2018, 
d’acord amb l’establert al Pla d’assistència i en virtut de l’article 6.4 
del RD 424/2017, que estableix que els òrgans interventors podran 
demanar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament 
i informe dels serveis d’assistència municipal i dels òrgans 
competents de les diputacions provincials, cabildos, consells 
insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els 
termes que preveu el RD 424/2017, de les atribucions conferides 
al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb l’article 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, es proposa l’adopció 
del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i 
ingressos de la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents 
amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó 
en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció 
interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que 
preveu l’article 9.1 del RD 424/2017.

SEGON. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a 
l’exercici de la funció interventora, en els termes que preveu l’article 
13 del RD 424/2017.

TERCER. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de 
Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al 
BOP núm. 70 d’ 11 d’abril de 2018 (el qual s’adjunta com Annex), 
referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització 
i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin 
al Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’aplicació 
dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots els 
tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el citat 
acord, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions 
amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que 
els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció 
prèvia.

QUART. Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control 
intern a l’Ajuntament de Peralada que contradigui la normativa 
vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de juliol de 2018.

CINQUÈ. Notificar el present acord al Servei d’Assistència en 
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de 
Girona. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

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

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: Cap

Abstencions: Cap

“Exposa la regidora sra. Lourdes Carreras que degut a un canvi 
normatiu s’ha imposat més càrrega de control sobre tot tipus 
de despesa de les entitats locals. Per tal d’alleugerir la càrrega 
administrativa, la Diputació de Girona ens dona el servei”. 

2.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE PISCINA 
MUNICIPAL (EXPDT NÚM. X2018000210). 
Antecedents de fet. 

1.- Establiment de la taxa pel servei de piscina municipal de 
Peralada.

2.- Informe de Secretaria – Intervenció.

Fonaments de dret.

• 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.

• 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. APROVAR PROVISIONALMENT l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal de Peralada, 
que consta a l’expedient.

Si no es presenten al·legacions l’acord d’aprovació provisional 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’acord, publicant-se 
l’acord d’aprovació provisional elevat a definitiu i el text íntegre de 
l’ordenança al BOP, al tauler d’anuncis i al web municipal.

Segon. EXPOSAR l’expedient al públic, pel termini de 30 dies, 
per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que 
considerin oportunes.

Tercer. PUBLICAR anunci del present acord al tauler d’anuncis i al 
BOP.
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Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

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

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: Cap

Abstencions: Cap

“Exposa la regidora sra. Maria José Romero que s’ha redactat 
la corresponent ordenança en previsió que l’Ajuntament pugui 
prestar el servei en cas que sigui necessari”.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA 
(EXPDT. NÚM. X2018000212).
Antecedents de fet: 

1.- Vist que en data 30 de maig de 2018 es va iniciar per Provisió 
d’Alcaldia expedient per dur a terme la modificació de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Peralada. 

2.- Informe de secretaria  de data 30 de maig de 2018. 

3.- Informe d’intervenció i proposta de data 31 de maig de 2018.

Fonaments de dret:

— Els articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic de la Llei de la 
Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

— L’article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

— Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

— Els articles 31 i següents i 69 del Text Refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre.

— Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases del Règim Local.

— Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

— L’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública.

— 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.

— El Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el 
règim de les retribucions dels funcionaris d’Administració Local.

Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la 
tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva 

aprovació pel Ple de la Corporació d’acord amb l’article 22.2.i) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Resolució:

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

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de 
personal municipal que té per objecte la modificació de la següent 
plaça:

B.2.3 Arquitecte tècnic 

Denominació: Arquitecte tècnic

Nombre de places:1

Dedicació: 24 hores/setmana 

Titulació: Arquitecte tècnic

Provisió: Concurs-oposició

Subgrup: B 

Complement de destinació: nivell 20

Complement específic: 4.288,34 (14 pagues)

Nombre de triennis reconeguts: 2

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini 
de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut 
aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat 
a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

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

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: Cap

Abstencions: Cap

“Exposa la regidora sra. Lourdes Carreras que la modificació de la 
plantilla de personal obeeix al fet que donada la càrrega de treball i 
atès que no es pot contractar nou personal s’han ampliat la jornada 
de treball de l’aparellador municipal. A dia d’avui feia 20 hores/
setmanals i passarà a fer-ne 24. 

Pregunta el regidor sr. Joan Planas si s’amplien 4 hores al qual la 
sra. Carreras respon afirmativament” 
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4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ DE L’APARCAMENT EL BULLIDOR DE PERALADA, 
LA RELACIÓ DETALLADA DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR AIXÍ 
COM LA SEVA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I NECESSITAT 
D’OCUPACIÓ. (EXPDT . NÚM. X2018000196)
Antecedents:

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

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

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

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

En data 30 de maig de 2018, els Serveis Tècnics municipals han emès 
nou informe, part del contingut del qual es transcriu a continuació:

“(...) INFORMO

1. Antecedents.

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

2. En data 19 de febrer de 2018, s’emet informe tècnic en relació a la 
situació urbanística i tramitació d’aquest projecte.

3. Posteriorment, es rep document via mail, on es relacionen el Bens 
i Drets a Expropiar. No consta el redactor ni la signatura; s’estima 
que es tracta del mateix redactor del projecte, Sr. Joan Falgueras.

S’incorpora aquest document al projecte als efecte de la seva 
tramitació.

Àmbit d’actuació:

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

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

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

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

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

Objectius i criteris de l’actuació:

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

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

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

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

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

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

2. Dades urbanístiques.

POUM Text refós 2014: 

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

3. Normativa aplicable. (...)

4. Documentació.

Es presenta:

• Projecte redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font

• Estudi de seguretat i salut.

• Relació de Bens i Drets a expropiar

5. Serveis urbanístics bàsics.

L’àmbit del carrer disposa dels serveis de :

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

6. Resum dades econòmiques.

Pressupost de licitació (*) 99.685,79 €.

(*) Segons s’especifica en el projecte 
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7. Conclusions.

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

2. La tramitació del projecte seguirà en tot allò previst per la llei 
d’urbanisme en referencia als projectes d’urbanització (art. 89.6 
D.L. 1/2010). El procediment  a seguir és el següent:

• Aprovació inicial per part de l’ajuntament

• Informació pública pel termini d’un mes.

• Tràmit a les següents administracions:

- Departament de Cultura: Per l’àmbit d’actuació dins de l’entorn 
del perímetre emmurallat.

- Servei d’extinció d’incendis: per tractar-se d’un aparcament de 
vehicles situat dins un entorn natural.

• Sol·licitud d’informe a les següents companyies per si tenen 
alguna consideració a fer dins l’àmbit dels serveis que subministren

- Endesa

- Telefònica

- Aqualia

• Aprovació definitiva per part de l’Ajuntament.

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

4. L’aprovació dels projectes d’obres locals comportarà la 
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys 
i dels edificis que estiguin compresos en la relació de béns i valors 
que s’adjunta:

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

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

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

Segons l’article 40 del ROAS, l’aprovació dels projectes d’obres 
locals comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi siguin compresos, a 
l’efecte de l’expropiació forçosa. L’execució del projecte requereix 
l’expropiació forçosa dels béns i drets que consten en la relació 
detallada incorporada al projecte i que porta per nom Annex de 
finques afectades, per la qual cosa la competència per a la seva 
aprovació correspon al Ple municipal, a tenor de l’article 38 del 
ROAS, i l’Ajuntament actua en la seva doble condició d’expropiant 
i beneficiari.

Segons l’article 37 del ROAS, el procediment d’aprovació dels 
projectes d’obres locals, especialment quan aquests porten 
aparellada l’expropiació forçosa de béns i drets, requereix la seva 

aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva; i s’afegeixen, en el 
present supòsit, de forma cumulativa, els tràmits derivats de 
l’expropiació en curs, un dels quals s’ha de traduir en la notificació 
individual dels acords que s’adoptin a les persones directament 
afectades que apareixen identificades en la relació detallada de 
béns i drets a expropiar.

El projecte esmentat conté, tal com determina l’article 31 del 
ROAS, una relació detallada i valorada dels béns i drets que s’han 
d’expropiar, amb identificació de les persones titulars.

Proposta

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

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

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

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

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

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

Total superfície 860,00 m2
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Tercer. Sotmetre el projecte esmentat inclosa la relació detallada 
de béns i drets que s’expropien i ocupen que en forma part a 
informació pública pel període de trenta dies mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major circulació, en 
el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament www.peralada.org, als 
efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte; i a efectes, 
alhora, de corregir possibles errors en la relació de béns i drets que 
s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar, 
si s’escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de 
l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat 
material o legal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra: Cap

Abstencions:

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

“Exposa el sr. Alcalde que tal i com ja s’ha exposat en diferents 
ocasions, de les 4 finques que se n’han adquirit dues i en queden 
dues per adquirir. Continua manifestant el sr. Alcalde que les obres 
del carrer Sota Muralla ja han començat i que el projecte d’obres 
per a l’adequació de l’aparcament del Bullidor servirà per donar 
sortida al passeig Sota Muralla. Fa avinent el sr. Alcalde que en 
qualsevol moment es pot arribar a un acord.

Pregunta el sr. Enric Serra si hi ha un solar entremig dels solars  
que ja són propietat de l’Ajuntament al qual el sr. Alcalde respon 
afirmativament. Pregunta el sr Serra Planas si és d’en Caula del bar 
al qual el sr. Alcalde respon negativament.

Manifesta el sr. Alcalde que s’ha encarregat als serveis tècnics 
municipals la valoració corresponent i que aquesta és el més 
ajustada possible, uns 9,30 €/m2, un preu molt per sobre del que 
val el terreny rústic.

Assenyala el sr. Alcalde que es generaran 61 aparcaments que 
serviran per treure els cotxes que hi ha al carrer.

Manifesta el sr. Serra Planas que s’absté, de moment, en la votació 
del present acord a l’espera de si s’arriba a un acord o permuta amb 
els propietaris.

Respon el sr. Alcalde que s’ha intentat arribar a un acord.

Manifesta el sr. Serra Planas que no és qüestió de preu, el preu li 
sembla correcte. La qüestió és si ells volen ser expropiats.

En aquest punt, manifesta el sr. Joan Cros que es tracta d’una 
qüestió d’interès públic.

Pregunta el sr. Serra Planas si es pot fer una permuta, al qual el sr. 
Alcalde respon que s’ha intentat”. 

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

Polígon 5 parcel.la 71 17140A00500071 JCP 465,00 m2 4.246,37 €
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5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 3A MODIFICACIÓ DEL 
TEXT REFÓS DEL POUM DE PERALADA. EDIFICACIÓ DELS 
ESPAIS INEDIFICATS AL CENTRE HISTÒRIC DE PERALADA I 
VILANOVA DE LA MUGA. MODIFICACIÓ CONDICIONS FORMALS 
FAÇANES. (EXPDT NÚM. 78/2016)
Antecedents:

1. És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar l’article 32 del 
POUM de Peralada per permetre l’edificació dels espais inedificats 
dels centres històrics de Peralada i Vilanova de la Muga ja que el 
planejament vigent no permet la seva edificació fins a l’aprovació 
definitiva d’un Pla Especial. Per això es planteja l’oportunitat i la 
conveniència de la necessitat de promoure la 3a modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Peralada que va ser aprovat en 
data 27 de novembre de 2014 i publicat al DOGC núm. 6791 de 19 de 
gener de 2015.

2. En sessió ordinària de 30 de juny de 2016, el Ple de la Corporació 
va aprovar inicialment l’expedient de la Modificació puntual núm. 3 
POUM Peralada. Edificació dels espais inedificats al Centre històric 
de Peralada i Vilanova de la Muga. Modificació condicions formals 
façanes, redactada el març de 2016 pels serveis tècnics municipals.

3. L’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual 
núm. 3 del POUM de Peralada van ésser sotmesos a informació pública 
durant el termini d’un mes, publicant-se el corresponent anunci al 
DOGC núm. 7171 de 27 de juliol de 2016, al BOP núm. 145 d’1 d’agost 
de 2016, a dos diaris de major circulació de la província, a la pàgina web 
municipal i al tauler d’anuncis municipal. Durant l’esmentat termini no 
s’han rebut al·legacions, tal i com consta al certificat de Secretaria de 
14 d’octubre de 2016.

4. S’ha donat audiència als Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Pau, 
Garriguella, Pedret i Marzà, Rabós, Masarac, Cabanes, Vilabertran, 
Mollet de Peralada, Figueres, Vila-sacra i Fortià, sense que s’hagin 
presentat al·legacions al respecte. 

5. Simultàniament a la informació pública es va sol·licitar informe al 
Departament de Cultura i Agència Catalana de l’Aigua, havent-se 
rebut tots els informes. Pel que fa al Departament de Cultura, aquest 
va emetre diversos informes, i d’acord amb aquests, se’ls va trametre  
un annex amb les fitxes identificatives i plànols, a més de l’informe 
tècnic municipal de data 22 de novembre de 2107 juntament amb 
fitxes identificatives. En data 5 de febrer de 2018 la Direcció General de 
Patrimoni Cultural va emetre informe favorable condicionat.

6. En data 28 de febrer de 2018 els Serveis Tècnics municipals varen 
informar en relació amb els informes dels organismes competents 
rebuts i per a l’aprovació provisional.

12. S’incorpora a l’expedient administratiu la documentació següent:

• Les fitxes individuals de les parcel·les objecte d’edificació indicant la 
separació que presentarien envers a la muralla als efectes de deixar-
la visible i que són les núm. 1, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24 i 25 de 
Peralada i la núm. 6 de Vilanova de la Muga.

• El plànol general de situació i emplaçament dels trams de muralla 
i portals de Peralada juntament amb els plànols de situació i 
emplaçament precís.

• El plànol general de situació i emplaçament dels trams de muralla 
de Vilanova de la Muga juntament amb els plànols de situació i 
emplaçament precís.

13. En data 1 de juny de 2018 els Serveis Tècnics municipals han emès 
nou informe en relació amb la documentació incorporada a l’expedient 
d’acord amb les condicions de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni i per a l’aprovació provisional, on consta que:

«(...) 10. En data 4 d’octubre de 2016 La Direcció General d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i Patrimoni informa desfavorablement l’expedient; 
s’indicaven els aspectes que es tenien que completar. Novament 
en data 5 de febrer de 2018, després de tramitar de nou l’expedient, 
aquesta Direcció informà favorablement amb les següents condicions:

En l’àmbit arquitectònic: Cal garantir l’existència dels trams parts de 
les muralles conservades dels dos nuclis (Peralada i Vilanova), amb 
la seva situació i emplaçament precís en el context de la planimetria 
real del municipi. La seva descripció complerta amb fitxes individuals 
per a cada àmbit, que incloguin plànols de les estructures patrimonials 
existents i fotografies històriques i actuals de cada cas.

Cal que s’incorpori la intervenció arqueològica prèvia a les obres 
d’edificació dels solars del carrer de l’Església de Vilanova de la Muga.

11. En data 30 de novembre de 2016, l’Agencia Catalana de l’Aigua 
informa en el sentit següent:

La construcció i rehabilitació d’edificacions en aquest espais és 
admissible en tant que es tracta de sòl urbà.....

Les edificacions que es projectin hauran de preveure les actuacions 
necessàries per a la protecció front el risc d’inundació i/o les mesures 
de protecció passiva a adoptar

El Pla d’Actuació municipal d’Emergència per inundacions establirà, si 
calen, les directrius addicionals per a la protecció de les persones que 
ocupin les edificacions i dels seus bens.

12. S’incorporen les condicions indicades per La Direcció General 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni en el sentit següent:

S’incorporen a modus de fitxes els àmbits que serien objecte d’edificació 
indicant la separació que presentarien envers a la muralla als efectes de 
deixar-la visible.

S’incorpora la documentació, sobre la planimetria real del municipi, els 
àmbits de muralla que son visibles amb la seva situació i emplaçament 
precís.

Tot i que l’articulat d’aquesta modificació ja ho identifica (art. 32), 
s’especifica d’una forma mes concreta -en el mateix article- la 
necessitat d’intervenció arqueològica prèvia a les obres d’edificació 
dels solars del carrer de l’Església de Vilanova de la Muga.

13. Els documents que conformen aquesta modificació son:

Modificació Puntual Núm. 3 Text Refós POUM. Edificació dels espais 
indeficats al Centre històric de Peralada i Vilanova de la Muga.

II. OBJECTE D’AQUESTA MODIFICACIÓ.

Aquesta modificació puntual del POUM de Peralada té per objecte: 

a)    Permetre que els espais inedificats del centre històric es puguin 
edificar tot i que no estigui redactat el Pla Especial que indica l’article 
32 de les normes urbanístiques del POUM. Aquest espais son els 
identificats per la clau H i Hm no subjectes a cap tipus d’afectació 
urbanística ni cessió i prenent en consideració el que preveu l’article 
32 i la Disposició Transitòria Cinquena de les Normes Urbanístiques 
del POUM. 

b) Regular els percentatges per a les obertures de les façanes a carrer 
i a pati.

c) Resoldre la contradicció de l’article 32 de la normativa del POUM 
on per un costat prohibeix que s’edifiqui en aquests àmbits i per altre 
regula les condicions d’obra nova.

d) Establir com a condició prèvia a la obtenció de la llicència municipal, 
la necessitat de tramitar l’expedient al Departament de Cultura per tal 
de que emeti l’informi pertinent sota l’àmbit de les seves competències. 

e)  Identificar els àmbits objecte d’aquesta modificació en un plànol 
normatiu.
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II. CONCLUSIONS

Atenent a les consideracions especificades en els apartats  
anteriors i en atenció al que disposa el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme 1/2010, de la Llei 3/2012 de modificació del text 
refós i del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
s’estima procedent:

1. L’aprovació provisional dels documents que conformen aquesta 
modificació.

2. Suspensió de llicències:

En atenció al que disposa l’article 73 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme modificat per la llei 3/2012, on s’indiquen el supòsits 
de suspensió de llicències a conseqüència de l’aprovació inicial 
d’instruments de planejament urbanístic, indicar que no s’estima 
procedent, sota el punt de vista tècnic, que s’acordi una suspensió 
de llicències en aquest àmbit atès que:

No es modifica el règim urbanístic del sòl i la normativa vigent del 
POUM ja no permet la construcció dels espais inedificats.»

Fonaments de dret:

— Els articles 73, 74, 76, 77 a 79, 85, 86 bis i 90 a 100, i la Disp. 
transitòria 18a del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

— Els articles 23, 70, 100 a 107, 111 a 118, Disp transitòria 12a del 
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol.

— L’article 22.2.c) i 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local.

— La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

— La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes.

— La disposició addicional 18a de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de la 
activitat econòmica.

— El Pla territorial Parcial de les comarques gironines (DOGC núm. 
5735 de 15 d’octubre de 2010).

— El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. 6791 del 19 de 
gener de 2015).

Així mateix, és aplicable la legislació sectorial següent:

— Patrimoni cultural: l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol, i l’article 33 de la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del patrimoni cultural català.

— Aigües: els articles 20.1.d), 25.4 i 40.4 del Text refós de la Llei 
d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 
i l’article 8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

— Medi ambient: articles 15 i següents de la Llei 42/2007, de 
13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat; la Llei 
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de Catalunya; així com 
la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 
ambient i de modificació d’aquesta última.

— Forests: l’article 39 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de 
forests.

— Sector d’hidrocarburs: l’article 5 de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

— Sector elèctric: l’article 5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 
del sector elèctric.

— Soroll: la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, i el RD 
1513/2005, de 16 de desembre, que la desenvolupa en relació amb 
l’avaluació i gestió del soroll ambiental, així com el RD 1367/2007, 
de 19 d’octubre, que la desenvolupa en relació amb la zonificació 
acústica, objectius de qualitat i emissions de qualitat, a més de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, el Decret 176/2009, de 10 de novembre pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002.

— Seguretat Industrial: Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, de 
Catalunya.

Proposta

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

Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de la Modificació 
puntual núm. 3 POUM Peralada. Edificació dels espais inedificats 
al Centre històric de Peralada i Vilanova de la Muga. Modificació 
condicions formals façanes, redactat pels serveis tècnics municipals 
que ha d’incorporar els plànols, les fitxes i les condicions fixades 
per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

Segon. Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva i 
posterior publicació al DOGC.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

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

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: Cap

Abstencions: Cap

“Manifesta el sr. Alcalde que aquesta proposta ve de lluny, de 
principis de l’any 2016. S’ha fet un topogràfic de la muralla per tal 
de donar compliment als requeriments efectuats per Cultura. Ara 
cal enviar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la 
seva aprovació definitiva” 
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6.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per l’aprovació de l’expedient 
i del plec de clàusules administratives particulars que han de 
regir el concurs per a l’adjudicació de la concessió demanial per 
a l’explotació del servei de bar del centre social de Vilanova de la 
Muga – La Sala – i la prestació de serveis complementaris (Expdt. 
98/2013 - X2018000213).

Antecedents de fet:

1.- Vista la renúncia a la concessió demanial a l’explotació del servei 
de bar del centre social de Vilanova de la Muga (La Sala) efectuada 
per la persona adjudicatària.

2.- Atesa la necessitat de licitar, novament, la concessió demanial 
per a l’explotació del bar del centre social de Vilanova de la Muga 
(La Sala) i la prestació de serveis complementaris.

Fonaments de dret:

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL).

• 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 (TRLMRLC).

• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 

• 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).

• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del Patrimoni dels ens locals.

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP) en tot el que no s’oposi al Reial Decret 
Legislatiu 3/2011.

• Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del RGLCAP, aprovat pel RD 1098/2001, de 
12 d’octubre.

• Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga 
la Directiva 2004/18/CE.

• Decret 817/2009, de 8 de maig, en tot el que no s’oposi al Reial 
Decret legislatiu 3/2011.

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives.

• Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives.

• Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles 
públics i de les activitats recreatives sotmeses a la Llei 11/2009, de 
6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de 
les activitats recreatives, i al seu Reglament.

• Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del 
Consell, relativa a la higiene dels productes alimentaris.

• Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i el 
comerç de menjars preparats.

• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

• Reial Decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s’aprova la 
reglamentació tècnica-sanitària en matèria de begudes refrescants.

Resolució:

D’acord amb l’exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació 
de la concessió demanial per a l’explotació del bar del centre 
social de Vilanova de la Muga (La Sala) i la prestació de serveis 
complementaris, per procediment obert mitjançant concurs. 

SEGON. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars 
que haurà de regir el concurs i sotmetre’l a informació pública durant 
un termini de vint dies a l’efecte de presentació de reclamacions. Si 
no se’n presentessin, es considerarà aprovat amb caràcter definitiu.

TERCER. Simultàniament, publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en el Perfil de contractant anunci de licitació, 
perquè durant el termini de quinze dies naturals, comptats a partir 
del següent al de la publicació, els interessats puguin presentar les 
proposicions que considerin convenients, amb el benentès que la 
licitació s’ajornarà el temps necessari per a resoldre les al·legacions 
que es presentin contra el Plec.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

 

Vots en contra:

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

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Abstencions: Cap

“Manifesta la sra. Lourdes Carreras que novament, donada la 
renúncia, s’ha de treure a concurs el bar de La Sala. Les bases són 
molt similars a les anteriors i, tot i que s’ha retocat l’horari a la 
baixa, aquest continua essent molt ampli.

Pregunta el sr. Serra Planas perquè va plegar la noia romanesa al 
qual la sra. Carreras respon que ho desconeix.

El sr. Alcalde manifesta que es va acabar el concurs i no s’hi va 
tornar a presentar. 

Pregunta el sr. Serra Planas si es van canviar les condicions al qual 
la sra. Carreras respon negativament.

El sr. Alcalde manifesta que es va introduir el tema del consum 
elèctric.
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El sr. Joan Planas llegeix el següent escrit, el qual es transcriu 
literalment a continuació:

“Ja hem dit nombroses vegades lo important que és la Sala per 
Vilanova. És bàsicament, l’únic que tenim, com ja sabeu de sobres, 
és molt més que un simple bar.

D’entrada, que sortís a concurs públic la gestió de la sala no hauria 
de semblar una mala idea, el problema és que ja hi ha sortit masses 
vegades i que ja tenim una certa experiència. Sempre passa el 
mateix. Ho agafa algú amb moltes ganes, molta il·lusió i molta 
empenta, i amb el temps se n’acaba cansant. Els números no 
surten, la feina és molt esclava, doncs són un munt d’hores, no hi 
ha vacances, ja que si es volen fer vacances s’ha de contractar algú 
i si els números no surten no es pot fer etc etc. I és que la Sala no és 
un gran negoci i el dia que sigui un gran negoci, desgraciadament, 
ja no serà la Sala, serà un restaurant de menús o una rostisseria 
o qualsevol altra cosa que doni per viure. Es dirà la Sala, però 
segurament ja no hi haurà els avis passant la tarda, els veïns 
comprant el pa o els nens jugant al futbolí, ni complirà la funció 
social que esta complint ara mateix.

Nosaltres creiem que la millor manera com pot funcionar la Sala 
és com funciona ara mateix. S’ha de reconèixer que quan va plegar 
l’ultima persona que portava la Sala, aquesta només va estar 
tancada un dia. Això va ser possible perquè la Sala va passar a ser 
gestionada immediatament per el centre. Reconeixem un cop més 
que les coses es van fer be. Hi ha un bon horari, un bon servei, el 
local esta impecable etc etc Desconeixem quins són actualment 
els “números” de la Sala, però si es que l’ajuntament hi ha d’afegir, 
creieu que són uns diners molt ben gastats. No us sàpiga greu si 
s’hi ha d’afegir, val la pena, o es que l’ajuntament no ha d’afegir 
en molts altres serveis que ofereix als seus vilatans. Quan costa el 
pavelló? Quan costarà el camp de futbol? 

Els últims dies hem estat parlant molt amb la gent sobre la Sala i hem 
escoltat moltes opinions i totes coincideixen amb el mateix. Quanta 
gent ha passat per la Sala? Que no anem bé tal com anem ara?

Si de nosaltres depengués, la Sala no sortiria a concurs, però de 
nosaltres no depèn. Tan de bo aquest cop tinguem sort i trobem 
algú que ho faci bé i no ens tornem a trobar igual d’aquí un any”.

Fa avinent el sr. Joan Planas que ara es va bastant bé i pregunta si té 
cost per l’Ajuntament al qual la sra. Carreras respon afirmativament. 
Continua manifestant la sra. Carreras que l’Ajuntament sempre ha 
intentat buscar serveis de qualitat i servei als ciutadans i sempre 
ha buscat el millor servei, atès que la feina, com a ajuntament, és 
intentar optimitzar els recursos que són de tots.

Exposa el sr. Joan Planas que ja ha sortit a concurs bastants cops i 
que ara va bastant bé.

El sr. Alcalde llegeix  el següent escrit, el qual es transcriu literalment 
a continuació:

“Respecte a la gestió de La Sala, l’obligació de l’Administració és 
prestar un servei de qualitat al millor cost possible.

És a dir, optimitzar els recursos. En el cas de la gestió de La Sala 
entenem que el servei sempre ha estat adequat i s’ha procurat que 
el cost per les arques municipals hagi estat el menor possible sense 
afectar a la prestació i qualitat del servei.

Des de l’Equip de Govern entenem que la concessió del servei amb 
les condicions que consten en el plec de clàusules és una bona 
manera de gestionar-ho i que ha de fer-lo sostenible en el temps”.

Finalment, manifesta el sr. Alcalde que l’equip de govern és 

conscient que obrir 7 dies a la setmana costa i per aquest motiu 
s’ha incorporat que es permeti tancar 1 dia.

El sr. Joan Planas exposa que respecte a tancar un dia, entén que 
pel que ho gestiona és un dret però que de cara als vilatans és un 
pas enrere.

Pregunta el sr. Joan Planas si ara l’Ajuntament hi ha d’afegir diners, 
al qual el sr. Alcalde respon afirmativament. 

Continua manifestant el Sr. Alcalde que l’habitual és que ho 
gestioni un concessionari, com en la majoria de municipis, que des 
de l’Ajuntament s’està fent diverses accions per promocionar el 
municipi i en concret Vilanova que és un punt de pas de múltiples 
rutes ciclistes i que tenim rutes con el Pirinexus, ruta dels Estanys, 
Camí natural de la Muga i recentment el projecte  Bicitranscat que 
es proposa posar a Can Sala un carregador de bicicletes elèctriques, 
un aparcament segur per bicicletes, etc. Des de l’Ajuntament es 
procuren crear les condicions perquè el que gestioni La Sala ho 
pugui fer i sigui rendible.

Finalment, pregunta el sr. Joan Planas si no es pot perllongar tal i 
com està ara al qual la sra. Carreras respon que és totalment atípic”.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 21.33 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President,Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

06/2018

Caràcter: Extraordinari
Data: 19 de juny de 2018

HI ASSISTEIXEN

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

NO HI ASSISTEIXEN

Sr. Enric Serra Planas
Sra. Meritxell Garrido Sirvent

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’incorporar més papereres al 
municipi de Peralada i Vilanova. 

2.- Proposta d’adequació d’espais de lleure de 
Peralada i Vilanova. 

3.- Proposta d’ús de les instal·lacions 
esportives. 

4.- Proposta d’ampliació del skatepark.

5.- Proposta d’informació de reciclatge en les 
àrees d’aportació de deixalles. 

6.- Proposta de neteja dels voltants dels rius del 
municipi. 

7.- Proposta d’utilització de productes de neteja 
ecològics. 

8.- Proposta de manteniment de patis i zones 
enjardinades de l’Escola.

9.- Proposta d’inflables el primer i últim dia de 
la temporada de piscina. 

10.- Proposta de reposició de bosses en els 
pipicans.

11.- Proposta de millora d’ús de les fonts del 
municipi.

12.- Proposta d’increment d’activitats infantils a 
les festes i fires municipals. 

13.- Proposta de revisió i manteniment dels 
ordinadors del Punt Jove. 

14.- Proposta d’incentivar la creació de nous 
comerços municipals. 

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

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

1.- PROPOSTA D’INCORPORAR MÉS PAPERERES AL MUNICIPI DE 
PERALADA I VILANOVA. (FAP)

Antecedents de fet:

Vist que s’han incorporat noves papereres al municipi.

Vist que hi ha papereres ubicades en llocs pocs visibles.

Vist que la capacitat d’algunes papereres existents és insuficient per la ubicació 
on es troben.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació els següents 
acords:

Primer.- Instal·lar més papereres en el municipi, com per exemple al C/ Sant Joan.

Segon.- Fer més visibles les papereres del Parc de la Zona esportiva ja que queden 
amagades entre els matolls.

Tercer.- Canviar les papereres de les entrades a l’escola Ramon Muntaner per 
unes de més capacitat ja que de seguida queden plenes.

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)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
7 de juny de 2018
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Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

“Exposa el sr. Alcalde que es procura que les papereres siguin 
uniformes. S’estudiarà posar  més papereres al Carrer Sant Joan. 
Pel que fa a fer-les més visibles a la zona esportiva, fa avinent el 
sr. Alcalde que es tracta d’una bona observació i que es mirarà de 
corregir.

Pregunta el sr. Joan Planas quina solució s’adoptarà per a les 
papereres que estan amagades, al qual el sr. Alcalde respon que o 
bé es retallaran els matolls o bé es canviaran d’ubicació.  ”.

2.- PROPOSTA D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS DE LLEURE DE 
PERALADA I VILANOVA. (EPM) 
Antecedents de fet:

Vist l’estat de les estructures dels parcs del municipi.

Vist l’estat d’algunes instal·lacions.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Repàs de les estructures dels Parcs de la Zona Esportiva 
i de Sant Sebastià  ja que estan mancades de pintura, algunes 
rovellades i descollades, sobretot el tobogan de davant la piscina.

Segon.- Fer un manteniment al Parc de Dalt de Vilanova, que està 
rovellat i li falta oli.

Tercer.- Repassar les línies de la pista i posar xarxes noves al pati 
de les antigues escoles de Vilanova, perquè és la única pista de 
Vilanova i ha d’estar en bon estat.

Quart.- Instal·lar més bancs a Vilanova, al passeig prop del camp 
de futbol perquè pugui descansar la gent gran.

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: Cap

Abstencions: Cap

“La regidora sra. Lourdes Carreras manifesta que des de l’Ajuntament 
es fa un pla de manteniment de totes les instal·lacions, les quals es 
revisen i pinten cada any o cada dos anys. Les incidències en el 
manteniment, quan es detecten per la brigada, es reparen. De tota 
manera en prenem nota.

Continua manifestant la sra. Carreras que el parc de dalt es va 
pintar no fa massa, tot i que mirarem el tema de l’oli. De vegades 
hi apareixen pintades que es procuren netejar, això vol dir que de 
vegades hi ha gent que de les instal·lacions en fa mal ús. 

Pel que fa a les línies de la pista manifesta la sra. Carreras que té 
tota la raó i de seguida que es pugui es farà. Les xarxes s’han canviat 
un parell de vegades, malgrat que ara tornen a estar foradades, per 

tant les canviarem. Ajuda molt que vosaltres que en sou usuaris 
ens feu saber aquelles coses que no estan en bon estat per així 
poder-les reparar.

En quant a posar més bancs al camí del camp de futbol, ho 
estudiarem i si es pot s’hi posaran, segur que hi trobarem un lloc 
per fer-ho, encara que s’ha de tenir en compte que Vilanova és 
un poble bàsicament agrícola i per aquest camí hi passen molts 
tractors, per tant depèn d’on posem els bancs es pot dificultar el 
seu pas”. 

3.- PROPOSTA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
(MVV)
Antecedents de fet:

Vist que hi ha hores en què la pista del Pavelló Municipal està buida.

Vist que hi ha hores en què el camp de futbol de Vilanova està 
lliure.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- La utilització de la pista del pavelló per a fer activitats 
esportives lliures perquè a vegades l’espai jove està ple de petits o 
poder anar al pavelló a jugar amb sabates amb la sola neta.

Segon.- La utilització del Camp de futbol municipal de Vilanova per 
jugar perquè el camp de les antigues escoles està ple i per poder 
jugar al camp de Vilanova quan no hi ha partits..

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: Cap

Abstencions: Cap

“Manifesta el sr. Alcalde que el pavelló està moltes hores lliure i 
que l’Ajuntament disposa d’un dinamitzador que coordina poder 
anar a jugar. Pel que fa a Vilanova cal que hi hagi un responsable 
d’obrir i tancar o que es comuniqui al dinamitzador.

La regidora sra. Mònica Lladó recorda que des de  l’espai jove, 
alguns dissabtes es fan activitats al pavelló i que poden passar per 
l’espai jove.

Pregunta el sr. Joan Planas què s’ha de fer per utilitzar el camp de 
Vilanova, que no ho ha entès, al qual el. Sr. Alcalde respon que 
sempre hi ha d’haver o un adult responsable o el dinamitzador, al 
qual el sr. Joan Planas pregunta si el dinamitzador es desplaçaria a 
Vilanova el qual el sr. Alcalde respon que si és necessari si.

Fa avinent la sra. Carreras que seria bo que el dinamitzador mateix 
programi activitats al camp de futbol de Vilanova.

El conseller que ha defensat la proposta, sr. MVV pregunta als 
regidors com es pot preguntar al dinamitzador, al qual la sra. Lladó 
respon que o bé passant per l’espai jove o bé mitjançant correu 
electrònic” 
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4.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE L’SKATEPARK. (RAL)
Antecedents de fet:

Vist l’èxit del Skate Park.

Vist que la superfície de la pista és gran, ens agradaria posar 
estructures més altes.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Ampliar amb estructures de més alçada.

Vots a favor: Cap 

Vots en contra:

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)

Abstencions: Cap

“Manifesta la regidora sra. Mònica Lladó que va costar molt tirar 
endavant l’skatepark i que la inversió va ser important. Ens vam 
assessorar amb Figueres i es van fer reunions amb el jovent on es 
van presentar uns mòduls. La pista és molt gran però petita pels 
mòduls que hi ha, s’havia de buscar la polivalència entre l’skate, el 
bmx i el patinet i l’espai és just pels mòduls que hi ha.

Proposa la sra. Lladó que abans que arribi l’hivern es faci un curs. 
S’ha de mirar l’evolució i més endavant s’estudiarà la proposta 
d’ampliació. De moment no s’accepta la proposta amb el propòsit 
de valorar-la més endavant”. 

5.- PROPOSTA D’INFORMACIÓ DE RECICLATGE EN LES ÀREES 
D’APORTACIÓ DE DEIXALLES. (JVL)
Antecedents de fet:

Vist que a les àrees d’aportació tant de Peralada com de Vilanova 
no es respecta l´abocament de deixalles als contenidors que els 
pertoca.

Vist l’estat diari en què queden aquestes àrees.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Instal·lar uns panells informatius a cada àrea on s’indiqui 
què s’hi pot abocar a cada contenidor i què cal portar a la Deixalleria 
Municipal perquè hi ha gent que tira coses al contenidor que no 
toca perquè el que toca està ple, i fa molt mal efecte i hi van els 
animals.

“El regidor sr. Joan Cros manifesta que en alguns llocs ja existeixen 
cartells informatius, tot i que hi ha gent gran que potser no els hi 
ha ensenyat a reciclar. Es tindrà en compte. Des de l’Ajuntament es 
farà la recollida de la fracció orgànica i si ens conscienciem serà un 
estalvi, tot i que hi ha incívics.

La deixalleria municipal obre el dissabte al matí i quan hi vas ja hi ha 
un senyor que et diu on s’han de llençar les coses

La regidora sra. Cortada manifesta que ens ha agradat molt la 
proposta dels panells informatius i que se’n faran de grans. Proposa 

al consell d’infants que dissenyin un logotip que s’inserirà als 
panells informatius”.

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: Cap

Abstencions: Cap

6.- PROPOSTA DE NETEJA DELS VOLTANTS DELS RIUS DEL 
MUNICIPI. (BCC)
Antecedents de fet:

Vist les deixalles que s’acumulen als vorals i canyissars.

Vist els abocaments incontrolats (electrodomèstics, mobiliari...) en 
algunes zones

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Desbrossar els canyissars perquè no s’hi acumuli la brossa.

Segon.- Controlar  i netejar els marges perquè no hi aboquin 
deixalles.

“El regidor sr. Joan Cros manifesta que els rius no són de 
competència municipal sinó de l’ACA i que l’Ajuntament quan els 
ha de netejar els hi ha de demanar permís. Manifesta el sr. Alcalde 
que l’ACA és qui mana sobre els rius. Pregunta el sr. Joan Planas 
què han de fer els nens si veuen que algú fa una cosa mal feta al 
qual el sr. Alcalde respon que han d’avisar als mossos, els nens 
avisar als pares i els pares ja sabran què fer. 

Finalment, manifesta el sr. Alcalde que s’accepta la proposta i que 
s’enviarà a l’ACA”.

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: Cap

Abstencions: Cap
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7.- PROPOSTA D’UTILITZACIÓ DE PRODUCTES DE NETEJA 
ECOLÒGICS. (JFD)
Antecedents de fet:

Vist que l’Escola Ramon Muntaner és una Escola Verda.

Vist que volem contribuir a la preservació del Medi Ambient.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Substituir els productes químics de neteja actuals per 
productes ecològics. El comitè mediambiental ja fa molts cursos 
que ho demana.

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: Cap

Abstencions: Cap

“El regidor sr. Joan Cros manifesta que ens ho apuntem per al curs 
2018-2019”. 

8.- PROPOSTA DE MANTENIMENT DE PATIS I ZONES 
ENJARDINADES DE L’ESCOLA. (SGP)
Antecedents de fet:

Vist que en les èpoques de vacances, sobretot les estivals, aquestes 
zones queden plenes de males herbes.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Aprofitar les èpoques sense alumnes per fer un 
manteniment d’aquestes zones i evitar que creixin males herbes i 
que la brigada passi per l’escola igual com fa al poble.

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: Cap

Abstencions: Cap

“La regidora sra. Rosa Cortada manifesta que dins de les feines de la 
brigada hi ha fer el manteniment de la zona verda del pati, tot i que 
la feina grossa es fa a l’estiu perquè no es fa ús de l’espai i perquè és 
quan s’aprofita per tirar els productes. Hem tingut una primavera molt 
plujosa i esperem les vacances per a fer les actuacions corresponents”. 

9.- PROPOSTA D’INFLABLES EL PRIMER I ÚLTIM DIA DE LA 
TEMPORADA DE PISCINA. (MVV)
Antecedents de fet:

Vist que cada estiu a la piscina s’instal·len inflables.

Vist que aquests inflables estan destinats a casals de fora el 
municipi.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Que els dies d’inauguració i cloenda de la temporada de 
piscina s’instal·lin inflables per a tots els usuaris, perquè abans 
només hi havia inflables l’últim dia.

Segon.- Que els dies de la temporada que s’instal·lin per casals de 
fora, aquests inflables puguin ser utilitzats pels usuaris perquè hi ha 
dies que venen casals i vols anar als inflables i et criden l’atenció.

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: Cap

Abstencions: Cap

“Manifesta el sr. Alcalde que la piscina la gestiona una empresa i que 
l’any passat va passar això que dius i procurarem que no passi. Els 
casals es portaven ells els inflables però aquest any no ha de passar”.

10.- PROPOSTA DE REPOSICIÓ DE BOSSES EN ELS PIPICANS. (NBS)
Antecedents de fet:

Vist que han detectat que sovint no hi ha bosses als pipicans 
distribuïts pel poble.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Controlar i reposar amb bosses aquests espais perquè 
quan te les deixes i en vas a buscar no n’hi ha i també perquè hi ha 
gent que les utilitza per altres coses.

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: Cap

Abstencions: Cap

“Manifesta la regidora sra. Maria José Romero que de material 
sempre n’hi ha però que se’n fa un mal ús i que es traslladarà a la 
brigada perquè ho revisin i ho reposin”. 
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11.- PROPOSTA DE MILLORA D’ÚS DE LES FONTS DEL 
MUNICIPI. (MBC)
Antecedents de fet:

Vist que hi ha fonts del municipi que tenen una pressió molt forta, 
especialment la de la farmàcia, la fleca i la de davant del llonguet, 
que esquitxa i la del carrer dels Tints que va molt dura.

Vist que n’hi ha fonts que el polsador va molt dur.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Revisar la pressió de les fonts per tal que no esquitxin.

Segon.- Revisar els polsadors per què siguin més accessibles, 
perquè costa beure i clicar el polsador a la vegada.

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: Cap

Abstencions: Cap

“Manifesta el sr. Alcalde que es revisaran els polsadors. Continua 
manifestant el sr. Alcalde que no es posa aixeta perquè la gent 
no ho deixi obert. La de la farmàcia potser està embussada. Ho 
revisarem”.

12.- PROPOSTA D’INCREMENT D’ACTIVITATS INFANTILS A LES 
FESTES I FIRES MUNICIPALS. (FAP)
Antecedents de fet:

Vist l’èxit de les activitats de la Fira del Clown i el nou format de la 
Fira Medieval

Vist la poca varietat de les activitats infantils a les Festes Majors.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Mantenir el format de les Fires del Clown i Medieval.

Segon.- Incrementar les activitats infantils a les Festes Majors, ja 
que hi ha pocs inflables i molts nens, sobretot a Vilanova.

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: Cap

Abstencions: Cap

“Manifesta la sra. Cortada que en prenem nota i que es procurarà 
mantenir el format de la fira del clown i de la mercadera. Pel que fa 
a les festes majors procurem que hi hagi activitats per la mainada i 
estem oberts a qualsevol proposta. Poden fer arribar la proposta a 
través del dinamitzador cultural que hi ha a l’oficina de turisme de 
Sant Domènec. 

Manifesta la sra. Carreras que la festa major de Vilanova és a 
l’hivern i que l’espai és interior i limitat, tot i que aquest any, com 
l’any passat, hi haurà inflables per l’11 de setembre i aquests sí a 
l’exterior. Totes les propostes seran benvingudes”.

13.- PROPOSTA DE REVISIÓ I MANTENIMENT DELS 
ORDINADORS DEL PUNT JOVE. (XSF)
Antecedents de fet:

Vist que els ordinadors de l’Espai Jove de vegades no funcionen bé.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Revisar i posar a punt tots els ordinadors del Punt Tic, 
perquè els ordinadors no funcionen i van lents.

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: Cap

Abstencions: Cap

“Manifesta el sr. Alcalde que teniu tota la raó. Hem demanat a 
la Generalitat una subvenció per tal de canviar-los i per això no 
els hem canviat. De totes maneres, si l’ajut no arriba, ho canviarà 
l’Ajuntament

14.- PROPOSTA D’INCENTIVAR LA CREACIÓ DE NOUS 
COMERÇOS MUNICIPALS. (MSM)
Antecedents de fet:

Vist els pocs comerços que hi ha al municipi.

El Consell d’infants municipal proposa al Ple d’aquesta Corporació 
els següents acords:

Primer.- Incentivar la creació de nous comerços i de diversa 
tipologia.
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Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cr os 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: Cap

Abstencions: Cap

“La regidora sra. Maria José Romero manifesta que l’Ajuntament 
es compromet a estudiar i impulsar la proposta, tot i que és difícil 
però no impossible”. 

Finalment, el sr. Joan Planas demana la paraula al sr. Alcalde i llegeix 
el següent escrit, el qual es transcriu literalment a continuació:

“Si em permeteu, abans d’acabar, m’agradaria intervenir.

Benvolguts nens i nenes, com heu vist al llarg del ple, no he 
intervingut gaire.

Alguns potser ja sabeu qui soc, d’altres potser no. Us ho explicaré 
breument.

Em dic Joan Planas i soc un regidor del grup independents de 
Vilanova. Soc el que es diu un regidor a l’oposició. I us preguntareu 
que és un regidor a l’oposició. Doncs un regidor a l’oposició és un 
regidor que no forma part de l’equip de govern i que té el deure 
de ser crític amb l’equip de govern i de fer-li propostes sempre 
que ho cregui convenient. Serveix per recordar-li a l’alcalde que no 
tothom va votar el seu partit i representar així una bona part de la 
ciutadania i en el meu cas concret, més de la meitat dels votants 
de Vilanova.

Voldria donar-vos les gracies per totes aquestes propostes que heu 
fet, dir-vos que són molt interessant i constructives i dir-vos que 
des de la meva posició, com a regidor a l’oposició, vigilaré que es 
duguin a terme i que si no fos així ho recordaré a l’equip de govern. 

Moltes gràcies per les vostres aportacions”.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 15.01 hores de la tarda la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

07/2018

Caràcter: Extraordinari
Data: 28 de juny de 2018

HI ASSISTEIXEN

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

NO HI ASSISTEIXEN

Sra. Mònica Lladó Descamps 
Sr. Enric Serra Planas

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de la 
Corporació de data 5 d’abril de 2018. (Expdt. X2018000088)

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de la 
Corporació de data 3 de maig de 2018. (Expdt. X2018000150)

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de la 
Corporació de data 7 de juny de 2018. (Expdt. X2018000217)

4.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de la 
Corporació de data 19 de juny de 2018. (Expdt. X2018000240)

5.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats. 

6.- Informes de les regidories.

7.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de la 5a. modificació de 
crèdit en pressupost de l’exercici 2018 (exp. núm. X2018000266).

8.- Proposta d’acord per a l’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, per a la concessió del servei de centre de dia de Peralada. (expedient 
núm.  X2018000211).

9.-Proposta d’acord per a l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions amb el consorci català LOCALRET (exp. núm. X2018000238).

10.- Proposta d’acord per a l’aprovació provisional de la 4a modificació del text refós 
del POUM de Peralada per a la modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant 
Joan (Expdt. núm. 104/2017). 

11.- Proposta d’acord per a l’adhesió a l’associació per al desenvolupament rural 
integral de la zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC) (exp. núm. X2018000153).

12.- Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada 
per al finançament del 50% de l’import de les famílies de Vilanova de la Muga pel 
transport no obligatori (expdt. X2018000231)

13.- Proposta d’acord per donar compte de l’acord adoptat per la junta de govern local 
en sessió de 31 de maig de 2018 d’aprovació inicial del  projecte de reparcel·lació del 
sector del pla especial urbanístic del Castell de Peralada (exp. núm. X2018000145). 

14.- Assumptes urgents.

15.- Precs i preguntes.

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

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DE DATA 5 D’ABRIL DE 
2018. (EXPDT. X2018000088)

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

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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
28 de juny de 2018
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2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 3 DE MAIG DE 2018. (EXPDT. X2018000150)

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

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

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 7 DE JUNY DE 2018. (EXPDT. X2018000217)
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 amb el resultat següent: 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (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: Cap

Abstencions:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 19 DE JUNY DE 2018. (EXPDT. X2018000240)
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 amb el resultat següent: 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (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: Cap

Abstencions:

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió municipal de Catalunya)

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

DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 5 D’ABRIL DE 2018, 
FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 28 DE JUNY 
DE 2018.

158 29/03/2018 Sol·licitud participació programa suport gestió del risc derivat de les piscines d'ús públic de 
Dipsalut pt05 X2018000079 Mireia

159 03/04/2018 Sol·licitud d'una subvenció a Diputació per a la promoció de l'esport (programa A,1 i A,3) X2018000067 Mireia

160 03/04/2018 Assabentat habitatge ús turístic c. Sant Quirze, 6 AAB X2018000015 Mireia

161 04/04/2018 Sol·licitud assistència jurídica a la Diputació de Girona 159/2017 Míriam

162 05/04/2018 Autorització d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de diverses parades de fires i atrac-
cions per la Festa Major de Sant Martí X2018000034 Miquel

163 05/04/2018 Sol·licitud ajut subvenció per organitzar fira Na Mercadera a Diputació de Girona X2018000068 Mireia

164 05/04/2018 Sol·licitud ajut subvenció a Diputació de Girona de noves tecnologies per al CTC Sant Domènec X2018000087 Mireia

165 06/04/2018 Ús de la via pública per la 5a trobada gegantera per la festa de Pasqüetes x2018000100 Míriam 

166 06/04/2018 Nomenament i convocatòria de la mesa de contractació de la concessió de la Piscina X2018000030 Míriam

167 06/04/2018 Suspensió procediment obres instal·lació estació base de telecomunicacions de Telxius Torres 
España, SLU X2018000038 Mireia

168 09/04/2018 Autorització de l'ocupació de la via pública per obres a l'Av. Constitució, 8 CIC X2018000102 Mireia
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169 09/04/2018 Devolució de l'ICIO per les obres de construcció d'un habitatge c. Roses, 18 MLD 216/2007 Mireia

170 09/04/2018 Suspensió procediment obres substitució paviment casino i petició informe cultura X2018000105 Mireia

171 10/04/2018 Desestimació al·legacions i restauració realitat física retirada casa prefabricada c. Toló MTMP 007/2018 Mireia

172 10/04/2018 contractes menors per a les obres de la primera fase de la conservació de la torre de muralla del 
Bullidor 70/2018 Mireia

173 10/04/2018 Atorgament targeta aparcament 2/2018 a favor de D C P X2018000111 Modesta

174 10/04/2018 Convocatòria de la mesa de contractació del centre de dia x2018000021 Míriam

175 10/04/2018 suspensió procediment i requeriment documentació obres connexió pou Tibiger, SA X2018000028 Mireia

176 12/04/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - duplicats X2018000020 Modesta

177 12/04/2018 Sol·licitud de vacances i assumptes propis de M S 2018 X2018000115 Mariana

178 12/04/2018 Modificació de la sol·licitud de l'ajut a l'OSIC per a la restauració de les pintures de l'església de 
Vilanova 78/2018 Mireia

179 12/04/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - estacionament X2018000020 Modesta

180 12/04/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senya-
litzades - Accés X2018000020 Modesta

181 13/04/2018 Sol·licitud d'assumptes propis de M C 2018 X2018000116 Mariana

182 13/04/2018 Sol·licitud de vacances M R 2018 X2018000118 Mariana

183 13/04/2018 Autorització provisional de distintiu d'accés i/o estacionament al nucli històric o zones senya-
litzades X2018000020 Modesta

184 13/04/2018 Sol·licitud de vacances C G 2018 X2018000117  Mariana

185 18/04/2018 Sol·licitud de vacances O A 2018 X2018000119  Mariana

186 18/04/2018 Sol·licitud d'assumptes propis O A 2018 X2018000119  Mariana

187 18/04/2028 Aprovació factures X2018000002 Elisabet

188 18/04/2018 Autorització parada de llibres i roses diada de Sant Jordi al Col·legi Ramon Muntaner X2018000137 Míriam

189 23/04/2018 Suspensió procediment i requeriment doc sol·licitud obres cobert parc. 97 pol. 8 DSM X2018000090 Mireia

190 23/04/2018 Assabentat HUT Av. Jaume I, 12 GPB X2018000128 Mireia

191 23/04/2018 Aprovació Comptes arrendament servei aigua i clavegueram, 4t Trim 2017 X2018000132 Inma

192 24/04/2018 Cedir l'ús del camp de futbol de Vilanova de la Muga X2018000044 Míriam

193 24/04/2018 Prorrogar la borsa de treball de Vigilant Municipal 183/2016 Míriam

194 24/04/2018 Contracte menor de servei amb la mercantil ALTIMA X2018000133 Míriam

195 24/04/2018 Cedir ús de la sala del centre de dia per impartir classes de Català a la sra. NCP X2018000044 Míriam

196 25/04/2018 Adjudicació piscina municipal  POL CHICO X2018000030 Míriam

197 25/04/2018 Llista admesos i exclosos convocatòria auxiliar informadora oficina de turisme X2018000071 Míriam

198 25/04/2018 Ampliació jornada laboral de l'arquitecte tècnic durant 6 mesos 156/2011 Míriam

199 25/04/2018 OVP aparcament unitat mòbil per retransmetre partit futbol X2018000149 Míriam

200 25/04/2018 Aprovació de l'informe de seguiment del PAES X2018000104 Mireia

201 25/04/2018 Aprovació del servei de comptabilitat energètica de l’any 2018 i 2019 del CCAE X2018000141 Mireia

202 26/04/2018 Sol·licitud de subvenció càrrecs electes 2018 X2018000106 Mireia



CASA DE LA VILA 119

203 26/04/2018 Aprovació del servei per a la creació d'un punt d'informació energètica amb el CCAE X2018000113 Mireia

204 26/04/2018 Convocatòria Ple extraordinari de data 8 de maig de 2018 X2018000150 Elisabet

205 26/04/2018 Aprovació nòmines mes d'abril de 2018 X2018000142 Inma

206 26/04/2018 Sol·licitud de vacances J M per el dia 27/04/18 X2018000155 Mariana

207 26/04/2018 Aprovació Pla de disposició de Fons i Pla de tresoreria X2018000061 Inma

208 27/04/2018 Sol·licitud subvenció de Diputació del programa "Pla a l'Acció" línia 1 (comptabilitat energètica i 
punt d'informació energètica) X2018000066 Mireia

209 27/04/2018 Sol·licitud subvenció de Diputació del programa "Pla a l'Acció" línia 3 (enllumenat públic) X2018000066 Mireia

210 04/05/2018 Procés selectiu netejador/a X2018000157 mariana

211 07/05/2018 Tràmit d'audiència prèvia a l'anotació registral de la finca del c. Sant Llàtzer, 3 X2018000129 Mireia

212 07/05/2018 Requeriment documentació PEU El Castell del Text refós per a la CTU 91/2017 Mireia

213 07/05/2018 Contracte menor de serveis direcció obra, coordinació i estudi seguretat obres millora accés sud 
Vilanova de la Muga X2018000154 Mireia

214 07/05/2018 Autorització de pas cursa PIRINEXUS x2018000135 Míriam

215 07/05/2018 Contracte menor topogràfic muralla Peralada i Vilanova de la Muga x2018000122 Míriam

216 08/05/2018 Devolució de les fiances dipositades per les obres a la façana del passatge del Fort, 7 de Vilanova 
de la Muga PLG 42/2017 Mireia

217 08/05/2018 Contracte menor de serveis direcció obra Sotamuralla X2018000162 Mireia

218 09/05/2018 Tramitació contracte d'obres reforma camp de futbol procediment obert simplificat X2018000161 Míriam

219 09/05/2018 Autorització d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de diverses parades de fires per la 
Fira del Clown 2018 X2018000004 Miquel

220 09/05/2018 Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència a Cooperació de Diputació per reparar el mur de 
la pl. Església de Vilanova de la Muga X2018000143 Mireia

221 10/05/2018 Aprovació del padró de la llar d'infants, abril i maig 2018 222/2017 Elisabet

222 11/05/2018 Autorització d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de diverses parades de fires per la 
Fira Medieval 2018 X2018000005 Miquel

223 11/05/2018 Contracte menor de serveis direcció executiva, programa control i coordinació de seguretat i 
salut obra Sotamuralla X2018000162 Mireia

224 11/05/2018 Aprovació definitiva projecte reforma camp de futbol X2018000022 Mireia

225 11/05/2018 Autorització IV Cursa Camí de Carros pel dia 27 de maig de 2018 X2018000098 Cristina

226 14/05/2018 Acceptació ajut OSIC treballs 1a fase pintures església Vilanova de la Muga 78/2018 Mireia

227 14/05/2018 suspensió procediment i requeriment compliment condicions 1a ocupació av. Jaume I, 7 MCCC X2018000041 Mireia

228 14/05/2018 Sol·licitud d'assumptes propis F O per el dia 11/05/2018 x2018000165 Mariana

229 14/05/2018 suspensió procediment i requeriment compliment condicions 1a ocupació c. Rodamilans, 1 MSV 344/2017 Mireia

230 15/05/2018 Llicència de gual permanent nº 24 M LL D X2018000052 Mariana

231 15/05/2018 Llista definitiva persones admeses i excloses  i nomenament de tribunal per el dia 5 de juny x201800071 Míriam

232 17/05/2018 Llicència de gual permanent nº37 P T C X2018000052 Mariana

233 17/05/2018 Llicència de gual permanent nº 45 M C B X2018000052 Mariana

234 17/05/2018 Suspensió procediment i petició de documentació projecte reforma Mas Garbeller FXAB X2018000093 Mireia

235 17/05/2018 Nomenament i data  de la mesa del centre de dia pel proper 23 de maig de 2018 X2018000021 Míriam

236 17/05/2018 Liquidació taxa de clavegueram del CASINO del 4art trimestre 2017 118/2016 Elisabet
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237 17/05/2018 Liquidació taxa de clavegueram del CASINO del 1er trimestre 2018 X2018000180 Elisabet

238 18/05/2018 Ampliació de la jornada laboral 4 hores durant 6 mesos del treballador F O S x2018000181 Míriam

239 18/05/2018 Baixa de gual núm. 78 de R O P X2018000053 Mariana

240 18/05/2018 Autorització de pas 1ª Ruta del Vi amb Cotxes Clàssics X2018000173 Cristina

241 18/05/2018 Autorització d'ús del pavelló i divers material al CLUB DE BASQUET PERALADA x2018000045 Míriam

242 21/05/2018 Canvi de nom de gual núm. 64 a favor del senyor P O T. x2018000053 Mariana

243 21/05/2018 Autorització 2 d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de diverses parades de fires per la 
Fira del Clown 2018 X2018000004 Miquel

244 21/05/2018 Llicència de gual permanent nº 99 J C P x2018000052 Mariana

245 21/05/2018 Suspendre el termini per presentar oferta Camp de futbol de Peralada X2018000161 Míriam

246 21/05/2018 Sol·licitud de vacances O A X2018000119 Mariana

247 21/05/2018 Retirada d'oferta del Sr. P C C oferta gestió piscina x2018000030 Míriam

248 21/05/2018 Ordre a Telefònica per reparar la façana de l'edifici de la pl. Carme x2018000177 Mireia

249 21/05/2018 Autorització canvi de sentit c. Rodamilans 151/2017 Mireia

250 21/05/2018 Autorització ocupació via pública Av. Constitució, 8 CIC x2018000102 Mireia

251 22/05/2018 Devolució fiança runes obres c. Dr Clos, 14 MDPC 223/2017 Mireia

252 22/05/2018 Devolució fiança runes obres c. Dr Clos, 26 MPM 247/2017 Mireia

253 22/05/2018 Rectificació padró mensual de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar d’infants, 
maig 2018 222/2017 Elisabet

254 22/052018 Correcció d’errors de fet en el Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 232/2018 x2018000052 mariana

255 23/05/2018 Cedir l'ús de la Sala a la COMUNITAT DE REGANTS x2018000044 Míriam

256 23/05/2018 Autorització 2 d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de diverses parades de fires per la 
Fira Medieval 2018 X2018000004 Miquel

257 23/05/2018 Sol·licitud de subvenció control de plagues Dipsalut x2018000064 Mireia

258 23/05/2018 Cedir l'ús de les escoles antigues a l'Escola Pompeu Fabra el proper divendres dia 25 x2018000044 Míriam

259 23/05/2018 Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència a Presidència de Diputació obres accés sud de 
Vilanova de la Muga X2018000143 Mireia

260 24/05/2018 Estimar el dèficit del cost de l'activitat d’autorització d’ús especial d’una part de les antigues 
escoles per a impartir ensenyament musical 239/2012 Elisabet

261 25/05/2018 cedir l'ús del pavelló al CLUB PATI SPORT EMPORDA x2018000044 Míriam

262 25/05/2018 Contracte menor projecte de gestió esportiva del Camp de futbol TECPLAN Enginyeria i organis-
me x2018000189 Míriam

263 25/05/2018 Contracte menor treball de desbrossament de camins i carreteres PERE SAGOLS ESCAPA X2018000190 Míriam

264 25/052018 Ampliar termini de presentació licitació Camp de Futbol x2018000161 Míriam

265 25/05/2018 Excloure la mercantil ACCENT SOCIAL de la licitació del centre de dia X2018000021 Míriam

266 28/05/2018 Aprovació nòmines mes de maig de 2018 X2018000188 Inma

267 28/05/2018 Aprovar expedient de licitació urgent de la piscina municipal X2018000198 Míriam

268 28/05/2018 Vacances treballadora M G X2018000186 Míriam

269 28/05/2018 Vacances treballador I A X2018000185 Míriam

270 28/05/2018 Acceptació desistiment tramitació PEU Vilanova de la Muga LPL 278/2017 Mireia
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271 29/05/2018 Formació compte general 2017 X2018000140 Inma

272 30/05/2018 Contracte menor modificació puntual POUM amb la mercantil LAVOLA 1981, S.A. X2018000191 Míriam

273 30/05/2018 Contracte menor d'obres al centre de dia amb PRUDENCIO AIBAR GONZALEZ x2018000209 Míriam

274 31/05/2018 Suspensió i requeriment sol·licitud obres portal accés PHRT al c. Major, 20 Vilanova de la Muga x2018000009 Mireia

275 31/05/2018 Autorització ocupació via pública Av. Constitució, 8 CIC x2018000102 Mireia

276 31/05/2018 Autorització de pas IV Ral·li Cantallops X2018000174 Cristina

277 31/05/2018 Contracte menor de subministrament de tendal a la llar municipal x2018000214 Míriam

278 01/06/2018 Permís i assumptes propis de la treballador M C x2018000116 Míriam

279 01/06/2018 Incoació exp. disciplina instal·lació habitatge prefabricat c. Toló, 2 MTMP 007/2018 Mireia

280 01/06/2018 Autorització 3 d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de diverses parades de fires per la 
Fira Medieval 2018 X2018000004 Miquel

281 01/06/2018 Aprovació padró IAE 2018 X2018000107 Elisabet

282 01/06/2018 Trasllat de l'exp d'obres de Mas Garballer al Dept de Cultura per informe X2018000093 Mireia

283 04/06/2018 Convocatòria ple extraordinari pel 7 de juny de 2018 X2018000217 Míriam

284 05/06/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - estacionament X2018000020 Modesta

285 06/062018 Convocatòria de la mesa de contractació del camp de futbol x2018000161 Míriam

286 08/06/2018 Contractació del Sr. O A i creació de borsa x201800071 Míriam

287 11/06/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - estacionament X2018000020 Modesta

288 12/06/2018 Aprovació del padró de la llar d'infants, juny 2018 222/2017 Elisabet

289 12/06/2018 CEDIR L'ÚS DE MATERIAL A L'AMPA ESCOLA RAMON MUNTAER X201800044 Míriam

290 12/06/2018 CEDIR L'ÚS LA SALA DEL CENTRE DE DIA 15 DE JUNY DE 2018 AGROASSESSOR X201800044 Míriam

291 12/06/2018 CEDIR US DEL CAFE DEL CENTRE DE PERALADA EL PROPER 14 DE JUNY COM PROPIETARIS 
FORAT 15 URB. GOLF PERALADA X201800044 Míriam

292 12/06/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - duplicats X2018000020 Modesta

293 12/06/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senya-
litzades - Accés X2018000020 Modesta

294 12/06/2018 Autorització 2ª Mojito's Party - Associació de Joves Peralada X2018000176 Cristina

295 13/06/2018 Devolució fiança obres c. Aragó, 3 MP 37/2018 Mireia

296 13/06/2018 Llicència de gual permanent núm. 16 i núm. 18 Sant Sebastià, 38 – E S P X2018000052 Elisabet

297 13/06/2018 Autorització de distintius de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones senyalit-
zades - estacionament X2018000020 Modesta

298 13/06/2018 Paga extra estiu 2018 X2018000027 Inma

299 13/06/2018 Convocatòria de la mesa de contractació de la piscina divendres dia 15 de juny x2018000198 Míriam

300 13/06/2018 Autorització festa Carrer Vilella dissabte 16 de juny X2018000232 Cristina

301 13/06/2018 Autorització festa Parc de la Coromina dissabte 30 de juny X2018000234 Cristina

302 14/062018 Aprovació de millora d'oferta FIELDTURF POLIGRAS X2018000161 Míriam

303 14/06/2018 Requeriment documentació obres piscina l’av. Jaume I, 14 (cadastre 28) RPC X2018000202 Mireia

304 14/06/2018 Autorització XIII Pamtomatada - Associació de Joves Peralada X2018000175 Cristina
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305 14/06/2018 Atorgament targeta aparcament 2/2018 a favor de R M B X2018000111 Modesta

306 14/06/2018 Atorgament targeta aparcament 3/2018 a favor de D R P X2018000111 Modesta

307 15/062018 Convocatòria ple extraordinària 19/06/2018 x2018000240 Míriam

308 15/06/2018 Decret admesos i exclosos convocatòria netejador/a x2018000157 Míriam

309 18/06/2018 suspensió del procediment i requeriment d'acreditació representació obres c. Comtes de 
Peralada, 17 Findalco x2018000167 Mireia

310 18/06/2018 Autorització instal·lació caseta pirotècnia Comercial de festes i revetlles, SL x2018000013 Mireia

311 18/06/2018 Productivitat 2018 x2018000244 Míriam

312 18/06/2018 Assabentat 1a ocupació c. Aragó, 4 EMX 219/2017 Mireia

313 18/06/2018 Adjudicació piscina municipal  POL CHICO x2018 000198 Míriam

314 20/06/2018 Adjudicació del contracte menor de serveis de coordinació de seguretat i salut del camp de futbol 
a B45 APARELLADORS, SCP X2018000235 Mireia

315 21/06/2018 Adjudicació del contracte de millor del Camp de futbol a la mercantil FIELDTURF POLIGRAS, S.A. X2018000161 Míriam

316 21/06/2018 Aprovació nòmines mes de juny de 2018 x2018000247 Inma

317 21/06/2018 Cedir l'ús de la sala de festes del centre al Banc de sang i teixits x201800257 Míriam

318 21/06/2018 4a. MC en el Pressupost de 2018 (Generació de crèdit) x201800243 Inma

319 21/062018 Assumptes propis E B x2018000261 Míriam

320 21/06/2018 Vacances J M x2018000155 Míriam 

321 22/06/2018 Vacances M C AP 25 de juny x2018000161 Míriam

322 22/06/2018 Vacances M B de 25 de juny a l'1 de juliol x2018000262 Míriam

323 22/06/2018 Aprovació del Pla de seguretat i salut obres ronda Sud de Vilanova de la Muga x2018000154 Mireia

324 22/06/2018 Sol·licitud subvenció joventut CCAE X2018000267 Mireia

325 25/06/2018 Convocatòria ple ordinari de data 28/06/2018 X218000269 Míriam

6.- INFORMES DE LES REGIDORIES.
6.1.ÀREA DE L’ALCALDIA, COMUNICACIÓ, RÈGIM INTERN, ESPORTS I SERVEIS 

6.1.1.GOVERNACIÓ

CONCEPTE ANY  2016 ANY  2017

DELICTES 49 53

CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA 4 4

DE LES LESIONS 2 3

CONTRA LA LLIBERTAT 1 3

DEL.CONT.INTIMITAT, IMATGE I INV.DOMICILI 1 0

DEL.CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS 0 1

DELICTES CONTRA EL PATRIMONI 39 38

BIS.CONTEA DRET DELS CIUTADANS ESTRANGERS 0 1

ORDENACIÓ DEL TERRITORI, PATRIMONI I MEDI AMBIENT 0 1

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COLECTIVA 1 2

DE LES FALSETATS 1 0
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Con es pot veure les xifres són molt similars i segons van informar 
són unes dades acceptables tenint com a referència d’altres 
municipis.

6.1.2.Serveis

Aigua

Hem patit diverses avaries a la canonada de subministrament que 
en algun del casos ha suposat el tall d’aigua no programat.

Estem a l’espera de rebre un estudi per tal de fer una nova canonada 
paral·lela a l’actual per tal de resoldre aquesta problemàtica

Manteniment dels espais públics.

S’ha fet una gran feina per part de la brigada municipal per endreçar 
els pobles, per mantenir les zones verdes, s’han pintat diversos 
carrers, posat nous bancs, papereres, etc. 

Neteja

S’ha contactat amb l’empresa que gestiona el servei de recollida de 
deixalles i escombraries per veure com minimitzar l’impacte de la 
manca de civisme creixent en quan a l’abocament de residus on no 
toca, bosses d’escombraries fora d’hores, contenidors malmesos, 
etc. Es reubicaran diversos contenidors, es canviaran els que 
estiguin en mal estat, es farà una bustiada recordant als veïns els 
horaris i llocs de recollida.

També des del servei de vigilants estant atents aquesta 
problemàtica i ja s’ha actuat en diversos casos que s’han detectat.

Canvis Ajuntament

Ja està operatiu l’arxiu ubicat al local de l’antic sindicat agrícola, a 
la plaça de la Creu.

S’han reubicat diversos despatxos amb el canvi del Jutjat de Pau 
al segon pis. Es tracta de racionalitzar els espais i optimitzar els 
recursos que disposem. L’atenció al públic es traslladarà a la part 
nova, que està adaptada per casos de mobilitat reduïda i esperem 
que això millori l’atenció al ciutadà.

6.1.3.Esports

En acabar al temporada farem una mica de balanç de les activitats 
que tenen lloc al pavelló  i quina projecció tenim per l’any vinent.

1.Club de Patinatge 

•Tenen aproximadament uns 50 nens.

•Entrenen  4 dies a la setmana i alguns caps de setmana tenen 
competicions o festivals. 

•Tenen patinatge adultes, un dia a la setmana (divendres). 

•Celebració del Festival de Nadal i Festival Fi de Curs.

2.Club de Bàsquet 

•Tenen aproximadament uns 45 nens.

• Entrenant 2 dies a la setmana més dissabtes competicions.

• Celebració de Trobada d’Escoles de Bàsquet.

Un total aproximant de 95 nens entre els dos clubs. 

Per la temporada 2018/2019 el Club Patinatge i el Club de Bàsquet 
tenen previst augmentar fins a 70 nens cadascun d’ells.

Els dos clubs del municipi que actualment utilitzen el pavelló es van 
reunir i van arribar a un acord en la distribució d’horaris que ens 
faran arribar a l’Ajuntament.

Activitats dirigides

Activitats que estan dirigides per un monitor titulat. 

1. Classes matí

• El nombre d’inscrits oscil·la entre 10 i  14 persones segons 
temporada.

• Activitats de 3 dies a la setmana amb CICLO, CARDIOTONO i 
PILATES.

2. Classes tarda

• El nombre d’inscrits oscil·la entre 50 i 60 persones segons 
temporada. 

• Activitats de 4 dies a la setmana amb dos classes per dia (Ciclo, 
Cardiotono, Zumba i Pilates).

Un total aproximat de 65 persones inscrites. 

Utilització Sala Fitness

L’horari de la sala del fitness és el mateix que l’horari d’obertura i 
tancament del Pavelló.

El nombre d’inscrits a la sala del gimnàs oscil·la entre 40 i 60 
persones (tant abonament familiar com individual) segons el 
moment de la temporada.

Les pistes de tennis la majoria dels abonats, per no dir cap, no les 
utilitzant. 

6.2. Àrea de Cultura, Ensenyament  

6.2.1. Cultura

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT 
DOMÈNEC

DIMARTS, 26 JUNY 2018

Convocatòria 

Dia: 26 de juny de 2018

Hora Sessió: 16.10 hores

Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

Convocats

Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada

Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó

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

Secretària: Sra. Mercè Comamala Laguna

Personal de Sant Domènec: Cristina Garriga

Excusa la seva assistència: 

Vocals: Sra. Mònica Lladó, Sr. Ramon Clos, Sr. Marc Clos i Sr. 
Enrique Hernández. 
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Ordre del dia

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
de data 27 de març de 2018.

2.- Balanç de l’Oficina de Turisme, d’abril a juny de 2018

3.- Balanç activitats, primavera 2018

4.- Programa d’activitats, estiu 2018

5.- Precs i preguntes.

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

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

2.- BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME, MESOS DE D’ABRIL A 
JUNY DE 2018.

La presidenta del Consell, sra. Rosa Cortada informa del balanç de 
l’oficina de turisme durant el període d’abril a juny de 2018.

AUXILIAR DE REFORÇ

A partir d’aquest mes el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec 
comptarà, amb un contracte de tres quarts de jornada, amb el 
senyor Oriol Abulí ocupant la plaça d’auxiliar d’informador per a 
l’oficina municipal de turisme, resultant de les proves selectives 
que s’han realitzat  a principi del mes de juny.

El senyor Abulí te llarga experiència en el sector i ha treballat 
d’informador turístic de Peralada durant sis mesos, gràcies a un 
conveni de pràctiques entre l’Ajuntament i el Programa de Garantia 
Juvenil de Catalunya.

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME 

Durant aquests tres mesos s’han registrat 1.702 consultes en 
l’oficina de turisme. Aquesta dada amb persones és un resultat real 
d’aproximadament una afluència d’unes 4.873 persones.

Les dades comparades amb el mateix trimestre del 2017, que foren 
de 3744 persones, les dades que se n’extreuen són d’un augment 
de visitants del 23,17%. 

AUTOCARAVANES

L’Ajuntament va constatar l’any passat la seva aposta per acostar el 
turisme d’autocaravana a Peralada tot facilitant als seus usuaris un 
espai específic per acostar nous visitants al municipi. Així, segons 
les estadístiques de l’Oficina de Turisme, en aquest darrer any i mig,  
de les consultes realitzades que han manifestat que pernoctarien al 
municipi, el 79,50% ho fa en la zona d’autocaravanes de Peralada.

L’origen de procedència dels autocaravanistes són majoritàriament 
de França, Catalunya i l’estat Espanyol, seguits d’Alemanya i dels 
Països Baixos, com a més destacats.  

Des del Centre Cultural Sant Domènec es fa un seguiment 
de les opinions dels usuaris en diferents aplicacions digitals 
especialitzades en aquest segment turístic. La majoria dels 
comentaris valoren positivament la ubicació de l’aparcament, 
l’oferta turística i comercial de la població i la gratuïtat del servei, 
deixant la mitjana en un notable.

Des de l’Ajuntament ens reafirmem que és una manera més de 
promocionar el turisme a la nostra població.

MERXANDATGE

En referència als productes de marxandatge, la botiga del Centre de 
Turisme Cultural Sant Domènec, ha realitzat vendes per un import 
total de 1.159€. Si comparem les dades dels mateixos mesos de 
l’any 2017, que foren exactament 304,40€, hi ha un augment 
notable d’ingressos del 74%.

Els nous productes de marxandatge que es disposen des de 
Setmana Santa i alguns canvis en els expositors dels productes han 
contribuït, de ben segur, a l’augment de vendes. 

ACCIONS PROMOCIONALS

El Centre Cultural Sant Domènec va participar, el 15 de maig, al Fam 
Trip destinat als i les recepcionistes de Càmpings de la província 
de Girona, organitzat pel Restaurant Cafè del Centre. En aquesta 
primera acció hi van participar 12 professionals de 6 càmpings. 

L’objectiu de la trobada era donar a conèixer l’oferta turística i 
cultural del municipi, visitant el centre històric, el Centre Cultural 
Sant Domènec, el Museu del Castell, les Caves de Peralada i 
finalitzant amb un dinar al restaurant El Centre.
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Enguany s’ha tornat a contractar un anunci publicitari, en el 
número del mes de juny, a la revista bimestral CAP CATALOGNE 
amb una difusió a nivell del sud de França (Perpignan, Montpellier, 
Toulouse...) de 45.000 exemplars (quiosc, oficina de turisme, sales 
d’espera, hotels, subscriptors...).

El Patronat de Turisme Costa Brava va sol·licitar la nostra 
participació, el passat 15 de juny, per tal de presentar el municipi 
de Peralada com a destí turístic davant de dos blocaires i dues 
Agencies de Viatges del Regne Unit especialitzats en cultura, grups 
d’escolars i Premium.

L’acció que portava per nom ‘Tastemotion London’, en el cas de 
Peralada, es va centrar en el casc antic, en el Centre de Turisme 
Cultural Sant Domènec i en el Festival Internacional Castell de 
Peralada.

BALANÇ ACTIVITATS PRIMAVERA 2018

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

Pasqüetes

A excepció del diumenge, que per causes meteorològiques es van 
haver de traslladar algunes activitats, la resta de la programació va 
seguir tal i com estava previst. 

La valoració de totes les activitats tradicionals, com de les novetats 
que es van programar (teatre i cercavila matinal), van tenir un 
nombrós públic i es van realitzar sense incidents. 

Exposicions i Trobada d’Urban Sketchers

El passat mes de març es va donar el tret de sortida al programa 
d’exposicions d’enguany. 

Gràcies a l’esforç i dedicació d’en Josep, s’està aconseguint una 
programació regular i de qualitat que fa que Sant Domènec sigui 
un lloc de referència per a les exposicions.

El passat 12 de maig també va tenir lloc la 1a Trobada d’Urban 
Sketchers, en la qual hi van participar 44 pintors urbans. La jornada 
va ser un èxit i hi ha voluntat de realitzar-ne una segona edició l’any 
vinent. 

Fira Medieval Na Mercadera

Des de l’Àrea de Cultura valorem positivament aquesta nova edició 
de la Fira Medieval de Na Mercadera, que ha permès promocionar 
el centre històric i la història local. 

En aquesta aspectes, per bé que els veïns i visitants que passejaven 
pel centre històric, plens d’activitat i amb una variada oferta 
de productes i serveis, valoraven positivament el canvi de data i 
d’emplaçament d’aquesta fira, caldrà donar un temps d’adaptació a 
Fira Medieval i aconseguir que la població, els comerciants i el teixit 
associatiu hi participin més activament. 

Passat l’estiu convocarem una reunió a tothom qui en vulgui formar 
part per treballar en la propera edició.

4.- PROGRAMA D’ACTIVITATS, ESTIU 2018

Respecte al programa d’activitats d’estiu d’enguany, no hi ha 
novetats. S’han mantingut les activats de sempre que creiem que 
són encertades i que tenen bona acceptació per part de la població.

5.- PRECS I PREGUNTES 

Pregunta la sra. Lídia Cerdà si per al Cicle de concerts es necessita 
gent al qual la sra. Cortada respon afirmativament, sobretot els 
dies de pagament.

Fa avinent la sra. Cortada que no s’ha concretat res sobre el tema 
del bar tot i que es preguntarà al sr. Ramon Fusté si pot venir algú 
des del Centre o algú del punt d’informació, de les 21.30 a les 24.00 
hores, tot i que durant el concert estarà tancat.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 16.35  hores de la tarda, 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.

6.2.2. Ensenyament 

Llar d’Infants

La matrícula per al Curs 2018-2019 ha estat la següent:

P0 – 0 alumnes, per tant queden 8 places obertes.

P1 – 13 alumnes, per tant queda complert el grup.

P2 – 12 alumnes, per tant queden 8 places obertes.

Pel que fa a les educadores la directora Eva Tarrés ha comunicat que 
en data 30 de juny agafa una excedència personal per a engegar un 
nou projecte. Des de l’Ajuntament li agraïm tots els anys dedicats a 
la llar i molta sort en la seva nota etapa.

Pel que fa a la direcció la rellevarà Núria Borràs i conjuntament amb 
la resta de les educadores actuals conformaran el claustre per al 
curs vinent.

Casal d’Estiu

Les inscripcions al casal d’estiu han estat bones. Des del passat 
dilluns 25 de juny fins  el dia 7 de setembre hi participaran, de 
moment, un total de 150 nens i nenes. El Casal Jove només s’ha 
programat del 2 al 27 de juliol.

Escola Ramon Muntaner

La Direcció de l’escola Ramon Muntaner a partir de l’1 de juliol es 
renova. L’actual directora Roser Ruiz, ha presentat la seva renúncia. 
El nou equip directiu el formaran en la direcció Montse Roig, com 
a Cap d’Estudis Laura Brosa i com a Secretària la Carme Sibecas. 

Volem agrair tots els anys de dedicació de la Roser i els diferents 
claustres que ha encapçalat per la bona feina realitzada que de ben 
segur han deixat empremta. 
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6.3. Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga  

6.3.1. Hisenda

6.3.2. Vilanova

OBRES D’ACONDICIONAMENT DE DIFERENTS ZONES:

• Pas d’en Molas. 

Durant el mes d’abril s’han efectuat obres de condicionament i 
millora de la zona de tocar del riu Muga al final del carrer del mateix 
nom, zona també coneguda com l’embarcador o el pas d’en Molas.

S’ha posat una previsió d’aigua al parterre de jardineria, s’ha reparat 
el banc d’obra existent i s’ha fet un nou pavimentat amb morter 
de color per evitar l’erosió que patia l’anterior, que era de sauló, 
per les crescudes de la Muga i per l’efecte de l’aigua de pluja en 
un carrer amb pendent pronunciat. Les obres les ha dut a terme 
Construccions Arnera. 

Queda pendent l’enjardinament del parterre central.

• Cementiri.

S’ha fet de nou tot el paviment de l’entrada central del cementiri 
que estava molt deteriorat.  Les obres també han estat a càrrec de 
Construccions Arnera. 

Properament s’hi instal·larà un mòdul de columbaris com també es 
farà al cementiri a Peralada.

• Can Sala.

S’han reparat les terrasses de les dues plantes de l’edifici de Can 
Sala per les filtracions que hi havia.

S’ha substituït la tela asfàltica de les dues terrasses per una de 
tipus auto protegida.

• Plaça de l’església.

S’ha construït una escala en un dels costats de la zona enjardinada 
de la plaça de l’església amb la intenció d’obrir un pas que en facilita 
la mobilitat de la gent que hi passeja. 

MILLORA DE ZONES ENJARDINADES.

S’han reformat els parterres de jardineria del passeig modificant el 
reg, amb col.locació de grava i substitució de les plantes actuals per 
donar una imatge de major contrast.

També s’han renovat algunes plantes del parterre de la plaça de 
l’església.

 RENOVACIÓ DE MOBILIARI URBÀ.

El mobiliari urbà té tant un us decoratiu com funcional que ajuda a 
millorar la imatge de carrers i places, per aquest motiu s’ha optat 
per fer una renovació de les papereres dels centres històrics tant a 
Peralada com a Vilanova.

A Vilanova també s’ha substituït el mobiliari de la terrassa de La 
Sala, així com a Peralada s’han substituït i col.locat noves jardineres 
i bancs.

OBTENCIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA RESTAURACIÓ DE LES 
PINTURES ROMÀNIQUES MURALS DE L’ESGLÉSIA DE SANTA 
EULÀLIA  – FASE 1. 

Ens ha estat concedida una subvenció per la restauració de les 
pintures romàniques murals de l’Església de Santa Eulàlia de 
Vilanova de la Muga de 15.915,99 € per part del al Centre de 
Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya.

La restauració es dividirà en dues fases, aquesta primera fase té un 
cost de 39.791,87 €, que es finançaran amb la subvenció i de la part 
que excedeix d’aquesta a parts iguals entre Bisbat i Ajuntament.

Les obres de restauració de la 1a fase hauran d’estar acabats abans 
de finalitzar l’any.

El 2019 es celebra el mil·lenari de la parròquia de Santa Eulàlia. 

INICI DE LA REPARACIÓ DEL PAS FORT. 

Havent obtingut l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
aquest mes de juny s’han iniciat els treballs de reparació del ferm 
del pas fort.

Aquests treballs inicialment estaven previstos pel mes de Juliol, 
però per qüestions de calendari i coordinació s’han avançat.

 Els treballs impliquen el tall de circulació pel pas durant 
aproximadament unes cinc setmanes.

ACTES

El dissabte 26 de maig va tenir lloc la 7a. edició de la Fira del Clown. 
Durant tot el dia es van presentar una quinzena d’espectacles i 
diferents tallers, tots ells relacionats amb el mon del pallasso. Es va 
fer entrega del premi pallasso de l’any a Jordi Pessarrodona clown 
i actualment Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada com a mostra de suport per la seva imputació pels fets 
del 20 de setembre i 1 d’Octubre de 2017.

A Sant Domènec aquest darrer trimestre hi ha hagut dues 
exposicions de pintura de tres artistes de Vilanova, Veitorr (Josep 
Esteve); i Miquel Barneda amb Blanca Valls.

6.4. Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat   

6.4.1. Agricultura

S’han desbrossat tots els camins asfaltats dels municipi, 
properament es faran els camins municipals d’accés a les finques 
agrícoles. 

S’ha arranjat el camí que va des de la carretera del Mas Pi fins 
passat el pont de la via del tren i la carretera de Llançà. 

S’han netejat les cunetes de l a carretera de Sant Nazari fins a la 
carretera de Sant Climent, també una part de la carretera de Sant 
Joan Ses Closes, aquesta feina s’ha fet per facilitar l’arrengament 
amb reg asfàltic de les dues carreteres. 

S’ha arreglat i compactat el camí que va des de la carretera de Sant 
Nazari fins passat el mas David i després el que va fins la cruïlla del 
mas Sepulcre i el mas Mirapigues, tot això perquè quedi fort per 
poder-hi aplicar el reg asfàltic.

6.4.2. Medi Ambient

• S’ha col·locat les bosses d’insectes ecològics per erradicar el 
pugó, aranyes i malalties diverses que sorgeixen a la temporada 
de primavera i estiu als arbres de Vilanova de la Muga i Peralada. 

• Vaig assistir a l’escola Ramon Muntaner a la votació dels nous 
delegats i delegades verds i després a l’entrega dels diplomes 
d’acabament del mandat dels antics delegats. 

• Després exposaren el pla d’actuació que s’ha portat a terme 
aquest curs i el que es portarà al curs que ve, aquestes actuacions 
són molt bones perquè els nens i les nenes es conscienciïn des de 
petits a respectar el medi. 
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• A finals de Juliol es desbrossaran les lleres del Llobregat al seu 
pas pel municipi de Peralada que va des de els Tints fins a l’estació 
d’aforament després del pont del Llobregat, també es farà des de el 
pas fort de Vilanova fins a la resclosa.

6.4.3. Sanitat

6.5. Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social  

6.5.1. Turisme

6.5.2. Joventut

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ ESPAI JOVE PERALADA ABRIL – 
JUNY 2018

Aquest segon trimestre de l’any han utilitzat l’espai jove un total de 
305 usuaris. Com sempre, els usuaris habituals de l’Espai Jove han 
estat nois i noies d’entre 12 i 18 anys així com també infants i les 
seves famílies, tant de Peralada, com de Vilanova de la Muga. Tots 
ells han participat a les activitats diàries de l’Espai Jove.

L’evolució significativa que es va poder observar amb el canvi de 
dinamitzador s’ha mantingut durant aquest segon trimestre del 
2018, a més hem comptat amb un monitor de pràctiques que ha 
facilitat la realització de moltes de les activitats, sobretot les de 
caire esportiu.

A mitjans de Maig la Maria, la nostra dinamitzadora, va deixar el 
lloc per engegar un nou projecte, aquest fet va motivar que l’Aleix 
ocupés el seu lloc ja que el seu període de practiques ja havia 
finalitzat, així dons des de mitjans de maig fins  ara l’Aleix ha dut a 
terme les tasques de dinamitzador.    

Regularment continuem amb les reunions tot l’equip de l’àrea de 
joventut (regidora, tècnica i dinamitzadora) per a desenvolupar els 
projectes marcats i dur a terme les activitats.

Activitats realitzades

Dia a dia s’han realitzat activitats variades a l’espai jove com jocs 
de taula o similar amb els més grans i activitats com manualitats, 
el futbolí i pintura amb els infants. Malgrat que la quantitat 
d’activitats programades fora de l’espai ha estat menor que en 
altres trimestres s’han realitzat moltes activitats dins l’espai jove a 
petició dels usuaris.  Es va començar el trimestre  amb l’objectiu de 
crear vincle entre la dinamitzadora, la persona de pràctiques i els 
participants, l’ objectiu es va assolir de manera molt  satisfactòria 
i seguidament ja  és va treballar  amb  la programació d’  activitats 
segons les demandes dels participants.

• El dia 6 d’abril, dins el marc de la FM de Pasqüetes els joves 
participants al curs de pre-monitor van organitzar una gimcana 
infantil. Va ser una activitat que va tenir molt d’èxit amb més de 50 
participants juntament amb les seves famílies.

• El dia 20 d’abril es va organitzar un taller de Sant Jordi pels més 
petits.

• El dia 21 d’abril es va realitzar una nova tarda de jocs esportius al 
Pavelló on els joves, van estar fent partits de futbol i altres esports.

• El 4 i 5 de maig vam disposar de la Play4 de l’Oficina Jove de l’Alt 
Empordà. Vam poder jugar al FIFA 17 i al joc de La Voz.1

• El dissabte 19 de maig es van fer activitats esportives al pavelló i 
un cop acabades es va organitzar  un sopar amb alguns dels joves 
participants 

• .El dia 26 de maig es va organitzar una bicicletada per anar fins 
a la Fira del Clown de Vilanova de la Muga però per manca de 
participants no es va poder dur a terme. 

Aquest juny a petició dels usuaris, hem tornat a repetir les activitats 
que més èxit han tingut al llarg d’aquest any ,  de  manera que  els 
dies 1 i 2 de juny es va tornar a fer unt orneig de FIFA amb la Play4 
que ens cedeix l’Oficina Jove de l’Alt Empordà i el dia 16 de juny, 
coincidint amb l’últim cap de setmana de l’Espai Jove es va fer  una 
tarda de jocs esportius al pavelló.

Projecte Skatepark

Finalment les obres de l’Skatepark van finalitzar el dia 2 de maig 
amb la col·locació dels mòduls per a la pràctica dels diferents estils. 
Durant el mes de maig s’ha estat adequant l’espai que s’ha dotat 
de dues taules de picnic , bancs i arbres per tal de fer més atractiva 
i còmoda tota la zona.

El passat dissabte 9 de juny es va fer la inauguració, és va  comptar 
amb la participació d’una trentena de joves tant del municipi com 
de municipis veïns. L’acte  va començar amb la  benvinguda i 
agraïment per part de la regidora de Joventut , i  tot seguit , tots els 
presents ens vam poder delitar amb les demostracions de moltes 
de les figures que permeten fer els mòdul que hi ha a la pista, de 
la ma de 12 persones molt reconegudes en aquest mon.  L’acte va  
finalitzar amb un petit piscolabis per a tots els participants. Malgrat 
la calor es fa una valoració molt positiva de la tarda per part de tots 
els assistents. 

6.5.3.Benestar Social

6.6. Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació (

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESA I OCUPACIÓ

“PERALADA amb el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya”

El passat 29 de maig va finalitzar el contracte del treballador en 
pràctiques  Oriol Abulí Vergés, que es va incorporar durant  sis 
mesos a l’Ajuntament de Peralada  a través del Programa de 
Garantia Juvenil de Catalunya. Aquesta contractació ha estat 
possible  perquè el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va 
atorgar a l’Ajuntament una subvenció destinada a la contractació 
en practiques de joves amb formació inscrits com a demandants 
d’ocupació a l’oficina de treball i també beneficiaris del Programa 
de Garantia juvenil de Catalunya.

L’inici de la contractació va ser 30 de novembre de 2017, la persona 
seleccionada es va incorporar com a informador turístic a l’Oficina 
de Turisme Sant Domènec a  jornada completa.

Anunci de contractació d’un auxiliar informador

Amb data 8 de juny l’Oriol Abulí Vergés , ha estat contractat  en 
règim laboral temporal d’interinitat, com auxiliar informador de 
l’oficina municipal de turisme de (grup C, subgrup C2).

Procés selectiu d’un/a netejador/a (grup E)

Amb data 15 de juny es fa pública la resolució de l’aprovació de 
la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per 
al procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un/a 
netejador/a (grup E) i la creació d’una borsa de treball, mitjançant 
concurs-oposició.

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el 
seu informe d’atur del mes de maig, per comarques i municipis, 
el Municipi de Peralada té un atur registrat de 48 persones, que 
representa una taxa d’atur del 6,66%.
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CURS DE CUINA

Des de fa més de vint anys, l’Ajuntament de Peralada organitza 
cursos de cuina amb la participació de xefs, pastissers i Restaurants 
molt coneguts.

El passat 29 de maig es va celebrar la cloenda de les jornades del 
curs de cuina 2018, s’han fet un total de 8 sessions, entre el 7 i 
29 de maig, tots els dilluns i dimarts a partir de les 21 hores  i han 
assistit una trentena de participants.

El curs ha estat  tot un èxit, com cada any, gaudint  de les diferents 
especialitats, des d’arrossos, sushi, foie, dolços etc.

PREMIS EMPORDÀ

El passat 21 de juny, vaig assistir  als jardins del Consell Comarcal, 
a Figueres, on és va celebrar l’acte de lliurament del Premi Empordà 
2018 al cineasta i activista polític Pere Portabella i Ràfols. Aquest 
guardó, consistent en una escultura dissenyada per l’empordanesa 
Mercè Riba, es lliura a persones i institucions que s’hagin destacat 
per la seva trajectòria i per la defensa o projecció de la comarca. 

Una comissió tècnica és l’encarregada d’analitzar les propostes 
que els arribin, procedents dels ajuntaments, o bé promoure’n 
de pròpies que després són aprovades pels òrgans de govern de 
l’Administració comarcal.

L’Acte va estar amenitzat pel duet Ros-Miró i va estar presidit pel 
President del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ferran Roquer.

7.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ 
INICIAL DE LA 5A. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN PRESSUPOST 
DE L’EXERCICI 2018 (EXP. NÚM. X2018000266).
Exp núm. Exp. X2018000266

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

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

El detall del Suplement de crèdit és el següent:

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.  

Detall del corresponent finançament:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 5/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

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

1 171 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE PARCS I JARDINS 15.000,00 7.363,93 22.363,93

1 924 21200 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CENTRE DE DIA 1.000,00 13.189,00 14.189,00

3 920 21201 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAN SALA 3.000,00 12.297,17 15.297,17

1 342 21202 CONSERVACIÓ ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 10.000,00 9.100,00 19.100,00

1 337 25000 CCAE-CONVENI DINAMITZACIÓ ESPORTIVA I JUVENIL 9.000,00 3.000,00 12.000,00

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 61.471,93 44.840,00 106.311,93

3 336 21900 RESTAURACIÓ PINTURES ESGLÉSIA VILANOVA 27.853,93 11.937,94 39.791,87

    101.728,04  

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 101.728,04

Pressupost d'ingressos: increment

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

1 171 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE PARCS I JARDINS 15.000,00 7.363,93 22.363,93

87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 525.681,27 101.728,04 627.409,31

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 101.728,04
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Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb 
data 21 de juny de 2018

Fonaments jurídics:

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

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

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

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

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expendient de Suplement de crèdit 
finançat amb Romanent Líquid de tresoreria general número 
5/2018 (Exp. X2018000266) del pressupost de despeses de la 
Corporació, i el detall del qual  és el següent:

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini 
de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis 
i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o 
al·legacions, si no es presentessin reclamacions i/o al·legacions 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar 

un nou acord plenari, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 169 i 177 del TRLHL.

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

Detall del corresponent finançament:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 5/2018

TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Pressupost de despeses: Suplement de crèdits

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

1 171 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE PARCS I JARDINS 15.000,00 7.363,93 22.363,93

1 924 21200 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CENTRE DE DIA 1.000,00 13.189,00 14.189,00

3 920 21201 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAN SALA 3.000,00 12.297,17 15.297,17

1 342 21202 CONSERVACIÓ ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 10.000,00 9.100,00 19.100,00

1 337 25000 CCAE-CONVENI DINAMITZACIÓ ESPORTIVA I JUVENIL 9.000,00 3.000,00 12.000,00

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 61.471,93 44.840,00 106.311,93

3 336 21900 RESTAURACIÓ PINTURES ESGLÉSIA VILANOVA 27.853,93 11.937,94 39.791,87

    101.728,04  

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 101.728,04

Pressupost d'ingressos: increment

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

1 171 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE PARCS I JARDINS 15.000,00 7.363,93 22.363,93

87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 525.681,27 101.728,04 627.409,31

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 101.728,04
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“Exposa el sr. Alcalde que tal i com ja s’ha efectuat en altres 
casos amb l’ACM, des de Localret ens negociaran millor una 
compra agregada dels serveis de telecomunicacions  que el propi 
ajuntament”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per 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

10.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE 
LA 4A MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL POUM DE PERALADA 
PER A LA MODIFICACIÓ DE LES ALINEACIONS DEL CARRER NOU 
DE SANT JOAN (EXPDT. NÚM. 104/2017). 
Antecedents:

1. En sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Peralada de 
data 24/07/2017 es va acordar no assumir la iniciativa de proposta 
presentada pel senyor M S V, en nom i representació de la senyora 
D C A, de data 31/03/2017 (R/E núm. 1012/2017) pel qual 
sol·licitaven la tramitació i aprovació d’una modificació puntual del 
vigent planejament urbanístic denominada “Modificació puntual 
del pla general d’ordenació urbanística municipal de Peralada, 
modificació de les alineacions del carrer Garriguella i colindants” 
l’objectiu de la qual era modificar les alineacions del POUM en 
l’àmbit del carrer Garriguella i carrers colindants

2. En sessió ordinària de ordinària de 5 d’abril de 2018, va acordar 
aprovar inicialment l’expedient la Modificació puntual núm. 4 
POUM Peralada anomenada Modificació de les alineacions del 
carrer Nou de Sant Joan, redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte 
Josep Comas Boadas.

3. L’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual 
núm. 4 del POUM de Peralada van ésser sotmesos a informació 
pública durant el termini d’un mes, publicant-se el corresponent 
anunci al DOGC núm. 7617 d’11 de maig de 2018, al BOP núm. 91 
d’11 de maig de 2018, a dos diaris de major circulació de la província, 
a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis municipal. Durant 
l’esmentat termini no s’han rebut al·legacions, tal i com consta al 
certificat de Secretaria de 19 de juny de 2018.

4. S’ha donat audiència als Ajuntaments de Castelló d’Empúries, 
Pau, Garriguella, Pedret i Marzà, Rabós, Masarac, Cabanes, 
Vilabertran, Mollet de Peralada, Figueres, Vila-sacra i Fortià, sense 
que s’hagin presentat al·legacions al respecte. 

Fonaments de dret:

— Els articles 57 a 59, 73 a 76, 79 al 81, 83-85, 86 bis i 90 a 100 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

— Els articles 22, 23, 64 a 79, 99 a 118 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol.

— L’article 22.2.c) i 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local.

— La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

— El Pla territorial Parcial de les comarques gironines (DOGC núm. 
5735 de 15 d’octubre de 2010).

— El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. del 19 de gener 
de 2015).

Proposta

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

Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de la Modificació 
puntual núm. 4 POUM Peralada anomenada Modificació de les 
alineacions del carrer Nou de Sant Joan i redactada el febrer de 
2018 per l’arquitecte Josep Comas Boadas.

Segon. Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva i 
posterior publicació al DOGC.

“Exposa el sr. Alcalde que ja es va produir l’aprovació inicial i que 
ara s’ha d’aprovar provisionalment la proposta i trametre-la a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme”.

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per 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

11.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ 
PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA 
NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA (ADRINOC) (EXP. NÚM. 
X2018000153).
Antecedents:

Atès que en data 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC 
la Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa 
pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, 
es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de 
selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació 
a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya, 2014-2020, i 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les 
estratègies de desenvolupament local. 
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Atès que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) 
entitat sense ànim de lucre constituïda el 30 de juny del 2008 
que té entre els seus objectius específics, entre altres, gestionar i 
optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit 
territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea, assumint a 
aquest efecte les funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les 
directives comunitàries.

Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis 
inclosos a l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, integrats 
i adherits al grup d’acció local, és necessari que els ajuntaments i 
entitats territorials corresponents manifestin la seva adhesió”.

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

Proposta

Com a regidora de Vilanova de la Muga es PROPOSA al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Transmetre a l’Associació per al Desenvolupament Rural 
Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya la voluntat d’aquest 
Ajuntament de formar part del grup Leader ADRINOC, present al 
territori.

Segon. Notificar aquest acord a l’Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC).

“Exposa la regidora sra. Lourdes Carreras que l’ADRINOC és una 
associació que aglutina diferents associacions i diferents ens 
públics i privats amb la finalitat de gestionar el programa LEADER, 
a saber, els fons europeus per a implantar negocis, ec tan a ens 
públics com a privats. Continua exposant la sra. Carreras que són 
programes de 6 anys”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per 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

12.- CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PERALADA PER AL 
FINANÇAMENT DEL 50% DE L’IMPORT DE LES FAMÍLIES DE 
VILANOVA DE LA MUGA PEL TRANSPORT NO OBLIGATORI 
(EXPDT. X2018000231)

Antecedents de fet.

1.- Escrit del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data 11 de maig 
de 2018 i RE núm. 2018001471 pel qual es tramet el conveni entre 
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada 
per al finançament del 50% de l’import de les famílies de Vilanova 
de la Muga pel transport no obligatori.

2.- Esborrany de l’esmentat conveni. 

3.- Informe de la secretària-interventora.

Fonaments de dret.

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

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

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

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

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

• Pressupost municipal per a l’exercici 2018.

Resolució.

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

Primer. APROVAR el conveni  entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Peralada per al finançament del 50% 
de l’import de les famílies de Vilanova de la Muga pel transport no 
obligatori, que consta a l’expedient.

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

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

Quart.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.
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Cinquè.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat 
del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

“Exposa la regidora sra. Lourdes Carreras que és una continuació del 
conveni que ja hi havia. El compromís de la Corporació és exhaurir 
la partida i es durà a terme a través de subvencions nominatives a 
les famílies.

Pregunta la regidora sra. Meritxell Garrido si les famílies tindran 
algun cost, al qual la regidora d’hisenda respon que s’han d’acabar 
de fer els números però pràcticament el 100% és bonificat”. 

Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per 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

13.- Proposta d’acord per donar compte de l’acord adoptat per la 
junta de govern local en sessió de 31 de maig de 2018 d’aprovació 
inicial del  projecte de reparcel·lació del sector del pla especial 
urbanístic del Castell de Peralada (exp. núm. X2018000145). 

Antecedents:

1. L’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària 
del dia 31 de maig de 2018, de l’aprovació inicial de projecte de 
reparcel·lació del sector del Pla especial urbanístic del Castell de 
Peralada.

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

Proposta

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

Primer. Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, en la sessió ordinària del dia 31 de maig de 2018, de 
l’aprovació inicial de projecte de reparcel·lació del sector del Pla 
especial urbanístic del Castell de Peralada, que literalment diu:

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

Antecedents:

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

2. En data 7 de maig de 2018 es va sol·licitar al Registre de la 
Propietat de Figueres el certificat de dominis i càrregues de les 
finques incloses al projecte de reparcel·lació, d’acord amb l’art. 
131 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme (R/S núm. S2018000502 de 26 
d’abril de 2018).

3. En data 28 de maig de 2018 els serveis tècnics municipals 
emeten informe al respecte, part del contingut del qual es transcriu 
a continuació:

SOL·LICITANT  F C A

PROMOTORS
CASINO CASTILLO DE PERALADA SLU
CAVAS CASTILLO DE PERALADA SA
INMOBILIARIA CAMO SL

REPRESENTANT G S (PAREJA I ASSOCIATS, ADVOCATS)

TRÀMIT APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC CASTELL DE PERALADA   

EMPLAÇAMENT ÀMBIT PEU DEL CASTELL PERALADA

REF. CADASTRAL

1041801EG0814S0001HE
1041801EG0814S0002JR
1041804EG0814S0001BE
1041802EG0814S0001WE
1041803EG0814S0001AE

EQUIP REDACTOR: PAREJA& ASSOCIATS, ADVOCATS
ACTIOPROJECT MANAGEMENT ENGINEERING

NÚM. REG. ENTRADA REGISTRE GENERAL D'ENTRADA:
E2018001057

DATA REG. ENTRADA:
9 D’ABRIL DE 2018
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1. Antecedents.

1. La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió data 20 de març 
de 2018 va aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic 
del Castell de Peralada supeditar-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions que es 
detallen en l’acord.

3. El Ple de la Corporació en sessió de data 3 de maig de 2018 ha 
aprovat la verificació del text refós del PEU del Castell de Peralada, 
del terme municipal de Peralada (Alt Empordà), el qual incorpora 
les prescripcions indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
en l’acord adoptat en sessió de 20 de març de 2018.

4. En data 26 d’abril de 2018 (RS 2018000502) es va sol·licitar al 
registre de la propietat el certificat de dominis i càrregues de les 
finques objecte de la reparcel·lació; tot d’acord amb el que estableix 
l’article 131 del D. 305/2006 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
Fins a la data no s’ha rebut aquest certificat.

2. Dades urbanístiques.

POUM Text refós 2014:

• Article 10 Normes Urbanístiques del POUM

• Document 6 de l’annex normatiu del POUM

• Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada (aprovació 
definitiva pendent publicació DOGC)

3. Normativa aplicable.(...)

4. Documentació.

Es presenta la següent documentació:

Projecte de reparcel·lació del sector del pla especial urbanístic del 
castell de Peralada, aquest document conté:

I. MEMÒRIA

1. Circumstàncies que motiven la reparcel·lació

1.1. Antecedents urbanístics

1.2. Fonamentació legal

1.3. Dades de la propietat

1.4. Contingut del Projecte de reparcel·lació

2. Descripció de l’àmbit reparcel·lable i determinacions 
urbanístiques aplicables

3. Finques aportades. Interessats i titulars de drets

4. Criteris de determinació dels drets de participació i d’adjudicació 
dels drets

resultants

5. Criteris adoptats respecte als béns i drets existents en les finques 
aportades

II. FINQUES APORTADES

III. FINQUES RESULTANTS I ADJUDICATARIS

IV. ANNEXOS

1. Notes simples registrals de les finques aportades

2. Fitxes cadastrals de les finques aportades

3. Informe de valoració de les finques i determinació de les 
adjudicacions

V. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

5. Valoració expedient. Justificació jurídica

1. El projecte de reparcel·lació conté els documents regulats pels 
articles 144 a 150 del Decret 305/2006.

2. El projecte de reparcel·lació s’ajusta a les determinacions del pla 
Especial Urbanístic del Castell de Peralada.

3. La reparcel·lació té per objecte, d’acord amb l’article 124.1 del 
TRLU, repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats 
de l’ordenació urbanística (en aquest cas, repartir els aprofitaments 
urbanístics previstos), regularitzar la configuració de les finques 
i situar-ne l’aprofitament en zones aptes per a l’edificació, de 
conformitat amb el planejament urbanístic. El contingut i efectes 
del present Projecte de reparcel·lació s’adeqüen al que estableixen 
els articles 124 a 129 del TRLU i els articles 130 a 163 del RLU. 
No implica obres d’urbanització ni la cessió de terrenys a favor 
de l’administració actuant. En conseqüència no és necessària la 
redacció i aprovació d’un projecte d’urbanització.

4. El sistema d’actuació previst pel planejament que s’executa és el 
de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, regulat als 
articles 130 a 134 del TRLU i 170 a 173 del RLU no essent necessària 
la constitució d’una Junta de Compensació atès que la totalitat dels 
propietaris han atorgat un apoderament a favor de Casino Castillo 
de Peralada SLU.

5. La relació de les finques adjudicades és la següent:

ELEMENT PRIVATIU 1 / FINCA RESULTANT 1 (Zona E1)

Descripció

Porció de sòl urbà edificada, identificada com a Zona E-1. Castell 
i construccions annexes pel Pla especial urbanístic del Castell de 
Peralada, amb una superfície de 3.113 m2 i un sostre edificat de 
6.412 m2 de sostre, que està destinat o es pot destinar als usos 
previstos pel referit Pla especial urbanístic. Aquest element és 
susceptible de ser dividit en propietat horitzontal, amb un màxim 
de 4 entitats independents, tot donant lloc, en cas de constitució 
d’aquesta propietat horitzontal, a una subcomunitat dins del 
complex immobiliari. Limita: al nord, amb element comú del 
complex immobiliari destinat a jardins i vialitat i amb el carrer de 
Sant Joan; i a l’est, l’oest i sud, amb referit element comú de vialitat 
i jardins.

La seva configuració física és la que reflecteix el plànol de finques 
resultants (plànol 4).

Adjudicació

Aquest element privatiu s’adjudica a CASINO CASTILLO DE 
PERELADA SLU

Quota de participació

Correspon a aquest element una quota de participació del 42,45% 
en el complex immobiliari.
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ELEMENT PRIVATIU 2 / FINCA RESULTANT 2 (Zona N1)

Descripció

Porció de sòl urbà edificable, identificada com a Zona N-1. Zona 
recreativa i comercial pel Pla especial urbanístic del Castell de 
Peralada, amb una superfície de 2.056 m2 i una edificabilitat de 
1.600 m2 de sostre, destinada als usos previstos pel referit Pla 
especial urbanístic. Limita: al nord, amb carrer de Sant Joan; a l’est, 
amb carrer Sant Llàtzer (C 252); al sud, amb element privatiu 3 del 
complex immobiliari (finca resultant núm. 3 del

projecte de reparcel·lació del Pla especial urbanístic del Castell de 
Peralada); i a l’oest, amb element comú del complex immobiliari 
destinat a jardins i vialitat.

La seva configuració física és la que reflecteix el plànol de finques 
resultants (plànol 4).

Adjudicació

Aquest element privatiu s’adjudica a INMOBILIARIA CAMO SL

Quota de participació

Correspon a aquest element una quota de participació del 10,60% 
en el complex immobiliari.

ELEMENT PRIVATIU 3 / FINCA RESULTANT 3 (Zona N2)

Descripció

Porció de sòl urbà edificable, identificada com a Zona N-2. Zona 
pavelló d’actes culturals i restauració pel Pla especial urbanístic 
del Castell de Peralada, amb una superfície de 7.224 m2 i una 
edificabilitat de 2.745 m2de sostre sobre rasant, destinada als 
usos previstos pel referit Pla especial urbanístic. Limita: al nord, 
amb carrer Sant Llàtzer (C-252); a l’est i al sud ,amb element comú 
del complex immobiliari destinat a jardins i vialitat; i a l’oest, amb 
element privatiu 2 del complex immobiliari (finca resultant número 
2 del referit projecte de reparcel·lació).

La seva configuració física és la que reflecteix el plànol de finques 
resultants (plànol 4).

Adjudicació

Aquest element privatiu s’adjudica a CASINO CASTILLO DE 
PERELADA SLU

Quota de participació

Correspon a aquest element una quota de participació del 16,36% 
en el complex immobiliari.

ELEMENT PRIVATIU 4 / FINCA RESULTANT 4 (Zona N3)

Descripció

Porció de sòl urbà edificable, identificada com a Zona N-3. Zona 
hotelera pel Pla especial urbanístic del Castell de Peralada, amb 
una superfície de 3.306 m2 i una edificabilitat de 2.400 m2 de 
sostre sobre rasant, destinada als usos previstos pel referit Pla 
especial urbanístic. Limita: al nord, a l’est i a l’oest, amb element 
comú del complex immobiliari destinat a jardins i vialitat; I al sud, 
amb carrer Sant Sebastià.

La seva configuració física és la que reflecteix el plànol de finques 
resultants (plànol 4).

Adjudicació

Aquest element privatiu s’adjudica a CAVAS DEL CASTILLO DE 
PERELADA SAU

Quota de participació

Correspon a aquest element una quota de participació del 12,71% 
en el complex immobiliari.

ELEMENT PRIVATIU 5 / FINCA RESULTANT 5 (Zona N4)

Descripció

Porció de sòl urbà edificable, identificada com a Zona N-4. Auditori 
pel Pla especial urbanístic del Castell de Peralada, amb una 
superfície de 8.477 m2 i una edificabilitat de 4.500 m2 de sostre 
sobre rasant, destinada als usos previstos pel referit Pla especial 
urbanístic. Limita: al nord i a l’oest, amb element comú del complex 
immobiliari destinat a jardins i vialitat; i a l’est i al Sud, amb Camí 
Sota del Parc.

La seva configuració física és la que reflecteix el plànol de finques 
resultants (plànol 4).

Adjudicació

Aquest element privatiu s’adjudica a CASINO CASTILLO DE 
PERELADA, SLU

Quota de participació

Correspon a aquest element una quota de participació del 17,88% 
en el complex immobiliari.

ELEMENTS COMUNS DEL COMPLEX IMMOBILIARI (Zona N0)

(1) Jardins i vialitat interior

És element comú del complex el sòl identificat com a Zona N-0. 
Espais lliures d’edificació pel Pla especial urbanístic del Castell 
de Peralada, amb una superfície de 41.605 m2 destinada a 
zona enjardinada, vialitat interna i camins, aparcament a l’aire 
lliure, serveis tècnics i activitats ocasionals amb instal·lacions 
desmuntables; i una edificabilitat de 250 m2 de sostre sobre 
rasant, destinada a construccions auxiliars i per a serveis tècnics. 
Limita: al nord, amb entitats privatives 2 i 3 del complex immobiliari 
(finques resultants núms. 2 i 3 del projecte de reparcel·lació del Pla 
especial urbanístic del Castell de Peralada); al ’est, amb Camí Sota 
del Parc; al sud, amb element privatiu 5 del complex immobiliari 
(finca resultant núm. 5 del referit projecte de reparcel·lació); i a 
l’oest, amb carrer de Sant Sebastià i amb element privatiu 4 (finca 
resultant núm. 4 del referit projecte de reparcel·lació).

La seva configuració física és la que reflecteix el plànol de finques 
resultants (plànol 4).

Càrregues: el sòl que constitueix l’element comú està gravat amb 
la servitud de pas de persones, cavalleria i carros, a favor de la finca 
La Coromineta (finca inscrita al Registre de la propietat de Figueres 
amb el número 1047).

6. Conclusions.

1. S’estima procedent l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació 
del Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada.

2. La tramitació seguirà en tot allò previst per l’article 119  la llei 
d’urbanisme. En referencia al procediment  a seguir és el següent:

• Aprovació inicial per part de l’ajuntament.

• Informació pública pel termini d’un mes. Concedir audiència a les 
persones interessades amb citació personal.

• Aprovació definitiva per part de l’Ajuntament.
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3. Suspensió de llicencies:

Atenent al que es regula per l’article 125 de la LU, la iniciació 
de l’expedient de reparcel·lació comporta, sense necessitat de 
declaració expressa, la suspensió de l’atorgament de les llicències 
a que es refereix l’article 73.1, en l’àmbit del polígon d’actuació 
urbanística. 

4. L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació restarà 
condicionada a la vigència del PEU.

5. Cal aportar un exemplar del projecte signat pels seus redactors.”

3. En data 29 de maig de 2018 s’emet l’informe de Secretaria sobre 
la legislació aplicable i el procediment a seguir, part del contingut 
del qual es transcriu a continuació:

“Antecedents de fet: (...)

Fonaments de dret:

La necessitat del projecte de reparcel·lació.

El present projecte de reparcel·lació té per objecte l’àmbit del 
sector del Pla especial urbanístic del Castell de Peralada, el qual 
fou aprovat inicialment per la present Corporació per acord de la 
junta de govern local, celebrada en sessió de data 2 de juny de 2017 
i provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària 
de data 20 de desembre de 2017. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 20 
de març de 2018 acordà aprovar definitivament el Pla especial 
urbanístic del Castell de Peralada i supeditar-ne la publicació al 
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós 
verificat per l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional. 

Presentat dit text refós, el Ple de la Corporació, en sessió 
extraordinària de data 3 de maig de 2018 acordà aprovar la 
verificació del mateix. 

El POUM preveu que el sistema d’actuació per a aquest àmbit és el 
de reparcel2lació en la modalitat de compensació bàsica. 

El present projecte es redacta de conformitat amb el que 
estableixen els articles 124, ss i cc de la llei d’urbanisme (Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya, TRLUC, modificat per la Llei 3/2012 
i els articles 130, ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Inici de l’expedient de reparcel·lació

D’acord amb l’establert a l’article 131 del RLU, l’inici de l’expedient de 
reparcel·lació s’entén produït per ministeri de la llei amb l’aprovació 
definitiva de la delimitació del polígon d’actuació urbanística a 
executar per aquest sistema, o bé del pla urbanístic que contingui 
aquesta delimitació. Un cop iniciat l’expedient de reparcel·lació, 
l’entitat o persona a qui correspongui la seva formulació, ha de 
sol·licitar del registre de la propietat la corresponent informació 
sobre titularitat i càrregues de totes les finques incloses en el 
polígon d’actuació urbanística. El registrador, amb motiu d’aquesta 
sol·licitud, ha d’estendre al marge de cada finca nota expressiva 
conforme són objecte de reparcel·lació.

Formulació del PEU. Interessats i titulars de drets

El PEU ha estat presentat per la sra. G S, Pareja i associats, 
advocats, en nom i representació del sr. F H L, CASINO CASTILLO 
DE PERALADA, SLU.  

De conformitat amb l’article 129 del TRLUC, integren la comunitat de 
reparcel·lació totes les persones propietàries de finques compreses 
en un polígon d’actuació urbanística sotmès a reparcel·lació.

Es consideren persones interessades les persones titulars dels 

drets que puguin resultar afectats per la resolució i també les 
persones titulars d’interessos legítims susceptibles d’afectació que 
es personin en el procediment i acreditin aquesta condició. 

El projecte de PEU dona compliment a l’establert a la normativa 
vigent aplicable. Es concreten en el projecte les persones 
propietàries i les titulars de drets que poden resultar afectades per 
la resolució.

Criteris de determinació dels drets de participació i d’adjudicació 
dels drets resultants.

Els propietaris han acordat unànimement la determinació dels drets 
de participació i l’adjudicació de les entitats privatives del complex 
immobiliari resultant segons consta en el projecte de reparcel·lació, 
conforme als arts. 126, ss i cc del TRLUC. 

Contingut del projecte de reparcel·lació.

En la Memòria del Projecte de Reparcel·lació es fa constar:

a. El planejament que és objecte d’execució.

b. La identificació i la superfície de la unitat reparcel·lable.

c. Els criteris aplicats amb vista a la valoració si escau, de les finques 
aportades i de les finques resultants i la distribució de beneficis i 
càrregues.

d. La justificació del compte de liquidació provisional de la 
reparcel·lació amb especificació de les partides següents:

— El pressupost provisional de despeses d’urbanització.

— Les despeses generades per la redacció del projecte, i, si escau, 
del planejament que s’executa i del projecte d’urbanització, així 
com qualsevol altre despesa prevista amb especificació de la seva 
causa.

— La previsió de les despeses necessàries per a la formalització 
i inscripció del projecte de reparcel·lació. La quantia de les 
indemnitzacions en metàl·lic per cancel·lació de càrregues i altres 
drets a satisfer als seus titulars, les corresponents a les persones 
titulars de drets externs a l’àmbit per ocupacions temporals 
requerides per l’execució de l’obra urbanitzadora, així com la de les 
indemnitzacions a satisfer a determinades persones propietàries 
a les quals no s’adjudica sòl o se’ls adjudica en menor proporció a 
la seva aportació, i la de les persones titulars de restes de finques 
externes al sector per raó de la seva reduïda superfície. La data per 
determinar el valor d’aquestes indemnitzacions és la regulada en 
l’article 131 del Decret 305/2006.

e. La identificació d’aquelles càrregues d’urbanització que, d’acord 
amb el que s’estableix en l’article 127.3 del Decret 305/2006, no 
són a càrrec de la comunitat reparcel·latòria i han de ser per tant 
assumides de forma individualitzada per les persones propietàries 
de les finques.

f. La quantificació, si escau, de l’equivalent econòmic del deure de 
cessió del sòl amb aprofitament urbanístic.

g. La identificació dels elements que no s’han d’indemnitzar 
perquè es poden conservar provisionalment, ja sigui per no ser 
radicalment incompatibles amb l’ordenació, per no ser necessària 
la seva eliminació per realitzar les obres d’urbanització previstes en 
el pla, o per estar situats en una superfície que hagi d’adjudicar-se 
íntegrament al seu propietari o propietària. 

h. La determinació de l’existència de drets de reallotjament i les 
previsions per fer-ho efectiu, tant temporalment com de forma 
definitiva.
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A més, com a documentació gràfica del projecte de reparcel·lació 
incorpora la següent:

— Plànol de situació del polígon d’actuació urbanística objecte de 
reparcel·lació.

— Plànol que reflecteixi l’ordenació prevista en el planejament 
urbanístic objecte d’execució.

— Plànol de finques aportades.

— Plànol de finques resultants i adjudicacions.

— Plànol de superposició de finques aportades i resultants.

Són despeses d’urbanització que han de ser assumits per les 
persones propietàries com a càrrega individualitzada dels 
corresponents terrenys, i que no són a càrrec del conjunt de la 
comunitat reparcel·latòria, els següents:

— Les despeses que s’hagin d’atendre per preparar els terrenys per 
executar les obres d’urbanització quan la preparació esmentada 
exigeixi actuacions desproporcionades com a conseqüència de 
les accions o omissions dels seus propietaris o propietàries. A 
tals efectes, són accions o omissions que comporten actuacions 
no assumibles per la comunitat de reparcel·lació les obres, les 
instal·lacions, els moviments de terres, els abocaments, les 
extraccions d’àrids, les alteracions topogràfiques i morfològiques 
i qualsevol una altra variació objectiva dels terrenys que s’hagin 
executats sense la llicències o autoritzacions administratives 
adequades o sense ajustar-se a aquestes.

Aquest règim també s’aplica quan les obres de preparació dels 
terrenys siguin conseqüència de les obligacions imposades a 
les persones propietàries de sòl per la normativa relativa a sòls 
contaminats, o de l’incompliment de l’obligació de portar a la 
pràctica programes de restauració imposats per les llicències o 
autoritzacions atorgades, així com quan aquesta obligació s’hagi 
imposat per resolució administrativa dictada per l’administració 
competent d’acord amb la legislació sectorial que sigui  d’aplicació.

— Les indemnitzacions que corresponguin per l’extinció 
d’arrendaments i d’altres drets personals que s’hagin constituït amb 
posterioritat a l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació, si es 
tracta de polígons d’actuació en sòl urbà delimitats directament 
pel planejament general, o amb posterioritat a l’aprovació inicial 
del projecte de reparcel·lació, si es tracta de polígons d’actuació 
en sòl urbà delimitats directament pel planejament general, amb 
posterioritat a l’aprovació inicial del planejament, si es tracta de 
sectors objecto d’un pla derivat o bé de polígons d’actuació en sòl 
urbà delimitats mitjançant una modificació puntual del planejament 
general. Aquestes despeses han de ser assumits per les persones 
propietàries atorgants dels contractes de què es tracti.

En aquests supòsits, el projecte de reparcel·lació ha d’imputar les 
despeses corresponents més elevades a les persones propietàries 
responsables com una càrrega individual, i així s’ha de reflectir en 
el compte de liquidació del projecte de reparcel·lació.

Òrgan competent.

L’Ajuntament de Peralada és l’administració competent per 
l’aprovació inicial i definitiva del projecte de reparcel·lació del PEU 
del Castell. 

L’òrgan competent per a l’aprovació inicial de l’instrument és 
la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde (Decret de 
l’Alcaldia 160/2015, de 22 de juny).

Procediment.

D’acord amb l’article 125 del RLU la tramitació dels instruments de 
gestió previstos al TRLUC pot tenir caràcter simultani tot i que en 
expedients separats.

D’acord amb l’article 85.9 del RELUC en el supòsit de tramitació 
simultània de diverses figures de planejament urbanístic, o 
bé d’aquests i d’instruments de gestió, cadascuna d’aquestes 
tramitacions s’ha de configurar en expedients separats. 
L’executivitat de cadascuna d’elles queda supeditada a la de 
l’instrument o figura superior.

Rebut el projecte de reparcel·lació, pels Serveis Tècnics Municipals 
s’haurà d’emetre un informe sobre la proposta de reparcel·lació. 

La proposta de reparcel·lació s’aprovarà inicialment i serà sotmesa 
a informació pública durant el termini d’un mes, publicant-se en 
el Butlletí Oficial de la Província, en un diari d’aquesta de difusió 
corrent en la localitat i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
donant-se audiència mitjançant citació personal a la resta de 
les persones interessades, per aquest termini, perquè puguin 
presentar les al·legacions que estimin pertinents. Així mateix, 
estarà a disposició a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

La iniciació de l’expedient de Reparcel·lació comporta, sense 
necessitat de declaració expressa, la suspensió de l’atorgament de 
les llicències a què es refereix l’article 73.1 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística, fins 
que sigui signatura en via administrativa l’acord d’aprovació de la 
reparcel·lació.

Informades les al·legacions pels Serveis Tècnics Municipals i 
de conformitat amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 119.2 a) del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la junta de govern local aprovarà 
definitivament el projecte de reparcel·lació amb les correccions 
conseqüència de les al·legacions estimades. 

Aquesta aprovació podrà produir-se pura i simplement o 
amb rectificacions que s’expressin inequívocament, quedant 
incorporades definitivament al projecte.

Aquesta resolució definitiva serà notificada a tots els interessats 
i publicada en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí 
Oficial de la Província, i en un diari d’aquesta. 

Tributació.

D’acord amb l’art. 8 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les 
taxes per a la realització d’activitats jurídico – administratives de 
competència local, la tramitació de la sol·licitud tributa per import 
de 300,51 €.

Conclusions.

Cal incorporar al projecte de reparcel·lació el punt 1.4 de l’acord 
adoptat per la Comissió territorial d’urbanisme de Girona, en sessió 
de data 20 de març de 2018, d’acord al qual:

“Cal introduir normativament que, la parcel·lació que resulti del 
projecte de reparcel·lació voluntària, en cap cas suposarà una 
alteració de les condicions de màxim respecte dels elements 
catalogats i sobretot evitar la fragmentació de l’espai enjardinat”.

Cal garantir la no alteració del bé, concretament la finca resultant 
1 (zona E1 Castell i construccions annexes) i els elements comuns 
del complex immobiliari, evitant-ne la seva divisió.”

Fonaments de dret:

 — Els articles 119-134 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

— Els articles 130 i ss i 170 i ss del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

— Els articles 34 i ss  del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació 
Urbana, aprovat per RDL 7/2015, de 30 d’octubre.
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— El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

— 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.

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

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

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

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

En relació amb el PEU El Castell (exp. núm. 91/2017), la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en sessió de 20 de març de 2018 va 
adoptat l’acord d’Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic 
el Castell de Peralada, promogut per Casino Castillo Perelada SA, 
Cavas Castillo Perelada SA i ImmobiliariaCamo SL i tramès per 
l’Ajuntament de Peralada, i supeditar-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions:

1.1 Cal completar la documentació del PEU per tal de donar 
compliment a les condicions urbanístiques fixades a la fitxa prevista 
en el POUM (punts 2.1 Tractament del Castell, 2.2. Tractament de 
l’espai enjardinat i 2.3. Tractament dels edificis de nova planta), que 
no s’han incorporat en la seva totalitat, per tal de donar compliment 
al POUM i als dos primers criteris generals d’ordenació fixats al 
document del Pla especial urbanístic.

1.2 D’acord amb l’article 4.1 de les Directrius del paisatge de les 
normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les 
Comarques Gironines cal incorporar en el document un estudi 
d’impacte i integració paisatgística que permeti avaluar la idoneïtat 
i suficiència dels criteris o les mesures adoptades per integrar en 
el paisatge les actuacions, usos, obres o activitats a realitzar i en 
cas se’n desprengui les actuacions previstes no s’integren en el 
paisatge de forma satisfactòria des de l’exterior i des de l’interior 
de la illa delimitada, caldrà incorporar les esmenes necessàries al 
projecte presentat.

1.3 Cal modificar els àmbits afectats per la ubicació de l’edificabilitat 
de la proposta al plànol O-08, per tal que aquest àmbits no 
sobrepassin els gàlibs on es pot implantar les edificacions d’acord 
amb el plànol O-03 “ordenació de l’edificació”.

1.4 Cal introduir normativament que, la parcel·lació que resulti 
del projecte de reparcel·lació voluntària, en cap cas suposarà 
una alteració de les condicions de màxim respecte dels elements 
catalogats i sobretot evitar la fragmentació de l’espai enjardinat.

1.5 Caldrà modificar l’article 21.5 de la normativa del PEU, indicant 
que durant la celebració del Festival Internacional de Música, 
s’haurà de garantir la disponibilitat per a l’ús d’aparcament, amb 
unes 600 places, en terrenys propers a l’àmbit del pla especial. 
La indicació respecte el sector de sòl urbanitzable PPU Rec de 
la Montserrada es pot fer a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada.

1.6 Es recomana introduir a la normativa del document, les 
recomanacions de l’informe de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, 
emès en data 21 de juliol de 2017.

Resolució:

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

Primer. Aprovar inicialment l’expedient del Projecte de 
reparcel·lació del sector del Pla especial urbanístic del Castell 

de Peralada redactat per PAREJA & ASSOCIATS, ADVOCATS i 
ACTIO PROJECT MANAGEMENT ENGINEERING d’abril de 2018 
i promogut per CASINO CASTILLO DE PERALADA, SLU, subjecte 
a les condicions que consten a l’informe tècnic municipal de 28 de 
maig de 2018 i a l’informe jurídic de 29 de maig de 2018 i que es 
tornen a transcriure a continuació:

“L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació restarà 
condicionada a la vigència del PEU.

Cal aportar un exemplar del projecte signat pels seus redactors.

Cal incorporar al projecte de reparcel·lació el punt 1.4 de l’acord 
adoptat per la Comissió territorial d’urbanisme de Girona, en sessió 
de data 20 de març de 2018, d’acord al qual:

“Cal introduir normativament que, la parcel·lació que resulti del 
projecte de reparcel·lació voluntària, en cap cas suposarà una 
alteració de les condicions de màxim respecte dels elements 
catalogats i sobretot evitar la fragmentació de l’espai enjardinat”.

Cal garantir la no alteració del bé, concretament la finca resultant 
1 (zona E1 Castell i construccions annexes) i els elements comuns 
del complex immobiliari, evitant-ne la seva divisió.”

Segon. Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel 
termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, en un diari de difusió comarcal i en el 
tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) del web 
municipal www.peralada.org, a fi i efecte que s’hi puguin formular 
reclamacions i/o al·legacions.

Tercer. Donar audiència mitjançant citació personal als interessats/
es següents, per termini d’un mes, perquè puguin presentar les 
al·legacions que estimin pertinents.

- Com a propietaris del sòl: CASINO CASTILLO DE PERELADA 
SLU, CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA, SAU i INMOBILIARIA 
CAMO, SL.

- Com a persones interessades per la condició de titulars de drets o 
interessos altres que la propietat: INVERAMA, SA, senyors/es S M 
L, C D A, AM G V, P D G, J D G i C

Quart. Fer saber que la iniciació de l’expedient de reparcel·lació 
comporta, sense necessitat de declaració expressa, la suspensió 
de l’atorgament de les llicències a què es refereix l’article 73.1 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en l’àmbit del polígon d’actuació 
urbanística, fins que sigui signatura en via administrativa l’acord 
d’aprovació de la reparcel·lació.

Cinquè. Aprovar la liquidació provisional de les taxes per la 
tramitació de l’expedient de reparcel·lació, per un import de 300,51 
euros.

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

14.- Assumptes urgents.

No n’hi ha.

15.- Precs i preguntes.

1.- Joan Planas: Vull demanar que es solucioni, de manera urgent, el 
tema de les bústies a Can Sala. 

Respon la sra. Carreras que se n’ocuparà, que només es tracta de 
2 bústies. 

2.- Joan Planas: Pel que fa a l’arranjament del Pas Fort, hagués estat 
millor afegir més tubs. S’hauria d’haver facilitat la documentació de 
l’ACA que deia que no.

La regidora Carreras respon que tot ha estat verbal, atès que un cop 
arribat al consens de quina podia ser la reparació, s’ha efectuat el 
màxim recreix dins dels paràmetres de l’ACA. 
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El sr. Alcalde fa avinent que el projecte actual consistia en fresar 
part de la pavimentació existent i fer recreix però l’inspector va 
aturar les obres.

Fa avinent la sra. Carreras al sr. Joan Planas que tota la documentació 
està a l’expedient i es troba a la seva disposició. 

Exposa el sr. Joan Planas que molta gent pregunta si es posen més 
tubs i si és que l’ACA no ens deixa al qual el sr. Alcalde pregunta 
al sr. Joan Planas si el que vol és una constància escrita al qual el 
sr. Joan Planas respon afirmativament atès que els anys passen i hi 
ha decisions que ha pres l’ACA que són errònies i vol que en quedi 
constància. 

Exposa el sr. Alcalde que es faran les consultes pertinents. 

Seguidament el sr. Joan Planas llegeix el següent escrit, el qual es 
transcriu literalment a continuació:

“Voldríem demanar que es solucioni de forma urgent el tema de 
les claus de les bústies de can sala. Ja prou dolent és el servei de 
correus a Vilanova com perquè a la gent que te la bústia a can Sala 
se’ls hi canvi el pany, i no només no se’ls informi sinó que no se’ls 
doni una copia de la clau i que estiguin varis dies sense poder obrir 
la bústia amb el seu correu. 

Per el que fa a l’arranjament del ferm de pas fort, tots estem d’acord 
amb que el millor hauria sigui afegir-hi més tubs. Però com ja heu 
explicat anteriorment, l’ACA no us deixa, voldria demanar si en el 
pròxim ple ens podríeu facilitar, o llegir, el document amb el que 
l’ACA us va negar poder afegir més tubs, ens agradaria sentir quins 
motius donen i qui ho firma.

Seguint amb el tema del pas fort. Estem d’acord amb que a falta de 
poder afegir més tubs no era una mala idea arreglar el ferm. Però 
m’agradaria comentar diversos aspectes sobre com ho heu fet per 
tal de que en un futur a poder ser, feu les coses millor.

Primer de tot, avisar de que es tallarà el pas fort un dijous de 
cares al pròxim dilluns, no ho trobem gens normal. A més actuant 
amb tan poc marge no heu tingut temps de poder buscar algun 
pas alternatiu com hauria pogut ser l’antic camí que passa per el 
costat de la via, propietat de RENFE, amb més previsió, hauríeu 
pogut contactar amb RENFE i no crec que hi haguessin posat cap 
inconvenient en que es restaures aquell camí. O potser hauríeu 
trobat una algun pas alternatiu millor.

En segon lloc, no vull posar en dubte la qualitat del treball de 
l’empresa que ho esta fent, però si que puc posar en dubte el temps 
amb el que s’ha previst fer l’obra. Estem convençuts de que una 
altra empresa, o la mateixa però havent negociat correctament els 
temps, hauria pogut fer la mateixa obra amb la mateixa qualitat 
amb un temps molt i molt inferior. Em temo que quan vàreu 
plantejar l’obra no us vàreu para a pensar en el temps amb que 
trigaria l’empresa a fer-ho i que no vàreu negociar aquest punt. 

Fer-ho a l’estiu ha comportat molts mal de caps a la pagesia del 
poble, si el que us preocupava era que no us agafes una mugada 
mig fer, hauria estat molt millor fer-ho a l’Hivern. De mugades els 
últims anys n’hi ha hagut poques i pràcticament sempre són a la 
tardor o a la primavera.

Heu mirat el temps que hauria trigat a fer-ho alguna altra empresa 
o directament heu donat l’obra a l’empresa que ho fa sense tenir 
cap altre proposta?

Estava previst i es podia consultar que era un mes i mitg?”. 

Respon la sra. Carreras al sr. Joan Planas el següent: 

“Quan em vas trucar un cop iniciades les obres per parlar de la 
problemàtica del tall del pas fort, tu mateix em vas comentar que 

feia temps que sabies que estava previst reparar-lo però que en 
cap moment t’havies plantejat ni preocupat per saber quina era la 
manera de fer aquesta reparació.

Doncs si Joan, és sabuda la reparació del pas fort és de 
començaments de Desembre 2017 que es va fer l’aprovació dels 
pressupostos per l’any 2018 i els annexos d’inversions i tu com a 
regidor tenies la informació i ho sabies.

A l’informe de regidoria de Vilanova del ple ordinari 5/04/2018 
vaig dir textualment: “Aquest mes de març l’equip tècnic de 
l’Ajuntament ha efectuat la memòria de reparació del ferm 
del pas fort de Vilanova que s’ha tramès a l’ACA per la seva 
autorització. Esta previst que els treballs s’efectuïn durant el mes 
de Juliol d’enguany si es disposa de l’autorització”. Tu ho sabies i la 
documentació està a l’abast de tots els regidors i és també la teva 
responsabilitat.

Dit això, l’equip de govern és perfectament conscient de les 
molèsties que ocasionen les obres i aquesta en concret, però l’estat 
del pas en feia necessària la seva reparació.

Sempre estem oberts a propostes que puguin ajudar minimitzar 
els perjudicis que d’altra banda no són sempre evitables, oberts a 
propostes que ajuden a millorar i que puguin ser en benefici de tots.

Per aquest motiu s’ha procedit a reparar el camí que travessa la 
Muga per sota el pont de la carretera de Llançà com alternativa per 
accedir als camps situats a la carretera de Vilatenim.

Es supervisen les obres i es procura que aquestes es facin amb la 
màxima celeritat, com així està essent. Un pas alternatiu per dins 
la llera del riu hauria estat una bona solució pel pas de tractors i 
maquinària, però l’ACA no l’autoritza.

Segurament per la pagesia no és un dels millors moments de l’any 
per fer la reparació, de ben segur que el mes de novembre seria un 
millor mes, però es tracta d’un mes amb major risc de crescudes 
del riu, la qual cosa ho fa arriscat”.Parles sempre en segona persona 
del plural: vosaltres, vosaltres feu, vosaltres digueu, etc. Potser 
t’hauries de plantejar canviar i veure que tu també formes part de 
l’Ajuntament i ens hauries de dir quines propostes has presentat i, 
d’aquestes, quines des de l’equip de govern s’han rebutjat i el motiu 
que ens ha portat a fer-ho. 

Afegeix el sr. Alcalde el següent: 

Sovint se’ns retreu que portem les respostes preparades amb 
anterioritat, però que també podem contestar sense tenir-ho 
previst anteriorment, com el que a continuació t’exposo: 

Parles sempre en segona persona del plural: vosaltres, vosaltres 
feu, vosaltres digueu, etc. Potser t’hauries de plantejar canviar i 
veure que tu també formes part de l’Ajuntament i ens hauries de dir 
quines propostes has presentat i, d’aquestes, quines des de l’equip 
de govern s’han rebutjat i el motiu que ens ha portat a fer-ho. 

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més 
assumptes a tractar, essent les 22.10 hores de la nit la Presidència 
aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín 

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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FEM 5 
ANYS! 
L’any 2013 un colla de peraladencs  i peraladenques entusiastes 
de la cultura popular i, en concret, del món geganter vam fun-
dar els Capgrossos de Peralada i per la Festa de Pasqüetes 2014 
vam comença a participar en les cercaviles acompanyats per 4 
capgrossos l’Antoni del Porquet, l’Oller, la Sabatera i la Nena 
del Bordell. Dos anys més tard, el 2015, vam batejar el nostre 
primer gegant, en Ramon Muntaner i, el 2017, vam incorporar 
la geganta que duu el nom de l’heroïna de la vila, Na Mercade-
ra. També ens acompanyen en les nostres sortides dos cavallets 
almogàvers i, a partir de la temporada vinent, un nou membre 
també molt identificatiu de la vila s’afegirà a la imatgeria.

Hem recorregut part de la geografia catalana i de la Catalun-
ya Nord, com us hem anat explicant en edicions anteriors del 
Butlletí. Aquest any, hem pres part a les cercaviles de Mollet 
de Peralada, Figueres, Ripoll, Masnou, Calonge, Tuïr, Vilajuïga, 
Castelló d’Empúries, Roses, Santa Coloma de Farners, Garrigàs, 
Lloret de Mar i la Bisbal d’Empordà. També hem participat en 
els actes de les Festes Majors i populars del nostre municipi, 
com la Castanyada o la Fira Medieval Na Meradera.

Us convidem a tots a formar-ne part, ja sigui com a graller, tim-
baler, portador..., i poder gaudir i descobrir, juntament amb no-
saltres, l’interessant món de la imatgeria del nostre país.

ELS GEGANTS DE PERALADA

FAL·LERA
GEGANTERA!



140 BUTLLETÍ TARDOR

PUBILLATGE

TXELL
SOTERAS
SUBIRANA,
NOVA PUBILLA COMARCAL 
DE L’ALT EMPORDÀ 2018
La vila de Llançà va acollir el passat 6 d’octubre, el Certa-
men de l’elecció del nou Pubillatge Comarcal l’Alt Empor-
dà 2018, que representarà la comarca per Catalunya en el 
transcurs d’un any. 

En aquest acte, Txell Soteras Subirana, pubilla de Perala-
da 2017, va ser escollida Pubilla Comarcal de l’Alt Empordà 
2018, després de superar un seguit de proves escrites i orals 
al llarg del matí. També foren proclamats Joaquim Cruan-
yes de Figueres, com Hereu Comarcal, i Maria Casas de 
Llançà i Víctor López de L’Escala com a Dama i Fadrí respec-
tivament, que acompanyaran a la Txell en aquest mandat. 

En el mateix acte es van acomiadar els representants del 
2017, en una trobada que va aplegar unes 150 persones de 
diferents municipis de Catalunya. L’Alcalde de Peralada, 
Pere Torrent i la Regidora de Cultura Rosa Cortada, van as-
sistir a l’acte i pogueren felicitar en persona a la Txell en 
nom de tot el consistori.

ENHORABONA
TXELL!!!
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CLUB DE FUTBOL
PERALADA
El CF Peralada i el poble de Peralada estem de celebració. 
A principis d’Octubre s’ha estrenat la nova gespa sintè-
tica del camp annex de futbol de la zona esportiva mu-
nicipal. Era un projecte anhelat des de feia molts anys. 
Com ja sabeu l’antic terreny de joc era d’herba natural, 
i per tant, una superfície molt soferta degut als entrena-
ments i partits dels equips de futbol base. A finals de cada 
temporada s’havia de ressembrar de nou perquè l’herba 
quedava molt malmesa.

Aquesta nova inversió de l’Ajuntament suposa una gran 
millora per les instal·lacions municipals on no només el 
futbol base del CF Peralada se’n beneficiarà sinó també 
el municipi en general, ja que disposarà d’un espai per 
organitzar múltiples activitats.

Per altra banda, els caps de setmana us animem a que 
vingueu a veure els partits dels nostres equips de futbol 
base i del primer equip. Val la pena!!!!

ÀREA D’ESPORTS
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CLUB DE
BÀSQUET ALBERA
PERALADA
El CB Albera-Peralada és un club de bàsquet que vol anar 
més enllà de la pràctica esportiva, promovent valors de so-
lidaritat, respecte i companyerisme. La temporada 18/19 
és una temporada molt espacial pel club, ja que presen-
ta moltes novetats. La primera d’aquestes novetats va ser 
l’organització de la cinquena edició del Torneig Tramun-
tana Bàsquet Empordà. Una altra novetat és la renovació 
de l’escut del club, que passa d’un estil més clàssic i senzill 
a un escut molt més complet, modern i amb un estil ameri-
cà, però representant un element molt característic de Pe-
ralada com són les cigonyes. El nou escut ve acompanyat 
d’una nova nomenclatura pel club, “Peralada Storks” (Les 
cigonyes de Peralada), un nom que segueix l’estil ameri-
cà i modernitzador de l’escut. Finalment, la novetat més 
important és un acord de col·laboració amb el CB Adepaf. 
L’objectiu principal de la vinculació és la sostenibilitat i 
millora esportiva dels 2 clubs per garantir una llarga i exi-
tosa trajectòria a tots els jugadors i jugadores de les dues 
entitats així com una formació de qualitat i continuada als 

entrenadors d’aquestes. També a partir de la temporada 
2019-2020 s’iniciarà una línia 100% femenina, conjunta en-
tre els 2 clubs amb seu oficial a Peralada. Pel que fa als equips 
aquest any el club disposa de 4 equips, l’Escola de Bàsquet 
que participarà en la CEBA i a les diferents trobades.

El Pre-Mini Mixte enceta una nova temporada, però aquesta 
vegada ja compten amb un any d’experiència. Pel que fa al 
Mini Femení començarà una temporada molt diferent per-
què és la primera vegada que les nenes jugaran únicament 
la categoria femenina, després de la separació del Mini Mix-
te. L’altra part, el Pre-Infantil te de cares una temporada di-
fícil, perquè amb el canvi d’edat ja s’introdueixen diferents 
novetats, la més important és que juguen amb cistella alta. 
Des del club seguim treballant per poder oferir la millor 
experiència basquetbolística possible als nens tenint en 
compte tots els factors, no només l’esportiu.
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CENTRE
EXCURSIONISTA
PERALADA
La primavera i l’estiu són les millors èpoques per poder gau-
dir de la natura, sobretot quan es tracta de fer-ho amb els 
més petits. 

A meitats de març vam proposar una sortida de Palau-saver-
dera, passant per Sant Onofre i acabant amb una costellada 
a Mas Ventós, on la mainada va explorar cada racó i es van 
iniciar en un ritual per ser guerreres i guerrers. 

A principis de maig, i tenint en compte la situació política 
que estem vivint actualment, vam anar a fer una visita al 
MUME (Museu de l’Exili), amb visita a la Vajol i finalment a la 
Maternitat d’Elna.

Per acabar el mes de maig, es va celebrar la 4a Camí de Ca-
rros, amb un temps excel·lent i una gran participació tant de 
caminants/es com de corredors/es.

Un cop començat l’estiu, vam seguir amb les ja tradicionals 
sortides del Camí de Ronda, amb sopar a la platja i tornada 
de nit amb frontals, enguany de l’Escala a Empúries; l’acam-
pada a Albanyà durant un cap de setmana sencer i la matinal 
de caiac a l’Escala. 

Seguidament, hem col·laborat amb l’Ajuntament fent la Tra-
dicional Romeria a la Salut de Terrades i amb la XII Marxa de 
Vilanova de la Muga que aquest any s’ha vist sorpresa amb la 
introducció d’obstacles i ara anomenada “Senglallina”. 

Finalment, hem acabat el mes de setembre amb una sortida a 
alta muntanya, els dies 21 i 22, amb nit inclosa en refugi. Una 
sortida dura, però preciosa. 

Així, comencem temporada de fred amb més propostes i mol-
tes novetats pel 2019! 
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CLUB PATÍ SPORT
EMPORDÀ
PERALADA
Des de la darrera publicació, el club ha organitzat varis 
esdeveniments.

El cap de setmana del 14/15 d’Abril vam organitzar el Tro-
feu Comarcal de patinatge en col·laboració amb el Con-
sell Esportiu de l’Alt Empordà on es van reunir més d’un 
centenar de patinadors dels diferents clubs de la Comar-
ca, on ll nostre Club va obtenir un total de 10 podis.

El 12 de maig vam celebrar el nostre festival, amb una 
exhibició de coreografies dels diferents grups del club, i 
dels diferents clubs convidats; Patinatge ARtístic Figue-
res, AE Fornells i CH Blanes.

Tot i no tenir previst organitzar cap altre esdeveniment 
d’aquí a final d’any, els nostres patinadors han començat 
la temporada treballant de valent per poder-se presentar 
a les diferents proves de nivell que es van celebrant als 
diferents clubs de les comarques Gironines.

I ja sabeu que si voleu conèixer-nos ens trobareu al Pave-
lló Poliesportiu Municipal els dies d’entrenament!!

CLUB D’ESCACS
EMPORDÀ
PERALADA
Aquest any, des del Club Escacs Empordà-Peralada hem 
continuat treballant amb il·lusió i amb moltes ganes de 
fer més coses per tots els nens i nenes tant del club com 
de les escoles.

La nostra raó de ser és fomentar els escacs de base i els 
escacs educatius, perquè els avantatges dels escàs són 
moltes: aprèn hàbits com analitzar, pensar a mitjà i llarg 
termini valorant les diferents possibilitats que tenim, 
perquè augmenta l’atenció i la concentració, millora el 
raonament lògic, desenvolupa la creativitat i la memòria. 
Extreure valors com: paciència, respecte a les normes i al 
contrari, control de la impulsivitat, responsabilitat.

X TORNEIG VILA
DE PERALADA
EL 3 DE JUNY ES VA CELEBRAR
EL X TORNEIG VILA DE PERALADA
Apassionant, emotiu i amb molta qualitat ha estat el tor-
neig, amb una participació que podem qualificar d’èxit 
amb 38 jugadors al open, el doble que l’any passat, i 59 a 
les categories d’edats. També han participat en la catego-
ria patufet, on tothom va guanyar.

Tots els nens i nenes van gaudir amarant-se del ambient 
dia d’escacs. 

Si esteu interessats en formar part del nostre club, podeu 
enviar-nos un e-mail a: escacsaltemporda@gmail.com
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MOLTES FELICITATS !!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UN TALENT DEL TRIAL A PERALADA

145

El peraladenc Pol Guillamet Reimann es va proclamar cam-
pió del Campionat de Catalunya de Motociclisme Trial en la 
categoria Groc Aleví que va tenir lloc el passat 9 de setem-
bre a Tossa de Mar. Amb només sis peus, en va tenir prou 
per superar a tots els seus rivals i alçar-se amb aquest títol.

Guillamet ja s’havia proclamat, el 6 de maig passat, campió 
de Catalunya de ciclisme en la modalitat de trial, a Gualba 
(Vallès Oriental), on va acabar la prova amb nomes 5 peus 
de penalització, i un temps de 3 hores.

ÀREA D’ESPORTS
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EL CEMENTIRI MUNICIPAL DE PERALADA 
I ELS SEUS ESCULTORS-MARBRISTES

Quan el Butlletí arribi a les mans dels pera-
ladencs, ja haurà passat el dia dels difunts, 
Diada en què molts vilatans s’hauran apro-
pat al cementiri municipal per recordar els 
seus éssers estimats ja traspassats. 

Aquesta tradició que forma part dels nostres costums, a mida 
que passen els anys i amb la introducció de noves pràctiques 
com la incineració, es pot veure modificada substancialment. 
Precisament l’ajuntament de Peralada està procedint a una 
sèrie de reformes gràcies a les quals s’habilitarà un llenç de pa-
ret amb espais per a la incorporació dels recipients-sepultura 
per a la preservació de les cendres, coneguts com a columbaris(1). 

M’agradaria que les paraules d’aquest escrit servissin per aju-
dar-nos a conèixer millor i fixar-nos en el que ens envolta. Per 
això plantejo observar alguns detalls de diferents tombes i pan-
teons del cementiri. L’objectiu principal del present escrit són 
les inscripcions de les làpides que ens aporten l’autoria dels 
artesans-especialistes en el treball del marbre i l’escultura or-
namental de les darreres “llars” terrenals.

Abans, però, cal recular als s. XVIII i XIX per saber quin va ser 
l’origen dels cementiris municipals. Ja sabem que amb anterio-
ritat estaven situats al costat de les esglésies, per tant es troba-
ven en el bell mig dels nuclis urbans.

APUNTS HISTÒRICS (2)

Ens hem de remuntar al rei Carles III per saber que, per qües-
tions sanitàries, l’any 1787 va voler implantar una Llei segons 
la qual es prohibia l’enterrament dins les poblacions. El mes 
d’abril d’aquest any va emetre una Real Cédula segons la qual 
s’havia d’intentar establir els cementiris fora de les pobla-
cions i, per aquesta empresa, s’havia de comptar amb capital i 
terrenys públics municipals. S’eximia a la reialesa, a les famí-
lies més notables i al clero d’aplicar aquesta nova praxis.

Al cap d’uns anys, Carles IV insisteix en el tema en una circu-
lar datada l’any 1804. Ferran VII mitjançant una Real Cédula 
de 1818, persisteix en el tema encara que manté concessions 
per a les religioses de clausura a qui permet l’enterrament 
dins el propi convent, i deixa en mans dels bisbats perquè 
s’executi amb la major rapidesa possible la implantació dels 
nous cementiris. 

Van haver de transcórrer diverses dècades abans que s’acon-
seguís aplicar als municipis d’aquestes contrades. En general, 
va tenir lloc a partir de la segona meitat del s. XIX. Hi ha algu-
nes excepcions com Figueres, a les dovelles de l’entrada del 
cementiri consta com a data fundacional l’any 1818; en can-
vi, a la porta d’accés del de Peralada podem contemplar l’any 
1856, mentre que a la del de Castelló d’Empúries el 1860. Si 
ens allunyem als límits de la província cal dir que el de Lloret 
de Mar fou projectat i construït a la darrera dècada del s. XIX.  

EL CEMENTIRI 
El cementiri de Peralada disposa de paret de tanca d’obra i por-
ta d’accés de ferro, tal i com ja s’ha dit, amb data inclosa. Una 
vegada s’ha traspassat el llindar un passadís de xipresos cente-
naris ens condueix a la capella del cementiri. Damunt la porta 
d’entrada, la làpida amb inscripció ens ofereix una informació 
transcendental: l’any de la construcció (1863), i l’eclesiàstic que 
s’ocupà de la seva construcció, Joan Bursosa Gispert.

A mida que un s’acosta a l’església té ocasió de veure quatre 
làpides mortuòries que corresponen a quatre representants de 
l’església vinculats a la parròquia peraladenca (Mn. Pere Dausà 
Arxer (1887-1935), mn. Pere Juandó Arboix (1905-1983), mn. 
Jaume Bach Surroca (†944) i mn. Joan Rodó Sureda (†1919))(3). 

INÉS PADROSA GORGOT / ARXIVERA DE PALACI

(1) Així m’ho explicava Paco Muñoz, gerent de la Funerària Àtima de Figueres.

(2) NISTAL, Mikel “Legislación funeraria y cementarial española: una visión espacial”.  Lurr@lde. 19 (1996), págs. 29-53. 

(3) S’hi troben enterraments d’altres capellans com el de mn. Manuel Vilar (†1892), el de mn. Joan Gibert Carbó (†1909),     
el de mn. Josep Puigdevall Serra (†1929) o el de mn. Franciscus Carbó Trinch.

Entrada al cementiri de Peralada (1856)
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A la dreta un únic panteó dedicat a la família Soler-Agulló, i 
a l’esquerre altres dos, el primer dedicat a Mn. Aleix Juval Pa-
llarés (†1936(4)) i, tot seguit, el de la família Casellas Basach. 
Més allunyats n’existeixen altres dos, un d’ells pertanyent a la 
família Xirau. 

El perímetre es troba resseguit per tres fileres de nínxols(5) que 
en alguns casos s’han transformat, en sentit vertical, en una 
única sepultura familiar. 

A la dreta, al costat d’una zona enjardinada amb eucaliptus 
centenaris, s’hi troben altres tres cossos dobles de nínxols i 
així mateix al costat esquerre.

El recinte disposa d’ossari, recentment arranjat, el qual es si-
tua, prenent com a referència l’entrada, a l’angle de la dreta. 

EL CEMENTIRI CIVIL 
Segons una crònica anònima del diari figuerenc d’esquerres, 
Avant..!, el primer enterrament civil celebrat a la vila de Pera-
lada va ser el de Dolors Ventòs, mare d’Emili Oliva, i va tenir 
lloc l’any 1933.(6)

Seguint la mateixa crònica sembla ser que fins aquell mo-
ment, entre el cementiri civil i catòlic encara hi havia un mur 
que els separava.

Val a dir que en l’actualitat no sembla que es mantingui el cemen-
tiri civil que, tal i com acabem de llegir, en el seu dia va existir.(7)

ELS ESCULTORS-MARBRISTES
Abans d’endinsar-nos en el tema d’autories cal dir que una 
part de les laudes sepulcrals no estan signades, altres dis-
posen de poca informació, en alguns casos força esvaïda per 
haver estat sotmeses a l’erosió meteorològica. Cas de disposar 
d’informació llegible ens podem trobar que només hi consti el 
cognom, o la primera inicial del nom i el cognom. 

Una vegada feta la recopilació, ens adonem que tan sols s’ha 
localitzat un artesà barceloní. Es tracta de Joaquín Bel. 

Pel que fa a la resta s’ha de dir que d’un d’ells, a hores d’ara, 
no disposem de més dades addicionals que el cognom: Oliver, 
actiu durant el primer terç del s. XX. 

En canvi, ja podem oferir més informació pel castelloní esta-
blert a Figueres, Joan Guiu, encara que ben segur que en un 
pròxim futur la podrem ampliar. L’anàlisi d’algunes de les se-
ves làpides ens porta a la deducció que Guiu inicialment tre-
ballava pel seu compte, a finals de segle havia formava socie-
tat i, a la segona dècada del s. XX, signava conjuntament amb 
un dels seus deixebles (Artur Novoa Romà). Les làpides més 
antigues del cementiri de Peralada corresponen a Joan Guiu.

Altres dos artesans que signen els seus treballs, fins ara tam-
poc són massa coneguts. Es tracta de J. Pineda i E. Torres, re-
sidents a Figueres. 

En general, els treballs dels especialistes esmentats disposen 
d’iconografia religiosa acompanyats d’elements florals en un 
estil que varia, segons el moment en què va ser realitzat, i que 
va del modernisme al noucentisme. 

La resta d’artífexs treballen més avançat el s. XX i corresponen 
a membres de reconegudes nissagues establertes a la capital 
de la comarca i dedicades al món de l’escultura i marbristeria 
com és el cas dels Novoa –actius des de la segona dècada fins 
a finals del s. XX—, de la família Casellas presents a l’Alt Em-
pordà des de finals dels 40 fins l’actualitat o dels Agustí actius 
des de finals dels anys 60.

Per a la família d’escultors figuerencs Novoa, tot i haver deixat 
les obres signades, ens sorgeix una dificultat afegida per poder 
atorgar correctament l’autoria. En primer lloc s’ha de tenir en 
compte que el nom de pila del pare coincidia amb el d’un dels 
fills i, per altra part, tindrem ocasió de veure la varietat de sig-
natures de l’obra executada. A tall d’exemple podem trobar: 
A. NOVOA, A. Novoa Figueras, NOVOA o NOVOA Figueres/as. 
En el cementiri de Peralada es poden contemplar nombroses  
làpides de la mà d’aquesta nissaga. 

Segueixen als Novoa dues importants famílies en el món de 
l’ornamentació funerària i marbristeria establertes a Figue-
res. Es tracta dels Casellas que poden signar R. Casellas o Fills 
de R. Casellas i els Agustí que tan podem trobar esculpit el 
nom AGUSTIN com AGUSTÍ.

(4) Assassinat quan la Guerra Civil (1936-39). Vegis: CERVERA BERTA, Josep Maria Testimoniatge de fe i fidelitat. Els preveres de la Diòcesi de Girona víctimes 
de la revolta del 1936. Girona: Bisbat de Girona, 1991. 

(5) Amb la tasca de reforma i rehabilitació que s’està duent a terme alguns d’ells s’han desamortitzat.

(6) Avant..! 11.01.1933, pàg. 7.

(7) Feta la corresponent pregunta a Marcial Hernández, secretari de l’ajuntament peraladenc durant trenta quatre anys, comenta que no recorda ni haver-ne 
sentit parlar ni tenir-ne informació escrita.

Vial principal amb quatre làpides d’eclesiàstics
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BIOGRAFIES
Joan GUIU VIA(8) (Castelló d’Empúries, 1846 –Figueres, 1921) 
Escultor i marbrista. Fill de Joan Guiu, natural d’Anglesola 
(Lleida), i de Margarita Via de Castelló d’Empúries. Es va casar 
amb Úrsula Vila Estarriol, de Castelló d’Empúries, i el matri-
moni va tenir, com a mínim, quatre fills: Josep, Dalmiro, Mar-
garita i Mercè.

Establert a Figueres a finals del segle XX. Tenia el taller al ca-
rrer st. Guillem-Caamaño. Varen ser aprenents seus, futurs 
escultors, com Llorenç Cairó, Novoa i Pineda.

Joan PINEDA (Figueres, s. XX) Marbrista. Actiu a la ciutat de 
Figueres durant el primer terç del s. XX. D’ell sabem que l’any 
1932 va retolar les làpides que portaven el nom de Francesc 
Ferrer Guardia –el carrer Santa Llogaia de Figueres va ser 
batejat amb aquest nom entre els anys 1932 i 1939—, pagades 
mitjançant subscripció popular. 

Tenia el taller en el carrer Sant Josep Sol d’Isern, núm. 8, ca-
rrer que en període republicà va prendre el nom de 14 d’abril.

E. TORRES (Figueres, s. XX) Marbrista. Actiu a partir de la se-
gona dècada del s. XX. S’anuncia a les pàgines de La Veu de 
l’Empordà de la següent manera: Taller de Marbres d’E. TO-
RRES ESCULTOR - MARBRISTA Joan Maragall, 23. — Figueres 
Treballs artístics en tota classe de marbres i pedres Especiali-
tat en Làpides mortuòries (La Veu de l’Empordà, 1921)

NISSAGA NOVOA 

Artur NOVOA ROMÀ(9) (Figueres, 1898-1991) Escultor i mar-
brista. S’anunciava l’any 1933 a l’Empordà Federal com “Es-
cultor i marbrista. Especialitat en treballs de cementiri, crip-
tes amb llosa de marbre esculturat. Amb seu al carrer Prat de 
la Riba, 2. Figueres. Posteriorment, amb taller al carrer d Sant 
Joan Baptista de Figueres i sucursal a Olot.

Artur NOVOA CABRA (1924-2000). Escultor. Fill de l’anterior i 
de Josepa Cabra Casas (1898-1979). Va ser el mitjà de tres ger-
mans: Pilar, Artur i Jordi. Es va formar inicialment, com el seu 
germà, amb el pare, marbrista, especialitzat en làpides mor-
tuòries. Va assistir a les classes de dibuix de Sebastià Escapa 
i de Ramon Reig. Va decidir desplaçar-se a Barcelona, va ser 
deixeble de Federic Marès i d’Enric Monjo i va assistir al Cer-
cle Artístic on va ser alumne de Jaume Durán Castellanas. Va 
treballar el marbre i la pedra de Figueres i les seves figures se-
gueixen formes estilitzades. Va rebre encàrrecs d’institucions i 
particulars i es va especialitzar en grups escultòrics religiosos, 
figures exemptes de sants, i va realitzar també retrats de per-
sonatges mundialment reconeguts. Va presentar algunes de 
les seves escultures a exposicions locals i provincials. La gran 
quantitat de làpides, monuments funeraris, criptes, escultures 
públiques, plaques commemoratives, treballs per encàrrec per 
a projectes arquitectònics, baixos relleus, palesen l’abundància 
d’encàrrecs. Està actiu entre els 1940 i la dècada dels 90.

L’any 2001, després del traspàs d’Artur Novoa fill, la família va fer 
donació de diversos guixos i làpides del pare i dels seus dos fills 
Artur (Figueres, 1924 –2000) i Jordi Novoa Cabra (1936-1993). 

Marbres CASELLAS. Actiu des de 1890 Jaume Casellas Pairó 
(†1930) inicia l’empresa a Girona. L’any 1943, un dels seus fills, 
Ramon Casellas Pichon (1910-1967), es va instal·lar a Figue-
res. Després del seu traspàs continuen el negoci els seus fills 
Joaquim i Ramon Casellas Pellicer i l’empresa passa a nome-
nar-se Fills de Ramon Casellas. Actualment la regenten Ma 
Àngels i Joaquim Casellas Hurtós. 

Disposen de gran quantitat de treballs a nombrosos cementi-
ris de la comarca, en materials nobles com el marbre i el granit.

Marbres AGUSTÍ. S’inicia amb Agustín González Arranz (Me-
dina de Rioseco (Valladolid), 1943) qui estableix el negoci en 
el carrer d’Avinyonet, núm 91 de Figueres cap a l’any 1967 i 
signa amb el nom AGUSTIN. Casat amb Ma. Teresa Argelés 
Planellas, de Figueres, el matrimoni ha tenir dos fills: Agustí i 
Pilar, que continuen en el negoci. A partir de la dècada dels 90, 
signen les làpides AGUSTÍ.

Disposen de gran quantitat de treballs a nombrosos cementiris 
de la comarca, en materials nobles com el marbre i el granit.

(8) PADROSA GORGOT, Inés Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà. 
Girona: Diputació, 2009, ed. digital actualitzada el 2018. Pàg. 409.

(9) PADROSA GORGOT, Inés Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà. 
Girona: Diputació, 2009, ed. digital actualitzada el 2018. Pàg. 561.Interior de la capella del cementiri
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GUIU 
Família Centelles
Família Pagès
Maria Anna Reig Feliu (†1898),  
vda de Joaquim Bataller

GUIU Y Ca
Família Anglada Ribas
Eusebio Anglada (†1883)(10)

GUIU Figueras
Teresa Bigas (†1904), vda Pujol

GUIU y NOVOA
Antoni Tomás Almar (†1920)(11)

PINEDA, Figueras
Família Llongueras
Família Brugat

J. PINEDA
Família Clotas
Mn. Joan Rodó

E. TORRES FIGUERAS
Família Llauradó Dausà

A. NOVOA
Tomás Agulló Bataller
Mn. Jacinto Daix Ferrer
Juan Soler Tibau
Família Andrés–Astor
Família Batet Vicens

A. NOVOA Figueras
Mn. Franciscus Carbó Trinch
Ildefonso Compte Pujol (†1916)
Mn. Josep Puigdevall Serra (†1929)
Llorenç Vila Oliveres (†1929)
Família Xirau

NOVOA FRAS
Mn. Aleix Juval Pallarés (†1936)

NOVOA
Família Brugat Sot
Família Cros
Família Planas
Família Lleonsí Teixidor 
Família Moret Bech

NOVOA Figueras
Família Albreda Moret
Família Descamps Agulló
Família Gibert Soler 
Família Trinch Cusí

A. NOVOA FIGUERAS
Família Llanta Sicart
Família Llanta Vergés

NOVOA FIGUERAS
Família Callís Golobardes 
Família Millán Almirall
Família Pijoan Maset 
Família Trinch Mir

NOVOA ESCULTOR
Família Moré Bech
Família Golobardes Serra
Família Bach Company
Família Algans Llosa

NOVOA FIGUERES
Família Ginastera Pagès

OLIVER
Família Poch Barneda

CASELLAS
Família Algans Serra
Família Albreda Corominas
Família Llanta Sabater
Família Clos Batllori
Família Dabau

Fills de R. CASELLAS
Família Pujol Moner
Família Pujol Cufi 
Família Gibert Freixenet
 

AGUSTIN/ AGUSTI
Família Agulló Cordonet 
Família Alemany Agulló
Família Algans Canadell 
Família Bech Pujol
Família Bigas Balot 
Família Caula Pujol 
Família Fuentes - De la Paz
Família Hubach 
Família Lleonsí Callís
Família Maset Brugat
Família Martí Mont
Família Muntada Garriga
Família Pol Roca
Família Serra Vergés
Família Sirvent Niell
Família Soler Salleras
Família Surroca Carbonell 
Família Trull Clos 

LÀPIDES SIGNADES
A continuació, seguint un ordre cronològic i sense ànims de ser exhaustius, 
posem alguns exemples de les làpides signades del cementiri de Peralada:

(10) Administrador dels comtes de Peralada

(11) Administrador dels comtes de Peralada

Imatge d’un dels vials del cementiri

Panteons del costat esquerre del cementiri

Panteó de la família Xirau

Magnífica capçalera de Joan Guiu en la que anun-
ciava les seves especialitats. Factura d’un dels tre-
balls pel comte de Peralada. ARM, MTORRE 11-I
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23è CICLE DE CONCERTS 
CLAUSTRE DE SANT DOMÈNEC

Gràcies a la situació geoeconòmica i socio-
cultural que gaudeix la població, Peralada  
amb els seus Festivals ha esdevingut una de 
les viles musicals referents arreu de Cata-
lunya i a nivell internacional.

Pel que fa al Cicle de Concerts del Claustre de Sant Do-
mènec, el que fa 23 anys va començar com un petit cicle, 
ha anat calant entre els vilatans i atrau visitants i turis-
tes d’arreu del territori català. Enguany, amb l’esforç en 
planificar una programació excepcional, hem aconseguit 
mantenir el públic fidel i també aconseguir-ne de nou, 
vingut d’arreu de la comarca, la província de Girona, de 
Terrassa, Barcelona i fins i tot Lleida.

El cicle d’enguany va donar el tret de sortida amb el quar-
tet Mos Azimans que va interpretar chansos de Bernat de 
Ventadorn, trobador occità del segle XII, a qui la formació 
ha dedicat el seu darrer treball discogràfic, En un miralh. 
L’actuació va tenir lloc en el marc de la Fira Medieval de 
Na Mercadera que organitza l’Àrea de Cultura de l’Ajun-
tament de Peralada.  

La següent proposta, va ser un enèrgic Manu Guix qui es 
va encarregar d’amenitzar la nit al Claustre amb un con-
cert íntim i ple de connotacions personals. Guix va anar 
dibuixant els temes inclosos al seu últim disc Després de 
tot amb un públic completament entregat que va sortir a 
cantar alhora algunes cançons conegudes juntament amb 
el compositor català.

La tradicional nit d’havaneres va anar a càrrec enguany 
de la periodista i cantautora Clara Bonfill. Filla i neta de 
peraladencs, vam tenir l’honor de ser l’escenari de pre-
sentació en primícia del seu nou treball L’Altra Cara de 
l’Havanera. 

Acompanyada amb piano de Marc Mas i el contrabaix de 
Pedrito Martínez, Clara Bonfill presentà 10 cançons noves 
i sis havaneres clàssiques versionades, que tocaren tots 
els gèneres de la cançó de taverna, des de l’havanera fins 
al tango, passant pel vals o la jota.

El duet MazikDuo, format pel clarinetista menorquí Tolo 
Genestar i el pianista terrassenc Marc Sumsi també pre-
sentaren a Sant Domènec el seu primer àlbum titulat 
Jewish Life, portraits.

Dos influents blocaires del mitjà Salta Conmigo, a través 
d’una campanya Cultura & Festivals del Patronat de Tu-
risme Costa Brava, van visitar-nos durant el concert del 
pianista Daniel Ligorio, i ho han deixat escrit així: “...La pa-
sión de Ligorio –que, por cierto, toca sin partituras– nos 
contagió tanto que nos sentimos casi en un pequeño tran-
ce. Vale, puede que esté exagerando, pero la combinación 
de música y escenario hacen que te sientas transportado 
a otra dimensión.”

Les dues grans dives catalanes del blues Big Mama Mont-
se & Sister Marion van acompanyar-nos en una nit molt 
especial, en la que a veu i piano ens aproparen al món de 
les primeres dones del blues. 

Aquesta vint-i-tresena edició va tancar amb èxit 7 jorna-
des dedicades a la música amb l’actuació del grup The 
Hanfris Quartet,  quartet vocal a cappella i l’únic a Ca-
talunya reconegut i premiat per la seva qualitat, tècnica 
i interpretació, amb quatre vegades medalla d’or al Cam-
pionat Nacional de Quartets Barbershop.

Per acabar, permeteu-me que doni les gràcies a l’Ajunta-
ment i a totes aquelles persones que m’han ajudat perquè 
aquesta 23a edició hagi estat a l’alçada del que requereix 
el Cicle. I, gràcies, sobretot, al públic, que va fer que nova-
ment aquets concerts fossin un èxit. 

Abigail Prat
Directora del Cicle de Concerts
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ESCOLA RAMON MUNTANER

Aquest és el tercer curs que la nostra escola 
organitza els Jocs Florals, aprofitant la par-
ticipació als “Jocs Florals Escolars” que pro-
mou el Departament d’Ensenyament.

Tot i que, el certamen es realitza per les dates 
de Sant Jordi, els nostres alumnes,  algunes 
setmanes abans, ja estan preparant els textos 
que presentaran.

Setmanes abans, es decideix un tema sobre 
el qual escriuran els/les alumnes: aquest 
any va ser “Els deu anys de l’escola”. El pro-
fessorat guia, ajuda a estructurar les idees i 
els nostres alumnes procuren donar cos a la 
seva història.

Participem en tres categories: la de cicle ini-
cial, la de cicle mitjà i la de cicle superior. 
Cada curs tindrà tres classificats, primer, se-
gon i tercer i del millor de cada cicle s’esco-
llirà el que creiem que és el més adient per 
ser l’enviat al concurs general.

El dia que fem el lliurament de premis, l’es-
cola organitza un acte al gimnàs de l’escola, 
on l’alumnat de primària recull els diplomes 
que els acredita com a primer, segon o tercer 
guanyador de cada curs. 

L’escola obsequia un llibre de lectura, com a 
regal, al guanyador de cada cicle.

Elaborar aquests textos representa una tasca 
molt laboriosa i per això l’escola agraeix als 
seus alumnes aquesta gran feina Estem molt 
orgullosos dels escrits dels nostres alumnes 
i els encoratgem a llegir i escriure, sempre 
que puguin.

BUTLLETÍ TARDOR



153ESCOLA RAMON MUNTANER

1r CICLE INICIAL 2n CICLE INICIAL 3r CICLE MITJÀ 4t CICLE MITJÀ 5è CICLE SUPERIOR 6è CICLE SUPERIOR

1r classificat
ARNAU FUENTES

1a classificada
INGRID MACAU

1a classificada
XÈNIA BRUGAT

1a classificada
JANA VARGAS

1a classificada
LAIA AGUSTÍN

1r classificat
MARC VERTUT

2n classificat
PEP HORTENSI

2a classificada
CLARA SABATER

2n classificat
ARNAU VIVES

2a classificada
LAIA VARGAS

2a classificada
BRUNA TUBERT

2a classificada
IRENE INSA

3a classificada
ALBA CARRASCO

3r classificat
ÀLEX PONS

3a classificada
LOLA MARTÍ

3r classificat
PAU SUÑER

3a classificada
JANA FEIXAS

3a classificada
GALA ORONOZ

guanyadora del cicle
INGRID MACAU

guanyadora del cicle
JANA VARGAS

guanyadora del cicle
MARC VERTUT

LLISTAT PREMIATS
JOCS FLORALS 2018
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L’ESCOLA
ABANDONADA

L’ESCOLA
QUE VOLAVA

BUTLLETÍ TARDOR

Una vegada fa deu anys a Peralada l’Íngrid i en Pol eren molt 
amics. L’Íngrid tenia dos anys i en Pol també. 

Un dia en Pol i l’Íngrid van anar a jugar al parc, i van veure 
una escola.

- Què és això? – va preguntar l’Íngrid.

- No ho sé. – Va respondre en Pol – És una casa?

- No, és una escola abandonada. – va dir la mare de l’Íngrid.

L’Íngrid i en Pol es van fer grans a poc a poc. Quan ja eren 
més grans, l’Íngrid i en Pol van reformar l’escola i van dir a 
tots els nens i nenes que hi havia una escola nova. Resulta 
que de grans en Pol i l’Íngrid van ser els professors, els mi-
llors professors de l’escola, i des d’aquell dia tots els nens i 
nenes van anar a l’escola nova que es deia. Ramon Muntaner.

Si us ha agradat bé, i sinó també.

Gat (Ingrid Macau)
Guanyadora del Cicle Inical

LIPOP (Jana Vargas)
Guanyadora del Cicle Mitjà

Hi havia una vegada, a l’escola Ramon Muntaner,  hi havia 
una nena que tenia 10 anys, igual que la seva escola. Es deia 
Daisy, i era la delegada de classe. Un dia, ella va proposar 
anar a un concurs de escoles originals.

Els professors ho van acceptar, però no sabien que fer i van 
dir que tenien que proposar idees pel concurs. La classe de 
la Daisy va proposar fer volar l’escola, i els professor ho van 
deixar córrer, perquè es pensaven que era una idea estúpi-
da. Aleshores van triar la idea de segon que era pintar l’esco-
la de diferents colors. Però quan havia de venir el pintor va 
trucar perquè no podia venir a pintar l’escola. Per tant, van 
decidir triar alguna altra opció però no els hi agradava cap, 
de cap tipus, i van haver d`abandonar el concurs.

Quan la Daisy se’n va assabentar va pensar que havia de fer 
alguna cosa per tirar endavant el concurs i va pensar un pla 
per duu a terme la idea que va decidir la seva classe  que 
era: fer volar l’escola! I que tothom ho veies. Quan ho va pla-
nificar tot, va intentar que l’escola voles cap al concurs on 
estaven els jutges.

Les professores estaven impressionades amb el que havia fet 
la Daisy . Quan va arribar l’hora de saber qui havia guanyat, 
totes les professores estaven allà per saber qui guanyava .

De sobte van dir que l’escola Ramon Muntaner era la guan-
yadora del concurs de escoles originals! Després ho van ce-
lebrar a l’escola fent una jornada de portes obertes perquè 
tothom veies l’escola voladora.

154
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ELS SORPRENENTS 10 ANYS
DE LA MEVA ESCOLA

Vet aquí una vegada, en un poble força conegut, del que 
el nom n’és Peralada, la seva escola va fer els seus primers 
10 anys.

Abans de res, heu de saber que era el dia que se celebrava el 
10è aniversari de l’escola de Peralada, que és precisament 
on succeeix la història que ara us explicaré.

Tot va començar un dia normal. Eren quasi les 11:30h, l’hora 
que començaven les visites guiades per l’escola.

Tan bon punt va arribar l’hora prevista, els alumnes de 
6è, que són els protagonistes d’aquesta història, van guiar 
els visitants per les diferents dependències: 9 aules (6 de 
primària i 3 de infantil), 1 aula de música, una altre de plàs-
tica, 1 d’anglès, 1 gimnàs....

De sobte, es va sentir un soroll molt fort. Immediatament, 
els alumnes, varen sortir al pati per veure què havia passat, 
però, van quedar bocabadats, al pati no hi havia res !!!

Els alumnes van reflexionar i van decidir anar cap al poble.

Més endavant, mentre exploraven el poble, els alumnes no 
tenien ni la menor idea de que l’escola estava desapareixent.

Posteriorment, els alumnes van fixar-se en un detall. Darre-
re d’una casa varen veure l’ala d’un avió. En apropar-s’hi van 
adonar-se que l’avió desprenia un fum que feia desaparèixer 
les coses i sospitaven que les dipositava en un altre lloc del 
poble, ja que, havien trobat coses entranyes pel camí.

Seguidament, els alumnes, varen anar cames ajudeu-me cap 
al lloc on estava l’escola però...  l’escola no hi era, havia des-
aparegut !!!  

Van pensar molta estona i varen investigar per tot el poble. Fi-
nalment al lloc on menys s’ho esperaven varen trobar l’escola.

En entrar-hi van veure uns monstres del planeta Saturn, 
que havien arribat al poble i en un tres i no res s’havien apo-
derat de la seva estimada escola.

Veure com uns extraterrestres s’apoderaven de la seva esco-
la no els feia molta gràcia als alumnes, així que, sense pen-
sar-s’ho dues vegades, van agafar el paper de mediació i va-
ren cridar aquells maleïts monstres per arribar a un acord i 
així alliberar la seva escola.

Després d’una bona estoneta d’haver començat la mediació, 
tothom va sortir de la sala en direcció a l’entrada principal, 
però, qui es quedava l’escola al final, els alumnes o els extra-
terrestres?

Els monstres i els alumnes van fer una encaixada de mans i... 
els alumnes recuperaven l’escola, VISCA !!!!

Tota la gent que abans havia desaparegut, va aparèixer de 
nou i van dedicar als alumnes que havien recuperat l’escola 
un molt gran aplaudiment. Es van acabar de celebrar els 10 
anys de l’escola Ramon Muntaner de Peralada un dinar po-
pular i activitats lúdiques i divertides, per la tarda.

I vet aquí un gos vet aquí un gat    
que aquest conte ja s’ha acabat.

ESCOLA RAMON MUNTANER

Basketballer (Marc Vertut)
Guanyador del Cicle Superior
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CASA DE LA VILA
972 538 006

CENTRE CULTURAL SANT DOMÈNEC
972 538 840

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
681 180 206

CASAL D’AVIS
972 538 246

CENTRE SOCIAL
RESTAURANT CAFÈ DEL CENTRE
972 538 207

ESCOLA RAMÓN MUNTANER
972 538 084

LLAR D’INFANTS ORLINA
972 538 980

REGISTRE CIVIL
972 538 006

Servei de recollida de trastos vells
972 538 006

Servei d’Aigua i Clavegaram (Aqualia, SA)
Subministrament d’Aigua
HORES D’OFICINA  /  972 454 610
URGÈNCIES  /   902 136 013

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

Abocadors de terres i runes
618 827 841

Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
JUTJATS DE PAU  /  972 538 617

SERVEI MÈDICS
CAP ALBERA SALUT  /   972 538 587

HOSPITAL DE FIGUERES  /  972 501 400

SANITAT I URGÈNCIES MÈDIQUES  /  061

FARMÀCIA CARME LLANTA
972 538 252  /  616 176 930 (URGÈNCIES)

EMERGÈNCIES
VIGILANTS MUNICIPALS DE PERALADA
609 715 108

CENTRE D’EMERGÈNCIES
DE CATALUNYA

112
INFORMACIÓ CIUTADANA  /  012

SERVEIS SOCIALS
ALT EMPORDÀ

De dilluns a divendres
de 8.30h a 14.30h. 
972 522 000
(Concretar entrevista prèvia)

Des de l’Àrea de Benestar Social recordem que l’Ajun-
tament de Peralada té a disposició, de tothom que ho 
desitgi, un treballador social i un educador social. 
Servei depenent de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Les visites 
s’atendran prèvia cita.

INFORMACIÓ
TELÈFONS

BUTLLETÍ TARDOR
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PERE TORRENT I MARTÍN ALCALDE DE PERALADA
Àrees d’Alcaldia, Esports, Governació, Urbanisme, 

Comunicació, Serveis i Règim Intern.

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

608 979 064  /  alcaldia@peralada.cat 

LOURDES CARRERAS SELVA 2a TINENT D’ALCALDE
Àrees d’Hisenda, Patrimoni i                                            

Regidoria de Vilanova de la Muga
hores convingudes

699 568 772  /  vilanova@peralada.cat
hisenda@peralada.cat

MÒNICA LLADÓ DESCAMPS REGIDORA 
Àrees de Benestar Social, Turisme i Joventut.

hores convingudes

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

MARIA JOSÉ ROMERO MADRID REGIDORA 
Àrees de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació

hores convingudes

622 360 065  /  regidoria.promocio@peralada.cat 

SERVEIS ADMINISTRATIUS

De dilluns a divendres, de 8 a 15h
972 538 006  /  ajuntament@peralada.cat

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

De dilluns a divendres, de 8 a 23h
Dissabte, de 10 a 14h i de 15 a 19h

681 180 206  /  esports@peralada.cat

De dilluns a divendres de 9h a 14h

SECRETARIA-INTERVENTORA
Sra. Mercè Comamala Laguna

secretaria@peralada.cat

SERVEIS TÈCNICS

ARQUITECTE
dimecres, de 9 a 14h

972 538 006  /  arquitecte@peralada.cat

APARELLADOR
dimecres, de 10:30 a 14h

972 538 006  /  aparellador@peralada.cat

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

De dimarts a dissabte, de 10 a 18h
Diumenges i festius, de 10 a 14h

Juliol i Agost: cada dia, de 10 a 20h

972 538 840
Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat

Dinamitzador Cultural: dinamitzacio@peralada.cat

ROSA CORTADA SÁNCHEZ 1a Tinent d’Alcalde 
Àrees de Cultura i Ensenyament.

hores convingudes

669 811 477  /  cultura@peralada.cat

JOAN CROS FERRARÓ 3r TINENT D’ALCALDE 
Àrees d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat

hores convingudes

626 060 109  /  agricultura@peralada.cat

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Ext. 20 .... Població i Registre Civil
Ext. 21 .... Alcaldia i secretaria
Ext. 30 .... Medi Ambient, urbanisme i activitats

Ext. 27 .... Comptabilitat
Ext. 28 .... Recaptació

ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS

INFORMACIÓ

AJUNTAMENT DE PERALADA ATENCIÓ AL PÚBLIC

972 538 006
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NAIXEMENTS

CASAMENTS

DEFUNCIONS

PERALADA
Francesc Pujol Ribera (29/04/2018)

Joan Moré Roca (10/04/2018)

Cèlia Casellas Serra (13/07/2018)

Fonso Oliva Lacosta (29/08/2018)

VILANOVA DE LA MUGA
Francisca Vila España (16/06/2018)

Margarita Vidal Oliva (17/07/2018)

BUTLLETÍ TARDOR

SOCIETAT
DE L’1 DE MARÇ AL 30 DE SETEMBRE DE 2018

DONNA RAMIREZ PIÑAR  
03/04/2018  ·  Peralada

JÚLIA VILA PALLISERA 
01/06/2018 ·  Peralada

TOBIAS STEIN CEGARRA I
CELINA SILVA DOS SANTOS 
23/06/2018  ·   Vilanova de la Muga

HELENA LASUNCIÓN
MASANA I RALF PAUL
ALBERT GERSTMANN
06/07/2018  ·   Peralada

JESSIE OTILIA BIRTWISTLE I
WEIDER ARLEY JIMENEZ PARDO
19/08/2018  ·   Peralada

QUIRZE TRULL COLL  
26/04/2018  ·  Peralada

BERTA JORDÀ SERRABASA   
03/06/2018  ·  Peralada
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EL BUTLLETÍ DE PERALADA amb el suport de
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