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Benvolguts veïns/benvolgudes veïnes,
Un dels fets més recents que hem viscut, a Peralada i a Vilanova, ha estat el
passat 1 d’octubre amb la possibilitat de votar. Ens podem felicitar que tot va
transcórrer sense incidents.
Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
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Va ésser una jornada especial pel fet de poder votar, evidentment, però també pel
fet de les activitats que es van dur a terme durant tot el dia, per la col·laboració
de les entitats, clubs i persones que van estar tota la jornada presents, ens hi vam
trobar tots. Aquesta unió que hi havia ens demostra que la gent quan s’uneix pot
fer el que es proposi, i ara em refereixo a Peralada i a Vilanova.
Si aquest 1 d’octubre ens serveix, a més, per ésser el primer de molts altres dies
per dur a terme una festa/activitats on hi siguem tots, haurem fet un pas molt
gran per fer millor els nostres pobles.
Espero que tinguem més dies com aquest on també hi participin els que el passat
dia 1 d’octubre no van venir-hi per no estar-hi d’acord, el poble és de tots i tots en
formem part.
Per tant us vull felicitar a tots per haver donat un exemple de civisme i implicació
per fer d’aquell dia un èxit.
Voldria també parlar novament de la importància de respectar les bases de la
convivència veïnal. En altres editorials ja n’he fet esment però és una assignatura
que tots tenim pendent.
Continuen els problemes amb la mala utilització de les àrees d’aportació de residus, no es respecten els horaris de recollida, no es recullen les defecacions del les
mascotes, es porten animals deslligats, no es respecten les indicacions d’estacionament, no es respecte el descans dels veïns, etc. Val a dir que cada vegada es
donen menys casos, però rebem moltes queixes sobre aquests i altres fets i sense
la col·laboració de tots vosaltres no serà possible. Per tant us prego que tingueu
present la importància d’observar les normes i des de l’Ajuntament us anirem fent
arribar informació dels canvis que es vagin produint i recordatoris de les normes,
horaris, etc existents.

Ajuntament de Peralada

Compto amb la vostra col·laboració per que Peralada i Vilanova siguin dos pobles
model de convivència i bon fer entre uns i altres.

FOTO PORTADA

Com sempre recordar-vos que aviat tindrem la nostra festa major de Sant Martí
que enguany se celebra els dies 10, 11 i 12 de novembre, el Pessebre Vivent, les
quines, la festa major de Vilanova i tot un seguit d’activitats que es porten a terme
i de les quals en podeu trobar informació a Sant Domènec.

Festa de les Entitats.
1 d’octubre de 2017

COORDINACIÓ
Àrea de dinamització

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

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

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
Novembre de 2017

EDITORIAL
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CRÒNICA DE PERALADA
PROCESSÓ DELS DOLORS
(7 D’ABRIL)
Aquesta és una de les ja poques celebracions religioses que mantenen any rere any una participació destacable. Petits, joves i grans tenen un càrrec actiu dins la
processó, però també són molts els que, després de la
missa, recorren els carrers del poble per seguir els tresors i les imatges religioses i, també, per continuar una
tradició que, en moltes ocasions, passa de pares a fills.
Els priors d’enguany, que s’ocuparen d’organitzar la celebració foren Lluís Fuentes Prada i Rosa Padern Ponsí
i, els acompanyaren com a comissaris, Antoni Clos Jiménez i Maria Teresa Pujolar Olivet i Jaume Cervera
Terradas i Rosa Cortada Sánchez.
Per finalitzar l’acte i seguir la tradició, es va fer l’habitual menjada de brunyols a la Plaça Gran

CANTADA DE CARAMELLES
(15 D’ABRIL)
I per tancar la Setmana Santa, que millor que la tradicional cantada de caramelles. Antigament, la nit del
dissabte de Pasqua, la gent de la vila anava en grup a
cantar caramelles a tots els masos per apropar-los la
joia de la Pasqua, perquè, com que estaven allunyats
de la vila, no podien anar a la cantada de la missa del
diumenge. Seguint la tradició, un any més, el dissabte
de Pasqua al vespre, la Coral de Peralada va oferir una
cantada recorrent la vila.
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PASQÜETES
(21, 22 I 23 D’ABRIL)

El mes d’abril vam celebrar la festa de Pasqüetes que, enguany, va coincidir amb la diada de Sant Jordi. Els actes programats van abastar activitats diverses, perquè tothom pogués gaudir d’una festa a la carta.

La diada de Sant Jordi, a banda de les tradicionals parades
de llibres i roses, els nens van poder gaudir de l’espectacle
infantil “Dracs, Balls i Roses” de l’animador infantil Pep Puigdemont.

Divendres va començar la festa, amb l’acte d’entrega del guardó ‘Claustre de Sant Domènec’ a la Coral de Peralada, guardó
de bronze, obra de l’artista local Sandra Roura, amb motiu del
25è aniversari de la constitució de la coral local. Durant l’acte,
la mateixa coral, oferí una cantada de Caramelles.

Dissabte i diumenge, en el pati de L’Espai Jove, hi hagué
atraccions per als més petits.

El públic familiar també va tenir la seva celebració particular.
Dissabte es va oferir una bicicletada popular, un taller de reciclatge i la 4a Trobada Gegantera que va comptar amb l’acte
d’agermanament del gegant Ramon Muntaner amb els gegants Jaume II i Esclarmonda de Foix, gegants de Perpinyà.
En aquest darrer acte també hi participaren els gegants de la
Faràndula de Badalona, La Bisbal d’Empordà, Cassà de la Selva, Torroella de Montgrí i els gegants particulars de Figueres.
El diumenge al matí tingué lloc l’Ofici Solemne cantat per la
Coral de Peralada i, cal destacar, el concert del migdia, que
sempre és un dels actes més reeixits de la programació.
Aquest, però, no vas ser l’únic moment en què vam poder
gaudir de música, ja que a la tarda l’Orquestra Costa Brava va
oferir una audició de sardanes a la Plaça Gran i seguidament
el Ball de fi de festa al Centre Social.

CRÒNICA DE PERALADA
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9A TROBADA DEL MOTOR CLÀSSIC
(14 DE MAIG)
La novena edició de la Trobada del Motor Clàssic de Peralada va reunir prop d’un centenar de cotxes antics i clàssics vinguts d’arreu de Catalunya, on els seus propietaris
els mostraren a l’Avinguda de la Constitució. Després de
l’esmorzar de germanor, es va realitzar un recorregut d’uns
30km per Peralada, Vilanova de la Muga i d’altres poblacions de l’Alt Empordà.

6A FIRA DEL CLOWN
(27 DE MAIG)
El dissabte 27 de maig tingué lloc a Vilanova de la Muga la
6a edició de la Fira del Clown, que aplegà pallasses, pallassos i professionals del circ, que ompliren els carrers i les places del poble, fent d’aquest Festival un referent a Catalunya.
En el decurs del dia s’oferiren diferents tipus d’espectacles
i tallers, tots ells relacionats amb el món del circ. Tingueren
lloc tretze actuacions distribuïdes en quatre espais on s’hi
representaren les darreres propostes artístiques de pallassos i pallasses de gran renom com La Bleda, XaropClown,
Claret Papiol, Circ Nick, Cirquet Confetti, Cia. Karlus i ClinclonClown.
Enguany la fira va homenatjar amb el guardó Pallasso de
l’Any 2017 a la companyia de pallassos d’hospital XaropClown i com és habitual s’homenatjà al desaparegut pallasso Monti amb una nova edició de la Cursa de Sabatots.
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REVETLLA DE SANT JOAN
AMB PETARDS, MÚSICA I MOLTA FESTA
(23 DE JUNY)
La nit més curta de l’any es va viure amb la il·lusió pròpia de la celebració. Com cada any, la revetlla va comptar amb tots els elements
típics per gaudir plenament la nit. La foguera, les coques, els petards,
el ball i les sardines, que van convertir novament la celebració en una
gran festa apta per a tots els públics.
Enguany, els encarregats de fer ballar a tothom van ser el conjunt
‘Blue Martini’ i la banda de versions ‘Banda Neon’.

DIMECRES A LA FRESCA A PERALADA
(2 I 12 DE JULIOL I 2 D’AGOST)
L’estiu multiplica les activitats per gaudir dels vespres a l’aire lliure
amb cinema i música. La Plaça Gran ha sigut escenari durant tres
dimecres d’estiu de la programació dels “Dimecres a la Fresca” amb
les projeccions dels films “Ave, César!” i “El libro de la selva” i del concert de la jove banda d’Anglaterra Colchester Royal Grammar School.

FESTA DE LA PLACETA
(8 DE JULIOL)
Un any més, els veïns de la Placeta del Pont i dels
carrers propers, celebaren la seva festa d’estiu.
Com és habitual la festa va divertir la mainada amb
jocs de cucanya i una xocolatada. Al vespre, els
veïns s’aplegaren per sopar tots junts a la fresca.

CRÒNICA DE PERALADA
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ESTIU A LA FRESCA
A VILANOVA DE LA MUGA
(1 I 25 DE JULIOL I 24 D’AGOST)
Un any més, la regidoria de Vilanova de la Muga ha ofert una programació per a gaudir de les nits d’estiu a la fresca.
La tradicional cantada d’havaneres va obrir aquesta programació,
el dissabte 1 de juliol. La cantada va anar 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.
Un dels actes tradicionals i estiuencs dels vilanovins són les
‘Sardanes a la fresca’. Enguany van tenir lloc el dimarts 25 de
juliol i van comptar amb un nombrós grup de balladors que a
ritme de la Cobla Els Rossinyolets van dansar fins a mitjanit.
Enguany també s’ha recuperat la sessió de ‘Cinema a la Fresca’,
que va tenir lloc el dijous 24 d’agost, amb la projecció de la pel·lícula d’animació ‘Zootropolis’.
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FESTA DE LA SANT NAZARI

12a PAMTOMATADA

(29 DE JULIOL)

(20 D’AGOST)

El barri de Sant Nazari de les Olives va acollir, un any més,
la tradicional festa de Sant Nazari, que va consistir en una
missa en honor al Sant i en un aperitiu popular a l’exterior de
la petita capella, que es troba enmig del veïnat.

El pati de l’Espai Jove es va omplir, un any més, amb la dotzena edició de la Pamtomatada, que va estar amenitzada
per l’Orquestra Mitjanit i els Animal DJ’s. Centenars de persones no es van voler perdre el tradicional sopar acompanyat de la millor música.

BUTLLETÍ TARDOR

FIRA MEDIEVAL DE NA MERCADERA
MERCADERA (12,13,14 I 15 D’AGOST)

Peralada ha celebrat un any més la Fira Medieval de Na Mercadera, que
enguany ha arribat a la seva XIII edició. Amb una quinzena de parades, que
s’ambientaven a l’època medieval, i amb un seguit d’activitat lúdiques, de la
mà de la companyia musical Sübitus i el titellaire Ramon Lluc de Selvanyola.
Durant la Fira de Na Mercadera també tingué lloc la 4a Trobada de Gegants
i Capgrossos Medievals, que organitzà la Colla Gegantera del municipi, on
l’acte principal va ser el bateig de la Geganta Na Mercadera.
Els gegants de Peralada, acompanyat dels capgrossos la Sabatera, l’Antoni
del Porquet, l’Oller i la Nena del Bordell reberen als gegants i capgrossos
medievals de Castelló d’Empúries, Girona, Figueres, Les Borges Blanques,
Vilafranca de Conflent i Caldes de Malavella, que no es volgueren perdre
aquesta diada tant especial.
Després de recórrer el centre històric totes les colles oferiren una gran exhibició de balls a la Plaça Gran.

CRÒNICA DE PERALADA
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45è APLEC DE LA SARDANA
(27 D’AGOST)
Durant el xafogós darrer diumenge d’agost, un
gran nombre de sardanistes es va aplegar als
jardins del Castell en el ja tradicional Aplec de
la Sardana, que enguany arribà a la 45a edició.
Les cobles que hi van participar foren la Ciutat
de Girona, la Mediterrània i la Bisbal Jove.

ROMERIA A LA SALUT
DE TERRADES
(2 DE SETEMBRE)
El primer dissabte de setembre va tenir lloc la tradicional Romeria a la
Salut de Terrades. Els més matiners van sortir de Peralada a les sis del
matí per arribar caminant a la Salut, en un trajecte casant però que,
segons els habituals de cada any, compensa per les fabuloses vistes
que es veuen durant el recorregut. Per aquells que preferien saltar-se
aquesta llarga caminada, un autocar els passà a recollir a les deu del
matí. En arribar al santuari es pogué pujar a l’ermita de Santa Magdalena o assistir a la missa de les dotze i, per acabar la jornada, no hi va
faltar el popular pícnic al costat del Santuari.

REVETLLA DE LA DIADA
A VILANOVA DE LA MUGA
(10 DE SETEMBRE)
Com ja és costum, els veïns i veïnes de Vilanova de la Muga
varen celebrar la Diada, durant la vigília, amb inflables per
a la mainada i música en viu a càrrec del Conjunt Genion’s.
Tothom qui va voler col·laborar amb la festa, va portar coques i pastissos que es compartiren durant el ball.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
I D’HOMENATGE A LA GENT GRAN
(10 DE SETEMBRE)
La vigília de la Festa Nacional de Catalunya, l’Ajuntament de
Peralada va homenatjar a la Gent Gran del municipi amb un
dinar de germanor.

CRÒNICA DE PERALADA

Durant l’acte s’aprofita per homenatjar les persones que celebren el norantè aniversari en el transcurs de l’any. Aquest any
Peralada i Vilanova de la Muga comptava amb nou nonagenaris: Pere Casanovas Agulló, Maria Gimbernat Oliva, Martí
Clos Portell, Joaquim Serra Expósito, Concepció Pallisera Terradas, Josefa Pujol Puig, Maria Argelés Mallart, Dolors Buscató Buscató i Francisco Lozano del Hoyo.
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MARXA DE VILANOVA DE LA MUGA
(17 DE SETEMBRE)
La regidoria de Vilanova de la Muga i el Centre Excursionista
Peralada van organitzar el passat mes de setembre la Marxa
Popular de Vilanova que enguany ja compleix 11 anys.
Un any més, la marxa va comptar amb un centenar de participants que van fer la marxa en diferents modalitats: a peu,
corrents, amb bicicleta i també amb cavall. Al finalitzar els
participants van gaudir d’un esmorzar popular a la Plaça de
l’Església.

16a EDICIÓ DEL SOPAR BENÈFIC
DE L’ONCOLLIGA GIORNA
(26 DE MAIG)
La Fundació Oncolliga Girona celebrà el passat divendres 26
de maig al Palau de Fires de Girona la 16a edició del seu sopar
benèfic anual.
L’acte pretén, un any més, reunir totes aquelles persones que
dia rere dia tiren endavant l’Oncolliga Girona i aconsegueixen
fons per dur a terme els projectes de l’entitat. En aquest sentit,
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tant els diners recaptats amb el sopar com els ingressos provinents de l’apadrinament de taules per part d’empreses privades i institucions es destinaran a millorar l’atenció dels malalt
oncològics, de les seves famílies i dels cuidadors i a donar resposta de manera àgil i immediata a les seves necessitats.
A banda d’aprofundir sobre la tasca de l’associació, durant el
sopar tant l’alcalde com els representants de la Delegació de
Peralada i Vilanova de la Muga i la resta d’assistents van poder gaudir de diversos espectacles i activitats per amenitzar
la vetllada.

BUTLLETÍ TARDOR

LA MOSTRA GASTRONÒMICA
CELEBRÀ 26 ANYS
15 D’OCTUBRE)
El 15 d’octubre d’enguany es va celebrar la 26a edició de la Mostra Gastronòmica Empordanesa de Peralada.
Durant el migdia, al Casal de la Gent Gran, es van poder visitar
els platillos i postres presentats a concurs. Tot seguit al Passeig
de La Principal de Peralada, la Cobla La Principal d’Olot oferiren
4 sardanes.
Tots els assistents -160 en total-, com cada any, van començar la
celebració amb la degustació de productes alimentaris variats a
càrrec de les cases comercials col·laboradores
La festa, però, no va perdre el seu to popular i, com cada any,
el plat fort va ser el concurs de platillos i postres, que comptà
amb trenta cinc participants, tots ells de molta qualitat i, com de
costum, molt ben presentats. El nostre agraïment a tots aquests
cuiners i cuineres participants.

CRÒNICA DE PERALADA

Els/les guanyadors/es d’aquesta vint-i-sisena edició van ser:
· Primer premi de platillos: Platillo de pollastre de Festa Major
amb figues, elaborat per Josep Golobardes Alsina.
· Accèssit de platillos: Platillo de cananes amb ceba, elaborat
per Idèlia Mesas Bastidas.
· Primer premi de postres: Puding de pera, elaborat per Dolors
Callís Gumbau.
· Accèssit de postres: Pastís de nous, elaborat per Roser Oliveras Punset.
· Primer premi de postres categoria Infantil: Pastís de xocolata
amb melmelada de figues, elaborat per Blai Cervera Cortada.
· Accèssit premi de postres categoria Infantil: Pastís de xocolata
‘el més fàcil del món’, elaborat per Xènia Brugat Sànchez.
Els pintors vilanovins Miquel Barneda i Blanca Valls foren els artistes que enguany decoraren les “M”, emblemes de la Mostra,
que reberen com a distinció les persones premiades..
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS
SAHRAUÍ

IMATGES D’UN
POBLE DESPLAÇAT,
DEL FOTÒGRAF
ANTOLÍN AVEZUELA
(DEL 19 DE MAIG AL 2 DE JUNY)
El fotoperiodista Antolín Avezuela (Madrid,
1978), vol mostrar a la població, amb aquest
nou treball, com viu la gent als campaments
de persones refugiades situats a la Hamada,
la zona més àrida del Sàhara. Un treball que
forma part d’un projecte en tràmit, en relació
amb els pobles desplaçats. La inauguració va
comptar amb una conferència i també amb una
degustació de Te Saharaui.

GIRONIT,

FOTOGRAFIES DE
VICENÇ ROVIRA
(DEL 13 AL 30 DE JULIOL)
L’autor d’aquesta mostra de fotografies
nocturnes, que duia per títol ‘Gironit’, va ser
l’artista Vicenç Rovira (Baix Empordà). Un
treball fotogràfic, en blanc i negre, que recull
un ampli i inèdit reportatge nocturn de Girona
entre muralles on es mostra una visió nova,
amagada, insòlita, única, seductora i misteriosa
de la ciutat.
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5a MOSTRA D’ART
ARTISTES LOCALS
(DEL 5 AL 20 D’AGOST)
A primers d’agost es va inaugurar, a la Sala Miquel
Mateu de Sant Domènec, una mostra d’art col·lectiva amb la participació de vint-i-dos artistes locals.
Es tracta de la 5a edició de la Mostra d’Art, una
iniciativa per promoure l’activitat artística del municipi i donar a conèixer les propostes pictòriques
que té. Aquesta voluntat de donar-se a conèixer va
més enllà en cada nova edició, i enguany a part de
l’exposició al Centre Cultural Sant Domènec també
es va oferir descobrir els racons més especials dels
tallers dels artistes, mitjançant un recorregut per la
vila medieval .
Els artistes participants d’aquesta 5a edició han estat: Núria Algans, Pere Amat, Miquel Barneda, Martí
Cervera, Alexandre Chechi Lang, Joan Compte,
Josep Espinosa, Montse Fernández, Loreto Forcada,
Josep Miquel Guasch, Brian Godbold, Marcial Hernández, Pilar Martínez, Raquel Pérez, Carme Portell,
Antonio Rodríguez, Josep Sanllehy, Eudald Serra
Font, Eduard Serra Font, Guy Thomas i Blanca Valls.

FACES,

DELS VILANOVINS JÚLIA
I JOSEP ESTEVE
(DEL 8 AL 24 DE SETEMBRE)
La Júlia i en Josep de Vilanova de la Muga van
escollir Sant Domènec per donar mostra de
la seva creativitat i expressivitat amb aquesta
exposició conjunta. El vincle familiar no va ser
l’únic fil conductor en aquesta nova exposició,
on l’espectador ha gaudit del treball de dos
artistes i de les seves tècniques per expressar
la mirada cap a l’interior, a l’essència de l’ésser
humà. En aquesta relació patern filial també els
ha unit una evident reflexió profunda a l’entorn
de la concepció que té l’artista sobre l’art i
una voluntat de recerca de noves maneres de
relacionar l’art i la societat.

EXPOSICIONS I PRESENTACIONS
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GEGANTS DE PERALADA
Na Mercadera i l’1 d’Octubre
Peralada compta, des del passat mes d’agost,
amb una nova figura en la seva imatgeria festiva:
la Geganta Na Mercadera! Amb voluntat de
reproduir l’estètica de l’època medieval, semblà
sorgida d’un dels quadres que il·lustren Na
Mercadera, exposats al Centre Cultural Sant
Domènec o, potser, directament del capítol
124 de la Crònica on Ramon Muntaner deixà
constància de la seva gesta.
La construcció de la geganta partí, efectivament, d’un acurat
estudi d’aquell capítol de la Crònica, agafant pistes sobre la
fisonomia i la vestimenta que ens descriu el cronista, com
també de les imatges pictòriques, per tal d’incorporar-les a la
vestimenta i als estris que porta.
El resultat és espectacular i la vila de Peralada compta amb
una nova geganta de qualitat i el gegant Ramon Muntaner
amb una companya per recórrer Catalunya.
Cal felicitar, doncs, aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Peralada per treballar amb el foment de les tradicions i la història local i el bon treball del Taller Sarandaca de Granollers
per enriquir el patrimoni festiu peraladenc.

cadera i també unes cols que potser no es van arribar a collir
ni menjar mai, perquè poc després dels fets que explica el vell
Muntaner, Peralada va ser primer abandonada pels seus habitants i després cremada i saquejada. Quinze anys després,
amb el poble ja reconstruït, l’heroïna hi va morir amb 55 anys.
La segona raó és la Festa de les Entitats celebrada el passat 1
d’octubre, on les entitats municipals vam organitzar una gran
jornada festiva amb la participació i col·laboració de molts
veïns i veïnes. Va ser un goig veure’ns per primera vegada
tots units, amb dues úniques voluntats: gaudir d’una diada
festiva i demostrar que com a poble, estem units i preparats
per evitar un segon setge.
Amb aquesta nova figura, la Colla Gegantera espera poder
atraure nous membres, tal com ja va passar amb el gegant
Ramon Muntaner que es va estrenar l’agost de 2015. Actualment la colla té més d’una cinquantena membres de totes les
edats, però necessita més gent, sobretot jove.

Fal·lera Gegantera!

Una doble casualitat ha propiciat que aquest any 2017 bategéssim la Geganta Na Mercadera i celebréssim la ‘1O Festa
de les Entitats’.
La primera raó és la història de la nostra geganta que es troba
al capítol CXXIV de la Crònica. És l’episodi de Na Mercadera, una vilatana que a mitjan juny de 1285, en ple setge dels
francesos, va decidir accedir als horts tot i el perill que això
comportava. Per aquest motiu, Na Mercadera, va vestir-se
d’home, armada amb llança, espasa i escut i se’n va anar,
amb molta valentia, a les hortes a collir cols. Però en tornà
sense cols i amb un cavaller francès que havia estabornit i
fet presoner. El rei Pere el Gran, que en aquell moment es
trobava dins la vila ja que hi havia instal·lat el seu quarter general, va quedar sorprès per aquella gran gesta i després de
fer-li explicar diverses vegades, va decidir entregar-li el botí
de guerra tal i com pertocava a un bon cavaller. Li va cedir el
cavall, les armes i també el rescat que en va pagar l’exèrcit
francès. D’una banda, doncs, recordem el valor de Na Mer-
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PUBILLATGE DE LA VILA
Els representants del pubillatge de Peralada
han recorregut durant els últims mesos
poblacions d’arreu de Catalunya disposats
a portar el nom de Peralada. Les nostres
pubilles i hereus ens han representat amb
les seves bandes i les seves faixes a Figueres,
Sant Pol de Mar, Roselló, Seva, Sant Vicenç de
Castellet, Canet de Mar, Mataró, Vilatenim,
Portbou, Argentona, Santa Susanna, Maçanet
de la Selva, Tordera, La Valldan, Anglès, Sitges
o Calella, entre d’altres indrets.
El mateix Hereu de Catalunya, el peraladenc Adrià Malagón, ha participat en altres actes més protocol·laris com
la Diada de Sant Jordi amb el President Carles Puigdemont, la Festa Major del ‘Círculo Catalán de Madrid –
Cercle Català de Madrid’ acompanyant el President de
la Diputació de Girona, el Sr. Pere Vila i va assistir a la
rebuda del pubillatge català en audiència en el Parlament
de Catalunya, en presència de la seva Presidenta, la Sra.
Carme Forcadell.
Però, sens dubte, uns dels actes de pubillatge més esperats i més emotius d’aquest any han estat el comiat de la
Gemma Cros com a Dama Comarcal 2016, acte que es
celebrà a Llançà el passat 16 de setembre i el comiat de
l’Adrià Malagón com Hereu de Catalunya 2016, acte que
va tenir lloc el cap de setmana del 22 al 24 de setembre a
la població de Santa Pau.
Per altre part aquest setembre, la Pubilla de Peralada, l’Alba Soler, es va presentar com a candidata a l’elecció de la
Pubilla Comarcal i de la Pubilla de Catalunya 2017 que es
celebraren a Llançà i a Santa Pau respectivament, enmig
d’una gran festa del pubillatge.
Des de l’ajuntament agraïm el temps que dediquen
aquests joves en fer una tasca que ens consta que la fan
amb molt d’orgull, que és portar el nom de Peralada arreu
de les terres catalanes i fomentar les nostres tradicions.
Animem a tots els joves del municipi que vulguin participar d’aquests valors a presentar-se en l’elecció per tal de
viure l’experiència.
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CASA DE LA VILA
Peralada, octubre de 2017
L’apartat de Casa de la Vila vol ser una manera d’informar de l’activitat municipal de forma clara i transparent. Hi trobareu reproduïdes
íntegrament les actes dels plens que han tingut lloc des del darrer butlletí. També hi ha reservat un espai perquè els grups municipals puguin
fer saber als veïns, el seus punts de vista, opinions i el que creguin oportú
Podeu consultar totes les actes a la web municipal www.peralada.org a la secció Govern Obert i Transparència, junt amb reglaments, normatives
i altres documents d’interès. En les actes hi trobareu les mocions presentades i els resultats de les votacions corresponents. Al web municipal
també podreu informar-vos, solucionar tràmits, accedir al registre telemàtic i expressar queixes o suggeriments de forma no presencial.
L’Ajuntament també disposa de la web turística i cultural www.visitperalada.cat a on hi trobareu la informació dels actes i esdeveniments que
es duen a terme durant tot l’any. També us convidem a seguir-nos a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

Els recordem que els plens ordinaris, que tenen lloc el darrer dijous de cada trimestre, són oberts a tots els veïns, són de control i en ells hi
podreu conèixer, entre d’altres, els informes de les regidories i els precs i preguntes que es fan a l’Equip de Govern.
També teniu, al final d’aquest butlletí, la relació de tots els telèfons dels/les regidors/es i de l’Alcalde, així com les seves adreces de correu
electrònic.
Com ja sabeu, us podeu posar en contacte amb qualsevol de nosaltres pel mitjà que considereu més oportú: per telèfon, per correu electrònic
o personalment. Si ho preferiu podeu concertar entrevista amb l’Alcalde, els/les regidors/es o amb els serveis tècnics adreçant-vos a
l’Ajuntament o bé al telèfon 972 538 006.
Esperem que la informació que hi ha en aquesta secció serveixi per conèixer part de la feina que anem fent.

Pere Torrent Martín
Alcalde de Peralada

CASA DE LA VILA
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GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA DE PERALADA
Treballem per anar endavant, fent feina!!!
Quan el 2015 us vam presentar el nostre projecte de treball, en
format de programa electoral, ens vàrem posar a treballar-hi de
seguida, tot i que ens agradaria haver anat més ràpid, els projectes
i idees que us vam exposar es comencen a veure i fer-se realitat.
D’alguns ja us n’hem anat parlant i us volem informar-ne de l’estat.
• Abans d’acabar l’any ja es començaran les obres per l’arranjament
de l’entrada pel carrer del Carme, davant Can Caula, canviant-ne
el paviment i adequant les voreres fins el passeig de Sant Joan per
garantir la mobilitat. També hi haurà una pilona per restringir l’accés
als vehicles no autoritzats

el projecte pel desplegament de la fibra òptica a Peralada, estem
insistint perquè inclogui també Vilanova, i es preveu que abans de
l’estiu del 2018 ja estigui operativa.
Procurem fugir de polèmiques, separar el gra de la palla i treballar
per tothom, per anar endavant, fent feina i sempre posant l’interès
general per davant de qualsevol altre.
Comptem amb la vostra col·laboració i els vostres suggeriments per
millorar els nostres pobles i alhora us convidem a formar part del
nostre projecte.
Si us és més còmode, ens podeu contactar al e-mail:
peralada@cdc.cat

• Ja tenim el projecte per reordenar els carrers Sant Sebastià,
Sotamuralla i de La Font, també per fer-hi voreres en condicions,
amb seguretat pels vianants, creant un passeig i regulant el trànsit
només en un sentit. Es farà en breu l’exposició pública del mateix i
comptem adjudicar-lo abans d’acabar l’any.
• El projecte d’ampliació del pàrquing del Bullidor comptem tenirlo també abans d’acabar el 2017, donant així espai a la supressió
d’aparcament del nou passeig.
• El projecte, a Vilanova, per arranjar l’entrada unint el carrer Castelló
amb el passeig de dalt i la zona de l’antiga depuradora ja ha passat
els tràmits urbanístics i esperem poder-lo adjudicar aquest any.
• S’han netejat recs madrals a Peralada i Vilanova, s’han arranjat els
camins rurals i s’han asfaltat camins al Mas d’en Pi i a Olives.
• S’ha netejat la Muga a Vilanova, a la illeta, i diversos trams del
Llobregat a Peralada.
• El carrer del Fort, a Vilanova, s’ha arranjat el paviment.
• S’ha canviat la canonada d’aigua al carrer Recasens i a l’entrega
d’aquest butlletí haurien d’haver començat les obres de substitució
del carrer Comte Savallà i clavegueram del carrer Rodona
• S’ha instal·lat un carregador per dues places per vehicles elèctrics
davant correus.

No ens oblidem del dia a dia, aquest any hem fet moltes millores a
la Piscina amb nous motors, reparació de canonades, etc, al Pavelló
amb un nou marcador electrònic i noves cistelles de bàsquet, al
camp de Futbol amb l’ampliació de la tribuna i el manteniments
habituals. S’ha millorat la senyalització dels carrers, el manteniment
dels mateixos, del mobiliari urbà, jardineria, pintura, etc.
Algunes vegades hem explicat que estem atents i exigents amb les
companyies que ens presten els subministraments de telefonia i
electricitat, doncs ja tenim el compromís per la instal·lació de dues
antenes de telefonia mòbil una a Peralada i una altra a Vilanova que
ens hauria de garantir la cobertura. I també molt important, tenim
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AGRUPACIÓ LA MUGA –ERC-MES-AM
Catalunya fa “El Tomb”
Des de les 5 del matí del dia 1 d’octubre hi ha una persona que vetlla
l’urna, la qual ningú sabia on era. Avança el dia i cap a les 7 ja érem
set els guardians; poc després arriben dos mossos que diuen que són
de la policia judicial, que es queden a fer-nos companyia tot el dia i
que estan obligats a vetllar el col·legi electoral a fi que no es pugui
votar. Quan vàrem sentir això, entre tots vam decidir que la festa es
seguiria celebrant al mateix lloc on s’havia establert anteriorment, i
així va ser.
L’urna va arribar sense gairebé donar-nos-en compte; aleshores ja
érem forces més.
Hem de felicitar a l’equip de l’Ajuntament per la bona gestió i
coordinació en què van actuar en tot moment. Hi va haver un
esmorzar de pa amb tomata i embotits que tothom qui va voler ho
va poder gaudir. Cap a les 11 ja es podia votar, l’inici es va retardar
una mica pels problemes informàtics aliens a la organització. A partir
d’aquesta hora va ser un degoteig constant de gent que va exercir el
vot, fins i tot gent de Peralada i altres pobles de les contrades, on ja
s’havia tancat la mesa, venien fins a Vilanova a votar. Es va votar fins
a les 6 de la tarda, quan es va decidir tancar l’urna alertats de que
la Guàrdia Civil es trobava a Cabanes. El dia va transcorre amb total
normalitat, amb un caire festiu en tot moment.
Gràcies a tots els qui hi vàreu participar i ho vàreu fer possible!
Us deixem un fragment del discurs fet per Pau Casals el dia que va
rebre la Medalla de la Pau l’any 1971:
“Catalunya va ser la nació més gran del món. Us diré per què.
Catalunya va tenir el primer Parlament democràtic molt abans
que Anglaterra. I fou al meu país on hi hagué les primeres Nacions
Unides. En aquell temps – segle onzè – van reunir-se a Toulouges –
avui França – per parlar de la pau, perquè els catalans d’aquell temps
ja estaven contra, CONTRA la guerra. Per això les Nacions Unides,
que treballen únicament per l’ideal de la pau, estan en el meu cor,
perquè tot allò referent a la pau hi va directament.”

Visca Catalunya!!!
Agrupació La Muga - ERC

CASA DE LA VILA
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INDEPENDENTS DE VILANOVA
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Una botifarrada sense botifarres i moltes cadires

Els herois de la democràcia.

La festa del 10 de setembre, festa de la diada, és una de les festes
més importats del nostre poble. Ja fa molts anys que es celebra fent
una botifarrada; postres amb les preciades coques de les mestresses
de Vilanova i el tradicional cremat. Aquest any aquesta festa s’ha
celebrat sense botifarres, no és que això sigui molt important, el
problema rau en el que això significa. I que és el que això significa?
Doncs significa el poc suport i la poca ajuda que té l’ajuntament al
poble, mentre que l’any passat hi havia molts veïns ajudant a coure
botifarres, aquest any segurament hauria sigut difícil mobilitzar
aquest veïns sense la ja no existent comissió de festes. De fet en
aquesta festa ja es va veure molta menys gent de l’habitual que
altres anys, sort que la sala és petita ja que si s’hagués fet al passeig
(feia tramuntana i per això és va fer a la sala) hauria quedat molt
insípid. Des d’Independents de Vilanova volem deixar clar que no hi
tenim cap tipus d’influència i el nostre vot clarament no serveix per
a res en tot el que afecta a Vilanova tot i a ser el grup més votat al
nostre poble. Convergència i Unió de Peralada fan el que els sembla
sense tenir en compte la nostra opinió, i si tenen la nostra opinió
no és pas mai perquè la preguntin, és per a que es veuen obligats
a sentir-la ja que de l’oposició no ens poden fer fora, suposo que si
poguessin ja ho farien.

El passat 1 d’octubre els pobles de Vilanova i Peralada vam ésser
un exemple de democràcia on s’hi va celebrar el referèndum
sense incidents. Voldríem expressar el nostre profund agraïment i
admiració a totes aquelles persones que ho varen fer possible. Tant
les que eren a peu de urna com els que eren a fora vigilant que no
arribessin aquells que mitjançant la violència volien impedir una
cosa tan natural i sana en una democràcia com és la celebració d’una
votació. També a tots aquells que mitjançant una papereta varen
expressar la seva opinió. Finalment als que van fer que el dia 1 fos un
dia pel poble i per sortir a gaudir del bon ambient i de les activitats
organitzades que hi havia a l’entorn dels locals electorals.
Orgullosos del nostre poble i del nostre país!
Visca Catalunya!!!
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UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA
PLENS ESPERPÈNTICS
L’últim ple ordinari, que va tenir lloc el 28 de setembre, crec que
es podria qualificar d’esperpèntic. Després de fer tots els punts de
l’ordre del dia i al arribar al torn de precs i preguntes, l’ambient es va
començar a enrarir.
El regidor d’Independents de Vilanova va preguntar sobre la festa,
i per no perdre la costum ja van treure el text preparat prèviament
i el van llegir. Després va preguntar sobre un tema de la neteja del
riu a Vilanova i de cop i volta semblava que s’haguessin canviat els
papers.
L’alcalde va començar a fer preguntes al regidor com si fos un
interrogatori policial, insinuacions com si hagués fet alguna cosa mal
feta, una vergonya el to i les maneres. Tot i que no sorprèn ja que no és
la primera ni la segona vegada que fan aquest tipus d’intervencions.
La meva crítica és la següent:
1) Senyors de l’equip de govern. Si tenen coneixement que alguna
persona està actuant malament, la seva obligació és aturar-ho, no
venir a un ple a fer insinuacions de coses que potser estan mal fetes.
Si hi ha coses mal fetes es diu i punt.
2) Ja n’hi ha prou de fiscalitzar l’oposició. Són vostès els que
governen. No tenen prou feina? Deixi’ns a fer nosaltres la nostra
feina que és fer preguntes. Vostès les han de respondre, aquesta és
la gràcia del torn de precs i preguntes dels plens ordinaris.
3) Entenguin d’una vegada que hi ha tres regidors a l’oposició perquè
a casi al meitat del poble no els va agradar la seva proposta electoral
i ens van votar a nosaltres enlloc de a vostès.
4) No converteixin els plens en un circ. Senyor alcalde la seva
obligació és donar exemple i posar ordre quan no n’hi ha, i de
moment no demostra que tingui gaire habilitat. Així que sisplau faci
el que el que li toca fer, però sobretot comenci donant exemple, que
va ser de vergonya veure la seva intervenció en aquest ple.
Com sempre he dit, fiscalitzarem i continuarem preguntant i fent
propostes tal i com hem anat fent. Vostès, enlloc de convertir els
plens en un pati d’escola i de perdre tant de temps amb tonteries,
es podrien dedicar més al poble i al seu programa electoral que si el
repassen veuran que els queden moltes coses per fer.

CASA DE LA VILA
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REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA - MARIA JOSÉ ROMERO MADRID
De nou, tinc l’oportunitat de poder adreçar-me a tots vosaltres, veïns
i veïnes de Peralada i Vilanova de la Muga, amb un gran desig de
llibertat i concòrdia.
En el sentit més proper i amb tot el respecte, amb aquestes paraules,
vull demostrar-vos el meu compromís i la meva lleialtat a la gent
dels nostres pobles.
Des de l’Equip de Govern seguim treballant de forma molt intensa, i
ho demostrem dia a dia. Amb esforç, passió i dedicació aconseguim
bons resultats.
M’ofereixo, com sempre, per escoltar-vos i fer arribar les vostres
propostes, a l’hora desitjo poder comptar amb la vostra participació
a les convocatòries de Plens Ordinaris i Extraordinaris on tothom hi
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pot assistir i veure i conèixer de l’activitat política del vostre Alcalde
i Regidors.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació,
de la qual sóc responsable, gestionem i portem a terme diferents
actuacions. Les podeu conèixer i valorar per mitjà dels informes per
Regidories que es presenten als Plens Ordinaris i que es publiquen
dins aquest Butlletí.
Amb el desig que gaudiu de les properes festes, amb il·lusió i alegria,
reitero la meva disponibilitat a escoltar les vostres veus i inquietuds,
i us saludo amb l’esperança de millorar el nostre futur.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
1 de març de 2017

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Sra. Maria José Romero Madrid

Núm.: 01/2017

ra. Lourdes Carreras Selva

Sra. Rosa Cortada Sánchez

Caràcter: Extraordinària

Sr. Joan Cros Ferraró,

Data: 1 de març de 2017

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

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de modificació
provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local (Expdt 94/2016)
2.- 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 2017.
(Expdt 52/2017).
3.- 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 2017. (Expdt. 53/2017).
4.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’alienació de
les parcel·les núms. 55, 56, 57 i 58 de la urbanització
Peralada residencial, integrants del patrimoni municipal
de sòl i habitatge. (Expdt 48/2017)
5.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació
provisional de la 2a modificació del text refós del POUM
de Peralada per a la creació d’una zona de serveis tècnics
per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas propà. (Expdt
188/2015)
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)
7.- Proposta d’Alcaldia-Presidència d’aprovació del pla
local de seguretat viària. (Expdt 195/2016)
8- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació del
conveni per a la delegació de les competències del servei
de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Peralada. (Expdt 262/2016)
9.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de resolució del
conveni de membre del Costa Brava Girona Convention
Bureau (Expdt. 262/2015).
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Cap absencia

Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere Torrent
Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació,
senyora Mercè Comamala Laguna.
Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President declara
oberta la sessió.

PRIMER.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL (EXPDT 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.- Vista la modificació de la memòria econòmico-financera de l’esmentada
taxa de data 15 de febrer de 2017, favorable i l’informe de secretariaintervenció de data 15 de febrer de 2017, 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.
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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.
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:

Nota: En dates assenyalades (festes del poble, fires, inauguracions,
...), l’ajuntament podrà fer retirar aquestes ocupacions per deixar
lliure la via pública.
Quota €
Quota mínima exigible - 5,47

1.2.B) Ocupació lucrativa amb taules i cadires:
Quota €/m2/dia
Taules i cadires - 0,06
Quota €
Quota mínima exigible - 5,47

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 la regidora sra. Lourdes Carreras el sentit de la modificació,
a saber, la necessitat de regular el règim d’exempcions de la taxa per
a les entitats sense ànim de lucre i l’establiment d’una quota mínima
exigible que cobreixi les despeses de personal, recaptació, correus,
etc”.

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)

ANNEX DE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENTS ESPECIALS DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC
LOCAL

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

1.1. Ocupacions permanents.

Vots en contra:

(....)

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

1.2. Ocupacions temporals.

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

1.2.A) Ocupacions temporals de sòl amb materials o instal·lacions:

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Quota €/m2/dia
Amb runes, bastides, tanques, puntals, materials de la construcció,

Abstencions:

dipòsits i altres aprofitaments anàlegs...... (zona 1) - 0,14

Cap

Amb runes, bastides, tanques, puntals, materials de la construcció,
dipòsits i altres aprofitaments anàlegs...... (zona 2) - 0,27

CASA DE LA VILA
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SEGON.- 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 2017. (EXPDT 52/2017).
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 2017 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 €

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 (10.000,00€) 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 €

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci de
les presents Bases 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.
“Posa de manifest la regidora sra. Cortada que es tracta de tornar a
aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb el mateix
objectiu que l’any anterior.
El sr. Serra Planas manifesta que hi votarà en contra perquè no forma
part de cap entitat, al qual el sr. Alcalde li pregunta si en el cas que
formés part d’alguna entitat hi votaria a favor al qual el sr. Serra Planas
respon que arribat el cas ja es veuria”.

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

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.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

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

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

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.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

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.

Vots en contra:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, de data 13 de febrer
de 2017.

Abstencions:

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

Cap

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 2017, el text íntegre de les quals
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TERCER.- 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 2017. (EXPDT.
53/2017).
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, de data 13 de febrer
de 2017.
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 2017, 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 sis mil euros €, 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 dos mil euros (2.000,00 €) amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
1 - 231 - 48001
AJUT EXTRAORDINARIS A FAMÍLIE
I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
2.000,00

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci
de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria.
“Posa de manifest al regidora sra. Lladó que es tracta de tornar a
aprovar les 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 2017, amb el mateix objectiu
que l’any anterior per intentar ajudar a algú que es trobi en aquesta
situació”.

CASA DE LA VILA

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. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
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

QUART.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
PER A L’ALIENACIÓ DE LES PARCEL·LES NÚMS.
55, 56, 57 I 58 DE LA URBANITZACIÓ PERALADA
RESIDENCIAL, INTEGRANTS DEL PATRIMONI
MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE. (EXPDT
48/2017)
Antecedents:
Vista la necessitat de pavimentar vialitat pública concretament el
Passeig de Vilanova de la Muga, dur a terme les obres d’adequació i
ampliació de l’aparcament del Bullidor i les obres de millora del camp
de futbol municipal.
Atès que per finançar aquestes inversions és possible destinar el
producte obtingut de l’alienació de patrimoni municipal de sòl
i habitatge, ja que aquestes finalitats s’ajusten a les establertes a
l’article 160.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost, pel que s’
aprova el Text refós de la Llei d’ urbanisme, i 224.2. lletres b), d) i e)
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament
de la Llei d’ Urbanisme (RLUC).
És per la qual cosa que es considera convenient i oportú alienar,
mitjançant concurs, les següents finques de titularitat municipal
que integren el patrimoni municipal del sòl i d’habitatge, en tant que
procedeixen d’una cessió obligatòria i gratuïta del 10 per cent de
l’aprofitament urbanístic:
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-cinc, de la Urbanització Peralada
Residencial, carrer Rosselló número tres, del terme municipal de
Peralada, de superfície sis-cents trenta-vuit metres, vuitanta-un
decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la trenta-u del Pla
Parcial; Sud, amb parcel·la resultant cinquanta-sis; Est, amb carrer
Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-nou. Destí: solar
edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació aïllada
unifamiliar”
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INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre
78 de Peralada, foli 96 finca registral 3.287.
Referència cadastral: 1344812EG0814XXXXXXX.
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-sis, de la Urbanització Peralada
Residencial, carrer Rosselló número u, del terme municipal de Peralada,
de superfície sis-cents cinquanta-un metres, setanta-dos decímetres
quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la resultant cinquanta-cinc, Sud,
amb parcel·la resultant cinquanta-set; Est, amb carrer Rosselló i Oest,
amb parcel·les resultants cinquanta-nou i cinquanta-vuit. Destí: solar
edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació aïllada
unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre
78 de Peralada, foli 99 finca registral 3.288.
Referència cadastral: 1344813EG0814XXXXXXX.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-set, de la Urbanització Peralada
Residencial, carrer Camí de la Garriga, número vint-i-un, del terme
municipal de Peralada, de superfície sis-cents cinquanta-set metres,
quaranta-vuit decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la
resultant cinquanta-sis; Sud, amb carrer Camí de la Garriga; Est,
amb carrer Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-vuit.
Destí: solar edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació
aïllada unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre
78 de Peralada, foli 102 finca registral 3.289.
Referència cadastral: 1344814EG0814XXXXXXX.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb
l’establert en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, al superar el 10% dels recursos ordinaris
del Pressupost vigent de la Corporació l’òrgan competent és el Ple
de la Corporació.

Resolució:
Per tot l’exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Iniciar el procediment per l’alienació dels béns immobles,
integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge, parcel·les 55,
56, 57 i 58 de la Urbanització Peralada Residencial, amb la finalitat
de destinar el producte obtingut per l’alienació a les establertes en
l’article 224.2 del RLUC, lletres b), d) i e), mitjançant concurs.
Segon.- Trametre al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya l’expedient de l’alienació que
es pretén efectuar en aquest municipi per tal que emeti informe previ
d’acord amb l’establert a l’article 209.d) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Tercer.- Que es redacti el corresponent Plec de Condicions que ha de
regir el Contracte i el procés d’ adjudicació.
“Fa avinent el sr. Alcalde que bàsicament es tracta d’obtenir recursos
per tal de dur a terme les inversions finançades amb venda de
patrimoni que es van aprovar amb el pressupost municipal, a saber,
l’entrada de Vilanova de la Muga, l’aparcament del Bullidor i camp de
gespa artificial al camp de futbol.
El sr. Serra Planas pregunta si hi ha un estudi del que costa fer l’entrada
de Vilanova al qual el sr. Alcalde respon que uns 200.000 euros.

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

Vots a favor:

INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre
78 de Peralada, foli 105 finca registral 3.290.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Referència cadastral: 1344815EG0814XXXXXXX.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra:
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Fonaments de dret:
Vist l’informe tècnic de data 16 de gener de 2017 que taxa les parcel·les
anteriorment esmentades de la Urbanització Peralada Residencial en
l’import de 554.309,37 euros, i l’informe de Secretaria-intervenció de
data 9 de febrer de 2017 que conclou que dita valoració representa un
17,20 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost de la Corporació,
i analitza la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Abstencions:
Cap
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CINQUÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 2A
MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL POUM DE
PERALADA PER A LA CREACIÓ D’UNA ZONA DE
SERVEIS TÈCNICS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNS
DIPÒSITS DE GAS PROPÀ. (EXPDT 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.

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.

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.

— El Pla territorial Parcial de les comarques gironines (DOGC núm.
5735 de 15 d’octubre de 2010).

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 s’han rebut al·legacions, tal i com consta al
certificat de Secretaria de 14 d’octubre de 2016.

Així mateix, és aplicable la legislació sectorial següent:

4. S’ha donat 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 s’hagin presentat 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 han
informat en relació amb els informes dels organismes competents
rebuts i per a l’aprovació provisional, on es conclou que: «Atenent a les
consideracions especificades en l’apartat anterior 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. Dels informes derivats de la tramitació als departaments i
administracions abans indicades es conclou que cal dibuixar, en el
plànol d’ordenació de la modificació del POUM, la línia de 25 m de
protecció de la C-252 (a contar des de l’areta exterior de la carretera).
Es considera que la introducció d’aquesta condició no representa cap
modificació substancial a la present modificació del POUM.»
7. Els Serveis tècnics municipals han incorporat la condició de la
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre al plànol
núm. 3 Situació planejament modificat ordenació sòl urbà, en concret
s’ha dibuixat la línia de 25 m de protecció de la C-252.
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— El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. 6791 del 19 de
gener de 2015).

— 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.
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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. 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 ha incorporat la condició fixada per la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre al plànol núm. 3 Situació
planejament modificat ordenació sòl urbà.
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.
“Fa avinent el sr. Alcalde que aquesta modificació ja es va plantejar
prèviament a la suspensió del POUM i que s’ha endarrerit. És una
modificació necessària perquè actualment es disposa d’uns dipòsits
petits i s’han d’habilitar els corresponents espais per preveure
l’increment gasificació del municipi.
El sr. Joan Planas pregunta si no es pot fer on es troben ara al qual el
sr. Alcalde respon que no hi cabrien.
Pregunta la sra. Garrido si es faran a darrera el cementiri, al qual el sr.
Alcalde respon afirmativament. Continua preguntant la sra. Garrido
si és a tocar al cementiri, al qual el sr. Alcalde respon que entre el
caminet i la zona verda.
Pregunta el sr. Joan Planas si els dipòsits existents s’anul·laran al qual
el sr. Alcalde respon afirmativament, atès que inicialment només
estaven previstos per Peralada residencial”.

SISÈ.- 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)
Antecedents de fet:
1.- Atesa la necessitat de licitar 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.
2.- Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals sobre el bé immoble
objecte de la concessió i sobre la valoració de l’ús privatiu.
3.- Vist l’informe de secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable
i el procediment a seguir.
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.

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. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
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

• 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.
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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 hàbils, 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.
“Manifesta la sra. Carreras que qui tenia la concessió fins al mes de
juny ha manifestat la seva voluntat de rescindir anticipadament el
contracte i això ens ha obligat a tornar a treure la concessió a concurs.
Continua manifestant la sra. Carreras que el plec de clàusules és
el que es troba a l’expedient i és molt similar a l’anterior, i dona
molta importància al projecte de dinamització del local i a un horari
d’obertura que s’ajusti al màxim als seus usuaris habituals i molta
menys a la part econòmica .
El sr. Alcalde exposa que a la mesa de contractació s’ha designat al sr.
Joan Planas, al qual el sr. Serra Planas manifesta que ho troba perfecte.
El sr. Joan Planas manifesta que hi votarà en contra i llegeix l’escrit
que es transcriu literalment a continuació:
Primer de tot voldria donar les gràcies a en Xavi i la Titia per tot aquest
temps que han gestionat La Sala. Creiem que ho han fet molt bé. La
Sala és molt més que un simple bar per a Vilanova. És el centre social,
centre cultural, lloc de trobada, és la llar de jubilats, lloc de reunió, on
es compra el pa. És, bàsicament, el nucli social de Vilanova.
La Sala no és un gran negoci, de fet va just que sigui un negoci. Des
d’Independents per Vilanova creiem que no s’hauria de pagar lloguer,
ni llum ni aigua (fins a un límit lògic). Creiem que d’aquesta manera
s’ajudaria una mica a qui gestionés La Sala ja que considerem que
més que un negoci és un servei pel poble. Fins i tot consideraríem la
possibilitat de subvencionar per tal que s’obrissin més hores.

El sr. Joan Planas manifesta que avui era obert i felicita a l’equip de
govern perquè ho han fet molt bé, tot i que el consum de llum el faria
amb Kw.
El sr. Alcalde manifesta que si es vol que la sala estigui oberta i funcioni
s’ha de fer per concurs i que qui tenia la concessió va dir d’avui per
demà que plegava. Pregunta el sr. Alcalde al sr. Joan Planas com
calcularia en Kw el que gasta l’Ajuntament i La Sala.
Pregunta la sra. Garrido que com és que la concessió és de 2 anys
prorrogable a 2 més i si no es podia fer per un termini més llarg al
qual la sra. Carreras respon que rescatar la concessió sempre és un
problema i s’ha fet d’aquesta durada perquè sempre hi ha la incertesa
de si va bé o no.
El sr. Serra Planas manifesta que hi votarà a favor per solucionar el
problema de Vilanova tot i que troba que dos anys, prorrogables dos
més és poca cosa.
El sr. Joan Planas hi votarà en contra per tot el que ha exposat”.
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. 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:
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Abstencions:
Cap

La Sra. Carreras manifesta que l’equip de govern té molt present
que es tracta del nucli social de Vilanova i per aquest motiu s’ha
intentat garantir el servei i actuar amb diligència, per tal que la Sala
no estigués cap dia tancada i que l’horari fos molt similar al que feia
l’actual concessionari.
El sr. Alcalde manifesta que estan molt contents amb el servei prestat
i que respecte al cànon s’han estudiat diferents concessions d’altres
pobles veïns i que són tots molt similars. Respecte a les bases,
manifesta el sr. Alcalde que són pràcticament similars a les que hi
havia.
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SETÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT
VIÀRIA. (EXPDT 195/2016)
Antecedents
1.- Per Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 189/2016 es sol·licità al
Servei Territorial de la redacció del Pla Local de Seguretat Viària del
municipi de Peralada.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de
data 31 d’agost de 2016, va aprovar el Conveni marc amb el Servei
Català de Trànsit referit a la Col·laboració per a la redacció d’un pla
local de seguretat viària per a l’Ajuntament de Peralada (expdt. núm.
175/2016).
3.- En data 13 de febrer de 2017 s’ha rebut el Pla local de seguretat
viària de Peralada redactat per l’empresa Intra a petició del Servei
Català de Trànsit, de desembre de 2016.
4.- Vist que els objectius del Pla per al període 2017-2020 són:
• Reduir a zero els accidents amb víctimes i de víctimes greus i morts
en zona urbana, incloent la travessera.
• Millora de les condicions d’accessibilitat mitjançant l’aplicació del
nou disseny previst al Camí Sotamuralla i amb les mesures de caràcter
general d’accessibilitat que es proposen.
5.- Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, favorable.
6.- Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, favorable.
Fonaments de dret
• Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària.
• Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya.
• Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
• Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini
de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació en el BOP, al DOGC, en un
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de
la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
Tercer.- Traslladar el certificat del present acord al Servei Català de
Trànsit per al seu coneixement i efectes oportuns, a la Comissaria
dels Mossos d’Esquadra de Figueres, si s’escau, al departament
corresponent i als vigilants municipals.
“Manifesta el sr. Alcalde que el Pla local de seguretat viària és un
document purament tècnic on són els mateixos tècnics externs que
l’han redactat els que valoren els punts conflictius i proposen les
mesures a aplicar.
El sr. Serra Planas manifesta que no es parla de sota el parc i que només
es centra l’atenció en el carrer Sota Muralla. Continua manifestant el
sr. Serra Planas que ara és moment de planificar el camí. Així mateix
fa avinent el sr. Serra Planas que ni es posen voreres ni es limita la
velocitat.
El sr. Alcalde manifesta que el carrer Sota Muralla és més nucli urbà
que sota el parc i que els redactors del Pla local de seguretat viària
s’han regit amb el que existeix actualment.
El sr. Joan Planas pregunta què es té previst fer al carrer Sota Muralla
al qual el sr. Alcalde respon que serà d’una sola direcció i amb vorera
des de la fleca fins a la font de l’almirall. Pregunta el sr. Planas si hi
haurà aparcament al qual el sr. Alcalde respon que el del bullidor.
Finalment, pregunta el sr. Joan Planas si es preguntarà a la gent al
qual el sr. Alcalde respon que quan ho tinguem”.

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

• Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

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

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

• 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.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

• 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.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Vots en contra:
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

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

Resolució
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla local de seguretat viària de Peralada
pel període 2017-2020, redactat per l’empresa Intra a petició del
Servei Català de Trànsit, de data desembre de 2016.
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VUITÈ- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL SERVEI DE
RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
DELS RESIDUS MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT
DE PERALADA. (EXPDT 262/2016)

“Exposa el sr. Joan Cros que a partir del mes de setembre es posaran
els contenidors EASY.

Antecedents de fet

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

1. El proper juliol de 2017 està prevista la posada en marxa del Centre
de tractament de Residus (CTR) de Pedret i Marzà, i a partir de la
posada en marxa del centre, la moratòria de la qual disposen els
municipis de la comarca de l’Alt Empordà per a la implantació de la
recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM) quedarà exhaurida.

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

2. El conveni per a la delegació de les competències del servei de
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada, i
la fitxa resum
3. L’Informe de secretaria-intervenció.

Fonaments de dret.
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la llei reguladora dels residus.
• Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de
Catalunya 2013-2020 (PRECT20).
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

El sr. Alcalde fa avinent que s’intentarà que la gent s’hagi de desplaçar
el mínim possible”.

Vots a favor:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
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

• 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.
• 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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• Pressupost municipal per a l’exercici 2017.

Resolució.
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el conveni per a la delegació de les competències
del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament
de Peralada.
Segon. Traslladar certificat del present acord al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i al departament corresponent.

NOVÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE MEMBRE DEL COSTA
BRAVA GIRONA CONVENTION BUREAU (EXPDT.
262/2015).
Antecedents de fet:
1.- El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 25 de setembre
de 2015 acordà l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Peralada
al Club Màrqueting de Cultura i Identitat, i al Club Costa Brava Girona
Convention Bureau, així com l’aprovació de la minuta de convenis
entre l’Ajuntament de Peralada i el Patronat de Turisme per a ser
membres dels clubs de Màrqueting de Cultura i Identitat i Costa Brava
Girona Convention Bureau.
2.- Vista la manca de compliment dels objectius de treball per
potenciar el turisme de negocis al nostre municipi a través de l’ús
i promoció de la Sala d’actes Miquel Mateu del Centre de Turisme
Cultural Sant Domènec i vist el poc volum d’accions que s’han portat
a terme durant aquests dos anys com a membres de Costa Brava
Convention Bureau.

Fonaments de dret:
• Conveni de membre del Costa Brava Girona Convention Bureau.

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

CASA DE LA VILA

37

Resolució:
Per tot l’exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Acordar l’extinció del conveni entre l’Ajuntament de Peralada
i l’Associació Promoció d’Esdeveniments Girona, nom comercial
Costa Brava Girona Convention Bureau per a la finalització del conveni
de l’Ajuntament de Peralada com a membre de Girona Convention
Bureau.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia-Presidència o persona en qui delegui
per a la signatura dels documents necessaris per a la implementació
del present acord.
Tercer.- Notificar l’adopció dels presents acords al Patronat de
Turisme de la Costa Brava, a l’Associació Promoció d’Esdeveniments
de Girona i al departament corresponent, als efectes oportuns.
“La sra. Lladó exposa que degut a la poca repercussió del conveni s’ha
cregut oportú donar-nos de baixa”.

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

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 21.45 hores de la nit la Presidència aixeca la sessió.
President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
10 d’abril de 2017

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Sra. Maria José Romero Madrid

Núm.: 02/2017

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sra. Rosa Cortada Sánchez

Caràcter: Ordinària

Sr. Joan Cros Ferraró

Data: 10 d’abril de 2017

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

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 29 de
desembre de 2016. (Expdt. 381/2016)
3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 1 de
març de 2017. (Expdt. 66/2017)
4.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats.
Assabentats.
5.- Informes de les regidories.
6.- Donar comptes de l’aprovació de la liquidació del
pressupost municipal, exercici 2016. (Expdt. 56/2017)
7.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació
inicial de la modificació 1a del pressupost per a l’exercici
2017. (Expdt. núm. 106/217)
8.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació de
les bases del premi de recerca “Ramon Muntaner”, any
2017. (Expdt. 125/2017)
9.- Proposta d’Alcaldia-Presidència d’adhesió al contracte
derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU
(Expdt.10/2017)
10.- Proposta d’acord de ple per a la ratificació del
decret d’alcaldia número 111/2017 de 5 d’abril de
2017 d’aprovació d’una fitxa del PAES de Peralada.
(Expdt.68/2017)

Cap absencia

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.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2016.
(EXPDT. 381/2016)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb la
convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article 110.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet l’esborrany
de l’acta a votació.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)
Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

11.- Assumptes urgents.
12.- Precs i preguntes.

Vots en contra: Cap
Abstencions: Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)
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3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE LA CORPORACIÓ DE DATA 1 DE MARÇ DE 2017.
(EXPDT. 66/2017)
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.

Intervé el sr. Serra Planas fent avinent la següent esmena:
En relació al punt sobre la venda de parcel·les no vaig preguntar si hi
havia un estudi del que costava fer l’entrada de Vilanova sinó que vaig
preguntar si hi havia estudi i projecte per al camp de futbol.
Intervé el sr. Joan Planas fent la següent esmena:
Allà on diu en Xavi i la Itizia ha de dir en Xavi i la Titia.
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.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS.
Es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia resolts des del 29 de desembre de 2016 al 10 d’abril de 2017:
Allà on diu en Xavi i la Itizia ha de dir en Xavi i la Titia.
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.
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23/12/2016

Incoació expedient de disciplina urbanística parc. 223 pol. 14 SLLM

372/2016

404

23/12/2016

Tràmit d'audiència declarar la caducitat llic obres XNR enderroc coberts i construcció
habitatge c. Castelló, 2

309/2014

405

28/12/2016

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

120/2016

406

28/12/2016

Adquisició directa parc. 74 polígon 5_ampliació aparcament bullidor_R.

187/2016

407

29/12/2016

Adquisició directa parc. 70 polígon 5_ampliació aparcament bullidor_B.

187/2016

408

29/12/2016

10a. Modificació de crèdits en el Pressupost de 2016

384/2016

409

30/12/2016

Aprovació nòmines mes de desembre de 2016

383/2016

DECRET
núm

DATA

1

06/01/2017

Sol·licitud dels serveis d’administració electrònica del Pla d’Acció e-Municipis a Diputació de Girona

374/2016

2

06/01/2017

No donar per formalitzada la comunicació de l'habitatge d'ús turístic de ACB del C.
Nou, 2 Vilanova de la Muga

329/2016

3

06/01/2017

Assabentat explotació equina parc. 46 pol. 8 PLLC

40/2014

4

10/01/2017

Reformulació de la subvenció del Pla a l'acció per ajustar-ho a l'import concedit

60/2016

5

10/01/2017

Devolució de la fiança dipositada per la col·locació de les banderoles del Festival
Castell de Peralada 2016

52/2016

6

12/01/2017

Devolució fiança C1 VIAL

38/2014

7

12/01/2017

Requeriment de documentació ratificada tècnic XNR c. Castelló, 2 Vilanova de la
Muga (caducitat)

309/2014

8

12/01/2017

Sol·licitud d'ús d'un vestidor del pavelló per dissabte 14 de gener de 2017

9

13/01/2017

Suspensió de procediment i requeriment d'informe sol·licitud obres reforma i enderroc
c. Merceria, 2-4 VF, SL
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ASSUMPTE

DECRET
EXP.

15/2017
364/2016

41

42

10

13/01/2017

Autorització Fira St Antoni Assoc. Pabordes

012/2017

11

13/01/2017

Autorització ús de pavelló patinatge

15/2017

12

18/01/2017

Reconeixement 4rt trienni M. C. L.

17/2017

13

18/01/2017

Obertura del tràmit d'audiència als interessats als exp de Cavas

179/2016 i
180/2016

14

19/01/2017

Requeriment de justificació d'exclusió i recordatori del compliment en relació amb
l'exp. de Cavas

179/2016 i
180/2016

15

19/01/2017

Autorització d'ús de vies públiques per la celebració de la cursa ciclista OPEN SOCIAL

189/2016

16

19/01/2017

Contractació L.T.G

90/2016

17

20/01/2017

Autorització d'ús del pavelló per els diumenges 21 i 28 de gener de 2017

15/2017

18

20/01/2017

Requeriment informe muralla obres reforma RFT Ptge Barceloneta, 3

221/2016

19

20/01/2017

Suspensió de procediment i requeriment d'informe muralla obres menors MRFT C.
Barceloneta, 6

365/2016

20

20/01/2017

Autorització d'ús Cafè del centre realització de VII PERALDA LINDENCE 2017 dies
28 i 29 de gener

24/2017

21

23/01/2017

Devolució Aval a l'empresa MINIMILKS MARKETING AND BRANDING,S.L.per el
contracte "Peralada, al cor de l'Empordà"

121/2015

22

23/01/2017

Autorització d'ús del vestidor del pavelló per el dia 28/01/2017

15/2017

23

23/01/2017

REVOCAR la subvenció atorgada a l’entitat EMPEDALATS CLUB CICLISTA PERALADA

271/2016

24

24/01/2017

Convocatòria pública del procés selectiu per a la contractació auxiliar administrau/iva

26/2017

25

25/01/2017

Resolució de la participació al programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua
a l’aixeta del consumidor 2017

22/2016

26

25/01/2017

Resolució de la participació al programa de suport a la gestió del risc derivat de les
sorreres infantils 2017

21/2016

27

25/01/2017

Resolució de la participació al programa de suport a la gestió i control de la salubritat
de les instal·lacions d'alt risc de transmissió de legionel·losi 2017

19/2016

28

25/01/2017

Resolució de la participació al programa de suport a la gestió i control de la salubritat
de les instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi 2017

19/2016

29

25/01/2017

Contractació J. P.

71/2016

30

26/01/2017

Suspensió de procediment i requeriment d'informe muralla obres menors JAM Pl.
Ramon Muntaner, 1

385/2016

31

27/01/2017

Aprovació del padró de la llar d'infants, gener 2017

234/2016

32

30/01/2017

Aprovació nòmines gener 2017

33

01/02/2017

Aprovació Comptes servei arrendament aigua i clavegueram, 3rTrim 2016

389/2016

34

01/02/2017

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

118/2016

35

01/02/2017

Aprovació dels rebuts d'escombraries del Casino i del Golf, 2017

15/2016

27/2017
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36

01/02/2017

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

120/2016

37

02/02/2017

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

120/2016

38

02/02/2017

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

35/2017

39

02/02/2017

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

35/2017

40

02/02/2017

Nomenament Alcaldessa accidental

189/2015

41

02/02/2017

Sol·licitud d'ús de la pista del pavelló

15/2017

42

08/02/2017

Autorització rodatge publicitari 09/02/2017 als carrers del nucli de Peralada

45/2017

43

08/02/2017

Autorització de pas per la via per una passejada turística d'un màxim de 160 vehicles

189/2016

44

09/02/2017

Contractació J. P.

71/2016

45

09/02/2017

Contracte menor de serveis per a la redacció d'un estudi paisatgístic projecte accés
ronda sud Vilanova de la Muga

46/2017

46

09/02/2017

Suspensió procediment i petició informe Patrimoni per obres als despatxos Casino

366/2016

47

09/02/2017

Devolució de la fiança de runes dipositada per les obres piscina al Mas Fresí

39/2016

48

09/02/2017

Ordre d'execució per a la reparació del mur de façana de la casa del c. Sabateria, 5 OPL, SA

33/2017

49

10/02/2017

Aprovació del padró de la llar d'infants, febrer 2017

234/2016

50

13/02/2017

Canvi de nom de la llicència de gual permanent núm. 29 situat a la pl. Barceloneta, núm. 9

34/2016

51

13/02/2017

Aprovació liquidacions de la taxa de l'escorxador, 4rt trimestre 2016

154/2016

52

13/02/2017

Suspensió procediment i petició informe cultura obres façana pl. Muntaner, 9

29/2017

53

15/02/2017

Denegar la bonificació de l'ICIO, C. C. S.

51/2017

54

15/02/2017

Acumulació plaça tresoreria Armentera

255/2015

55

15/02/2017

Sol·licitud dinamització Xarxa d’Itineraris Saludables i del Parc Urbà

23/2016

56

16/02/2017

ratificació de l'ordre suspensió obres sense llicència exp legalitat urbanística SLLM parc. 223 pol. 14

372/2016

57

20/02/2017

Bonificació de la taxa d'escombraries 2016 per fer compostatge a casa

328/2009

58

20/02/2017

Requeriment documentació per a la tramitació de la devolució de la fiança runes
obres nova nau parc. 189 i 35 pol. 14 Granja Ribas RRC

110/2013

59

22/02/2017

Desestimació del recurs de reposició de ACB per la no formalització de l'habitatge
d'ús turístic c. Nou, 2 de Vilanova de la Muga

329/2016

60

22/02/2017

Assabentat de l'habitatge d'ús turístic de RFL al paratge Les Olives, 9 (parc. 156 pol. 2)

58/2017

61

23/02/2017

Concessió del fraccionament del deute pendent, V. A.

55/2017

62

23/02/2017

Resolució celebració Cavallada 2017

25/2017

63

24/02/2017

Convocatòria sessió extraordinària el 1 de març

66/2017
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64

24/02/2017

Sol·licitud 5è trienni de M. C. Q.

71/2017

65

27/02/2017

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

26/2017

66

27/02/2017

Excedència de 3 anys D. G. M.

70/2017

67

27/02/2017

Contracte de serveis menor d'assessorament i assistència amb CORSUNSKY &
MORE SLP ADVOCATS ASSOCIATS

75/2017

68

28/02/2017

Cementiri Peralada. Adquisició d'un nínxol núm. 299, boca C a favor de C. M. B.

182/2016

69

28/02/2017

Nomenament amb caràcter interí de J. M. P. C.

71/2016

70

28/02/2016

Aprovació Liquidació exercici 2016

56/2017

71

28/02/2016

Aprovació nòmines febrer 2017

74/2017

72

28/02/2017

Cementiri Peralada. Adquisició d'un nínxol núm. 206, boca C a favor de C. L. D.

118/2010

73

28/02/2017

Cementiri Peralada. Canvi de titularitat i cessió del nínxol núm. 239, boques A, B, C a
favor de P. D. L.

119/2010

74

01/03/2017

Aprovació inicial del projecte d'adequació de la placeta del portal del c. del Carme

19/2017

75

02/03/2017

Aprovació del padró de la llar d'infants, març 2017

76

02/03/2017

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

35/2017

77

02/03/2017

Sol·licitud per a la realització de la campanya d'implantació de la recollida de la FORM al CCAE

262/2017

78

07/03/2017

Aprovació de borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar
d’adm. d’Administració general

26/2017

79

07/03/2017

Sol·licitud de subvenció de conservació-restauració d'elements de la muralla a Diputació de Girona

81/2017

80

07/03/2017

Sol·licitud de subvenció per actuacions de sega de camins a Diputació de Girona

61/2017

81

07/03/2017

Contractació Pep Puigdemont per actuació de la Festa Major de Pasqüetes 2017

85/2017

82

07/03/2017

Resolució renúncia del Senyor J.R.V a la concessió demanial per a l’explotació del bar
del centre social

98/2013

83

07/03/2017

Contractació Grup Genion's per actuació de la Revetlla de la Diada 2017 a Vilanova de la Muga

86/2017

84

09/03/2017

Contracte menor de subministrament d'un exemplar de premsa diària en el bar social de Vilanova
de la Muga (La Sala)

97/2017

85

13/03/2017

Sol·licitud de subvenció del Programa.cat al Dept. de Cultura de la Generalitat

99/2017

86

13/03/2017

Sol·licitud de Fons econòmic i cultural 2017 de Diputació de Girona

43/2017

87

13/03/2017

Contracte de Serveis per procediment obert del Casal d’estiu municipal de Peralada.

100/2017

88

13/03/2017

Contracte menor de serveis per a la redacció de la memòria per a un punt de recàrrega de
vehicles elèctrics

101/2017

89

16/03/2017

Contracte menor de serveis d'inserció d'un anunci publicitari al suplement "Transfronterer"

102/2017

90

16/03/2017

Assabentat habitatge ús turístic c. Coll de Panissars, 13 J.C.C.

67/2017

234/2016

BUTLLETÍ TARDOR

91

16/03/2017

suspensió del procediment i requeriment d'acreditació representació Tibiger piscina
Mas David (parc. 137 pol. 5)

64/2017

92

16/03/2017

Audiència per la caducitat de la llicència urbanística de Ceràmiques Princep, SL

80/2003

93

16/03/2017

Aprovació de l’impost recaptat i la transferència de la quota provincial a la Diputació
de l'IAE 2016

142/2016

94

17/03/2017

Retornar la garantia constituïda en data 7 d’abril de 2015 per SPLASH IMATGE I
COMUNICACIÓ, SC

67/2015

95

17/03/2017

Aprovació liquidació del cànon de compensació per l'ús especial del dipòsit de
runes,4r trimestre 2016

112/2015

96

20/03/2017

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

35/2017

97

20/03/2017

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

35/2017

98

21/03/2017

Contracte menors subministrament de contenidors Easy per a Vilanova de la Muga

103/2017

99

21/03/2017

Requeriment d'acreditació de representació al CPA Peralada

361/2016

100

21/03/2017

Sol·licitud de subvenció Diputació de Girona per a l'accés a les noves tecnologies
2017

107/2017

101

21/03/2017

Sol·licitud de subvenció Diputació de Girona per a l'accés a les noves tecnologies ST
Domènec 2017

108/2017

102

21/03/2017

Sol·licitud participació programa avaluació higienicosanitària de les piscines d'ús
públic (P05)

149/2016

103

21/03/2017

Sol·licitud participació programa de suport a la gestió del risc de les piscines d'ús
públic de titularitat/gestió municipal

150/2016

104

21/03/2017

Conformitat comissió serveis S. V.

255/2015

105

21/03/2017

Sol·licitud comissió serveis Ajuntament Peralada M.C.L

255/2015

106

21/03/2017

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

35/2017

107

21/03/2017

Suspensió procediment i requeriment obres pl. Ramon Muntaner, 9 J. B.

29/2017

108

31/03/2017

Aprovació nòmines març 2017

120/2017

109

05/04/2017

Autorització acampada Closa Estanyol sol·licitada per Fundació Escolta Josep Carol

93/2017

110

05/04/2017

Autorització acampada Closa Estanyol sol·licitada pels Minyons i Guies de Catalunya

93/2017

111

05/04/2017

Modificació de les accions del PAES

68/2017

112

05/04/2017

Sol·licitud de subvenció línia 2 (punt de recàrrega vehicle elèctric) del Pla a l'acció de
Diputació de Girona

34/2017

113

05/04/2017

Sol·licitud de subvenció línia 1 (comptabilitat energètica i informe seguiment PAES)
del Pla a l'acció de Diputació de Girona

34/2017

114

05/04/2017

Convocatòria sessió ordinària el 10 d'abril de 2017

127/2017
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CINQUÈ.- INFORMES DE LES REGIDORIES.
Àrea de l’Alcaldia, Comunicació, Règim Intern, Esports i Serveis
5.1.1.- RRHH
Es va convocar una borsa de treball per cobrir la baixa per maternitat de
l’auxiliar administrativa E.B.C. El Sr. E.M.F serà qui ocuparà aquest lloc
un cop hagi finalitzat la seva etapa de pràctiques, el poper 15 de maig.

5.1.2.- SERVEIS
Pla Local de Seguretat Viària
En aquest trimestre es va aprovar el Pla Local de Seguretat Viària
i ja hem començat a aplicar-ne algunes de les prescripcions: s’ha
modificat la zona d’aparcaments del Camí de La Garriga, des de la
parada de l’autobús fins el final de l’Espai Jove, canviant la senyalització
vial horitzontal i vertical.
Piscina
S’han fet reparacions a les piscines municipals per avaluar les fugues
i l’estanquitat del vas de les piscines. Les reparacions ja han acabat i
ara queda pendent el canvi dels focus del vas de la piscina, en aquest
ple es proposarà la modificació de crèdit per dur-ho a terme. S’estan
ultimant les bases per treure a concurs la gestió del servei que cal
renovar aquest any.
Mobilitat
Marquesina per la parada d’autobús de Sant Sebastià. També es
proposarà en aquest ple disposar d’una dotació per l’adquisició de
la mateixa.
Aigua i clavegueram
Després de diverses reunions amb l’empresa que ens gestiona el
servei de l’aigua, veient les darreres incidències i segons les prioritats
que ens posen de manifest s’arranjaran les canonades d’aigua dels
carrers Comte Savallà i Recasens i el clavegueram de part del carrer
de La Rodona

l’empresa de telefonia pel que fa al contracte que tenien per la cessió
de l’espai a l’operadora. Aquest havia vençut i els operaris de Movistar
no podien accedir al recinte i reparar l’avaria. En tot moment es va estar
en contacte amb el propietari i l’empresa per instar-los a resoldre el
problema. Finalment es van posar d’acord i han allargat un any més
el contracte.
Paral·lelament es va mantenir una reunió amb els responsables
de Movistar per tal de buscar un alternativa en cas de que hagin
d’abandonar la ubicació actual. Estant estudiant les zones possibles
i es posaren en contacte amb l’Ajuntament en cas de voler-ho fer en
un lloc municipal.

5.1.3.- GOVERNACIÓ
El vigilant D.G.M, el passat mes de desembre, va demanar una
comissió de serveis amb un altre vigilant de Maçanet de la Selva, a
pesar del vist i plau dels dos Ajuntaments finalment no es va produir.
Posteriorment el Sr. D.G.M va demanar una excedència per 3 anys
que ha començat a primers de març d’enguany, la seva plaça queda
coberta pel Sr. J.M.P que ja venia cobrint la baixa actual.

5.1.4.- ESPORTS
• S’ha demanat un informe a l’empresa que va instal·lar el parquet
perquè n’avaluï l’estat i que ens proposi quines accions calen pel seu
manteniment.
• S’ha adquirit nou material pel pavelló : equip de música, una televisió
pel gimnàs, dues bicicletes i una barra d’abdominades.
• En aquest ple es proposarà la compra d’un marcador multiesportiu
pel pavelló, això incidirà en la millora del servei principalment quan
es disputen partits de bàsquet.
• S’ha demanat un informe a l’empresa que va instal·lar el parquet
perquè n’avaluï l’estat i que ens proposi quines accions calen pel seu
manteniment.

Projectes Carrer del Carme i Sant Sebastià-Sota Muralla – La Font
S’han fet dues reunions per explicar als veïns els dos projectes:

5.2.- Àrea de Cultura, Ensenyament

• L’adequació de la Placeta del Carrer del Carme amb la renovació
del paviment, l’ampliació de les voreres i l’eliminació de barreres
arquitectòniques. També inclou la instal·lació d’una pilona amb lector
de matrícules per controlar l’accés al centre històric, evitant-ne l’accés
dels vehicles no autoritzats.

5.2.1.- Àrea de Cultura

• L’adequació dels carrers Sant Sebastià, Sota Muralla i de La Font,
formant voreres on no n’hi ha i ampliant i millorant les existents,
eliminat les barreres arquitectòniques i deixant el carrer d’un sol sentit
on no pugui ésser de dos, prioritzant sempre la seguretat. També es va
informar de la compra de dos horts i els contactes amb els propietaris
dels altres per l’ampliació de l’aparcament del Bullidor.

CONVOCATÒRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSIÓ DE TREBALL.
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT DOMÈNEC
Dia: 6 d’abril de 2017
Hora Sessió: 20.32h
Lloc: Despatx de l’Alcaldia, Ajuntament de Peralada
Convocats
Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada

Telefonia mòbil

Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó

Darrerament es va produir una avaria en una antena de l’empresa
Movistar, situada en una finca particular, que va deixar varis dies sense
cobertura mòbil als clients d’aquest operador.

Vocals: Sr. Josep Sanllehy i Sr. Ramon Clos,

El problema residia en el desacord que hi havia entre el propietari i
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Sra. Mercè Comamala, secretària
Excusa la seva assistència: Sra. Abigaïl Prat i Sra. Lídia Cerdà

BUTLLETÍ TARDOR

ORDRE DEL DIA:

de l’acta a votació .

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
de data 19 de desembre de 2016.

2.- BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME, PRIMER TRIMESTRE DEL
2017

2.- Balanç de l’oficina de turisme, primer trimestre del 2017

La Sra. Mònica Lladó informa el següent:

3.- Calendari d’activitats primavera i estiu 2017: Festa de Pasqüetes,
Revetlla de Sant Joan, Cicle de concerts i estiu 2017.

“OFICINA DE TURISME

4.- Precs i preguntes.

HORARIS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els membres del consell d’administració de
Sant Domènec, sense que es produeixin intervencions, es fa avinent
per la Presidenta del Consell que atès que es va suspendre la reunió
anterior per manca de quòrum, no procedeix sotmetre l’esborrany

Durant els mesos de Gener, Febrer i Març l’oficina ha atès al públic
ininterrompudament des de les 10h a les 16h els dimarts, dimecres i
dijous, de les 10h a les 18h hores els divendres i dissabtes i de 10h a
14h hores diumenges i dies festius. A partir del canvi d’horari, l’horari
de l’oficina de turisme fins el dia 30 de juny serà de 10 hores a 18 hores
de dimarts a dissabte i de 10 hores a 14 hores els diumenges i festius.

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME
Durant aquests tres mesos s’han atès 350 consultes. La principal consulta, és el què es pot fer i què es pot visitar a la vila,
Aquest primer trimestre de l’any, com ja és habitual, l’estadística indica que són els mesos de menys afluència en comparació amb els altres
períodes. Enguany no podem fer una comparativa trimestral exacta vers l’any passat, les dades no serien equitatives donat que al 2016, el
període de vacances de Setmana Santa, es va escaure durant el mes de Març i aquest any ho és a mig Abril.
Malgrat aquest fet, si que coincideixen els mesos de gener i febrer, amb un total de 180 consultes ateses, per tant, aquest començament
d’any estem igualats respecte al any anterior.
Les procedències dels nostres visitants, continuen sent en primer lloc gent del país (66% de les consultes) de França (26%) i la resta d’Europa
té un percentatge molt més petit (8%)i diversificat en països.
Pel que fa a la resta de la península, queda també molt repartit, però la comunitat amb un índex lleugerament superior d’usuaris que han
passar per la nostra oficina és l’Andalusa, seguida d’Aragó i Balears.
La tipologia de visitants es relaciona en la següent taula,
TIPOLOGIA VISITANTS

NACIONALITAT

MES

PARELLA

FAMÍLIA

GRUP

SOL

ESPANYA

FRANÇA

ALTRES

GENER

47,76 %

7,29 %

38 %

21 %

40,7 %

35,29 %

24 %

FEBRER

50%

12,79%

13,6%

13,3%

47,67%

33.14%

19,18%

MARÇ

49,33%

10%

12,6%

4%

58,66%

28,66%

12,66 %

Així doncs es reitera que el nostre
principal actiu és el turisme de parella ,
seguit dels viatges en grup, i en tercer lloc
ja trobem el turisme familiar, aquest últim
majoritàriament en períodes de vacances
o bé caps de setmana i ponts
En el següent gràfic hem extret les dades
del gestor estadístic que ens indiquen les
edats i en aquests 3 primers mesos de
l’any, s’evidencia un percentatge molt més
elevat de persones majors de 65 anys.
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Com ja hem dit anteriorment, el total de consultes ateses aquest trimestre a l’oficina de turisme ha estat de 350, de les quals 298 persones
ham visitat el nostre centre de manera individual, 216 ho han fet amb grup, i 27 ho han fet de manera gratuïta pel fet de ser persones residents
a Peralada, acompanyants dels diversos grups o be, nens i nenes menors de 10 anys, això fa un total de 541 persones que han gaudit de les
nostres instal·lacions al llarg d’aquests 3 mesos.

MES

INDIVIDUAL
3,5€

REDUÏDA
2,2€

GRUPS
2€

GENER

26

16

FEBRER

39

61

25

MARÇ

30

70

158

TOTAL

95

147

183

Les visites guiades que es realitzen a Peralada sempre inclouen
l’entrada a Sant Domènec donat que el claustre és un element
imprescindible per donar a conèixer la “Peralada Medieval” així com
també ho és en el contingut de la Ruta Literària , el quadre de Na
Mercadera amb la seva historia i la Crònica exposada a la primera
planta.

CONJUNTA
4,7€

CONJUNTA
8€

GRATUÏT

TOTAL

10

8

60

18

12

155

33

28

7

326

33

56

27

541

L’Indépendant, Regió7, Setmanari l’Empordà i Diari de Girona amb
imatges promocionals del municipi i l’oferta 2x1 amb l’entrega de
l’anunci. Aquesta acció s’ha fet pensant principalment amb el turisme
del sud de França, ja que per proximitat és un dels nostres potencials
usuaris, sense deixar de banda l’usuari del propi territori, que també
ha estat sempre i és un turisme molt important per la nostra vila.
I per últim també s’ha fet el mateix sistema del 2x1 en el llibret del
Torneig Vila de Peralada, amb una tirada de 2.500 exemplars.

MERXANDATGE
A continuació s’exposen els números en vendes dels objectes de la
botiga que disposa Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. Els
elements més venuts han sigut els punts de llibre i els imants.
Des de l’àrea de promoció i turisme al llarg d’aquest trimestre també
s’han dut a terme les següents accions.

BANDEROLA I VINIL
A nivell de promoció i imatge també s’ha fet una banderola (en
substitució d’una anterior trencada) per la façana de l’oficina de
turisme i un vinil que es situarà a la rotonda de l’entrada de Peralada
per la carretera de l’Estació.
PUNT D’INFORMACIÓ I CARTELLERES – PLA DE FOMENT.

TOTAL

€ MERXANDATGE

GENER

19,14

FEBRER

25,44

MARÇ

110,96

TOTAL

155,54

TIQUET PROMOCIONAL
Amb la finalitat d’engrescar, facilitar i donar a conèixer un xic més
el nostre patrimoni a totes aquelles persones que pernoctin o bé
siguin usuaris d’algun establiment de restauració de la nostra vila
o de les viles dels voltants, s’ha creat el tiquet 2x1. La distribució
d’aquest, es farà en el circuit de restaurants i hotels de la zona que
desitgin col·laborar amb nosaltres amb aquesta promoció. Per estudiar
l’efectivitat d’aquesta acció, s’han encarregat 3.000 unitats. A final
d’estiu es podrà comprovar si hi ha hagut un retorn satisfactori i
valorar així la continuïtat d’aquesta acció promocional.
En el mateix sentit, s’ha insertat també un anunci publicitari en un
suplement que es va distribuir el passat dimarts 28 de març amb
100.000 exemplars repartits entre quatre mitjans de comunicació:
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El punt d’informació i els plafons informatius per indicar les rutes i
itineraris que s’inicien o bé passen en un moment del recorregut per
Peralada o Vilanova de la Muga, es van incloure dins el Pla de Foment
territorial de Turisme de la Generalitat de Catalunya amb conveni amb
l’àrea de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (Projecte de
foment del valor turístic dels espais naturals protegits de l’alt Empordà,
potenciant el turisme actiu i sostenible).
Les obres del punt d’informació ja es varen finalitzar la passada
primavera i aquest mes de març ja s’han acabat d’ enllestir tots els
continguts de les cartelleres, per tant ja s’estan imprimint i en breu
seran col·locades en els aparcaments de Sant Sebastià, davant de
les escoles , Av. Constitució i Vilanova de la Muga. S’han escollit
aquestes ubicacions per la instal·lació de les cartelleres perquè són
els principals llocs on els nostres visitants deixen els seus vehicles,
per tant inicien aquí la seva incursió a la nostra vila
APARCAMENT AUTOCARAVANES
Veient l’augment creixent d’aquest tipus de turisme, s’ ha cregut
oportú donar servei aquest col·lectiu, amb la creació d’una zona
gratuïta d’estacionament amb serveis per a 6 autocaravanes situat
a l’aparcament de Sant Sebastià.
Des de l’oficina de turisme, s’ha creat una BBDD amb referències
relacionades amb el sector del autocaravanning de Catalunya,
Comunitats autònomes properes, França, Bèlgica, Itàlia i Portugal
que fins al moment suposen uns 100 contactes, al quals se’ls hi ha
enviat l’ informació d’aquest espai.

BUTLLETÍ TARDOR
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3. EXPOSICIÓ BALANÇ DELS ACTES CULTURALS, ESTIU 2017

L’àrea de turisme disposa del fulletó “Descobreix Peralada” que es va
editar l’estiu 2016. Aquest fulletó, molt gràfic amb imatges del poble
s’està distribuint a les fires que participa i participarà properament ,
l’Associació Empordà Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona.

La Sra. Rosa Cortada informa el següent:

Empordà Turisme:
• Salon de Randonée de Lió - del 24 al 26 de març.
• Mercat del Ram de Vic - del 7 al 9 d’abril.
• Mercat d’Escapades a Barcelona - maig.
• Sea Otter Costa Brava (Cicloturisme) de Girona - 2 al 4 de juny.
• Mercat de Mercats de Barcelona - octubre.
Patronat de turisme Girona-Costa Brava
• Expovacaciones - Bilbao - del 5 al 7 de maig.
• B-Travel Barcelona
Networking
El passar dimarts 28 de Febrer la responsable de l’oficina de turisme,
juntament amb la regidora M.José Romero van participar a una
jornada de Networking organitzada pel Patronat de Turisme i orientada
als membres del Club de Cultura i identitat amb empreses públiques
i privades del sector. En aquesta reunió, es van concertar entrevistes
amb diversos agents al llarg del matí, entre els quals hi havia Terramar
Natura i Cultura, agències de viatges especialitzades en turisme
sostenible i el Museu de la terrissa de Quart amb la finalitat d’intentar
crear futures sinergies.
Des de l’ oficina de turisme es dóna suport i es treballa també, per
tal que les activitats lúdico-culturals ja consolidades que s’organitzen
des de l’ajuntament , també siguin un reclam turístic i que al voltant
d’aquestes, més gent es pugui apropar a la nostra vila i descobrir
en molts casos, el municipi i tot el patrimoni que hi tenim. Així
dons, durant aquests tres mesos s’han tramitat els expedients
administratius, de la Cavallada, la running,Camí de carros, el suport
al Torneig Futbol Vila Peralada i la Trobada de cotxes clàssics.
D’altra banda també s’està treballant amb propostes com la CromRide
( trobada de motos a nivell comarcal, prevista pel dia 1 de juliol amb
una previsió de 750 participants.
En aquest mateix sentit, es continua donant tot el suport que es
requereixi amb totes aquelles accions dutes a terme per tercers i que
son per la seves característiques una promoció directe i gratuïta de la
nostra vila, com ha estat, el rodatge d’un spot publicitari, la trobada
de porches, les ja recurrents edicions de Linedance etc”..

REVETLLA SANT JOAN
Com és de costum l’acte s’organitza conjuntament amb l’Associació
de Joves i el C.F Peralada que s’ocuparan del muntatge de cadires,
taules, i del servei del bar.
Enguany s’han contractat dos grups musicals molt diferents per a
tal que la revetlla sigui apte per a diferents públics. Primer actuarà el
duet Blue Martini que interpretarà música de balls de saló i tot seguit
actuarà el grup de versions Banda Neon, que portaran els millors èxits
de tots els temps.

22è CICLE DE CONCERTS DE SANT DOMÈNEC
Un any més disposarem de la participació d’alumnes del Conservatori
del Liceu gràcies al conveni de pràctiques curriculars.
Comptarem, un any més, amb la col·laboració del Festival Castell de
Peralada que farà la cessió del piano de cua i dissenyarà els cartells,
tríptics, roll-up i banners promocionals.
Dos dels espectacles proposats per enguany Toti Soler Trio & Gemma
Humet i l’espectacle La Música de les Paraules, de Montserrat Carulla,
formen part del Programa.Cat del Departament de Cultura de la
Generalitat. Gràcies aquest programa el cost dels espectacles són
inferior però amb la condició que hi hagi un preu d’entrada al públic.
Per acord de JGL es va creure oportú acordar un preu simbòlic de 3€/
persona per concert.

CASA DE LA VILA

49

Diumenge 9 de juliol · 22h · Auditori Claustre
TOTI SOLER TRIO i GEMMA HUMET (Cançó d’autor)
Divendres 14 de juliol · 19.30h · Auditori Claustre
CONSERVATORI LICEU (Recital de Piano)
Dissabte 22 de juliol · 19.30h · Auditori Claustre
CORAL DE PERALADA (Cant Coral)
Concert 25è aniversari.
Divendres 27 de juliol · 22.00h · Terrassa del Claustre
PORT-BO (Havaneres)
Divendres 28 de juliol · 19.30h · Auditori Claustre
CONSERVATORI LICEU (Recital Txaikovski)
Divendres 4 d’agost · 22.00h · Auditori Claustre
LA MÚSICA DE LES PARAULES (Lectura dramatitzada musical)
Amb Montserrat Carulla
Dimecres 9 d’agost · 19.30h · Auditori Claustre
CONSERVATORI LICEU (Recital Tankas)
Divendres 18 d’agost · 22.00h · Auditori Claustre
CONSERVATORI LICEU (Jazz)
ALTRES ACTIVITATS ESTIU ORGANITZADES
PER L’ÀREA DE CULTURA
Diumenge 2 de juliol · 20.00h · Plaça Gran
COLCHESTER ROYAL GRAMMAR SCHOOL
(Concert GOES TRAVEL)
Dimecres 12 de juliol · 22.00h · Plaça Gran
CINEMA A LA FRESCA (Pel·lícula pendent de concretar)
Dimecres 2 d’agost · 22.00h · Plaça Gran
CINEMA A LA FRESCA (Pel·lícula pendent de concretar)
12, 13, 14, 15 d’agost · Passeig de La Principal de Peralada
XIII Fira Medieval de Na Mercadera
(Programació pendent de concretar)

Organitzat pels veïns del Barri de les Olives.
Dissabte 26 d’agost, nit
12a PAMTOMATADA (Actes pendent de concretar)
Organitzat per l’Associació de Joves de Peralada.
Dissabte 2 de setembre, tot el dia
ROMERIA A LA SALUT (Actes pendent de concretar)
Organitzat la Parròquia de Sant Martí i el Centre Excursionista
Peralada
Diumenge 10 de setembre, migdia
DIADA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN (Actes pendent de
concretar)
Organitzat per l’Àrea de Benestar Social.
Diumenge 10 de setembre, nit
REVETLLA DE LA DIADA (Actes pendent de concretar)
Organitzat per l’Àrea de Vilanova de la Muga.

4.- PRECS I PREGUNTES
Manifesta el sr. Josep Sanllehy que seria interessant que es programés
alguna activitat a Vilanova de la Muga, al qual la sra. Cortada respon
que s’hi volia programar un concert del Cicle de Sant Domènec però
que per qüestions tècniques ha sigut inviable, tot i que s’intentarà
programar encara que sigui fóra del cicle de concerts.
Respecte a les exposicions, el sr. Sanllehy manifesta que s’han d’acabar
de programar. Hi ha diferents propostes amb l’escola d’art d’Olot,
exposicions de fotos i un taller per pintar làmpades per la mainada,
tot i que encara no estan lligades.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 21.05 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”.

5.2.1.- Àrea d’Ensenyament

ALTRES ACTES ORGANITZATS PER DIFERENTS ENTITATS/
REGIDORIES

El mes de gener la Direcció dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament a Girona ens manifestaven la desestimació de
l’obertura de l’extensió d’un Institut de Secundària al nostre municipi.
Des d’aquesta regidoria i en nom de l’Ajuntament i de la Comunitat
Educativa, vam manifestar la nostra disconformitat per aquesta
decisió, que creiem que va en detriment de la qualitat educativa dels
alumnes. Tanmateix s’ha posat en coneixement del Departament que
els locals continuen a la seva disposició i la seva resposta ha estat que
en un període. de 10 cursos no es preveu la necessitat d’ús.

Dissabte 1 de juliol, nit
FESTA DE LA COROMINA (Actes pendent de concretar)
Organitzat pels veïns del Barri de la Coromina.

Des de l’Equip de Govern volem demanar al Departament que
argumenti si la decisió respon merament a informes tècnics o han
influït altres aspectes.

27 d’agost · Al Parc del Castell, tot el dia
45è APLEC DE LA SARDANA
Amb les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove.

Dissabte 15 de juliol, tarda
FESTA DE LA PLACETA DEL PONT (Actes pendent de concretar)
Organitzat pels veïns de la Placeta del Pont.
Dissabte 29 de juliol, mati
FESTA DE SANT NAZARI DE LES OLIVES (Actes pendent de concretar)
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Pel que fa a la llar d’Infants Orlina el mes de febrer es va obrir la línia
de P0 amb 8 alumnes per la qual cosa s’ha ampliat la plantilla en una
educadora. El proper mes de maig s’inicien les preinscripcions per al
curs 2017-2018. Enguany no es farà la Jornada de Portes Obertes sinó
que les famílies poden demanar cita amb la Direcció del Centre per
concertar visita durant les setmanes prèvies a la Preinscripció i durant
la mateixa. El mes de juliol es continuarà donant el servei habitual. El
mes d’Agost la demanda per realitzar el Casalet ha estat insuficient,
per tant, la Llar romandrà tancada.
En relació al Casal d’Estiu aquest any s’ha hagut de fer concurs per
l’adjudicació del servei. Dijous passat va acabar la presentació de
sol·licituds i hi ha dues empreses que han presentat la seva proposta.
Aquesta setmana s’obriran les pliques i es procedirà al concurs
d’adjudicació. Com a novetat el Casal aquest any i per la propera
temporada estarà estructurat per setmanes i la data d’inici serà el
darrer dilluns de juny i acabarà el primer divendres de setembre. El
grup d’edats també s’amplia fins els 16 anys, cobrint així les demandes
que les famílies ens havien fet arribar.

5.3.- Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat

un total de 17.774,56 euros (IVA inclòs).
L’ICAEN i Diputació de Girona tenen diversos ajuts per al finançaments
de punts de càrrega de vehicles. D’acord amb la Memòria esmentada,
la Corporació ha sol·licitat una subvenció de 5.000,00 euros a l’ICAEN,
i una de 3.000,00 euros a la Línia 2 del Programa del “Pla a l’Acció”
2017 Diputació de Girona.

5.3.3.- Àrea de Sanitat
Dipsalut. S’ha sol·licitat participar al programa d’avaluació i control de
la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor 2017.
Dipsalut. S’ha sol·licitat participar al programa de suport a la gestió
del risc derivat de les sorreres infantils 2017.
Dipsalut. S’ha sol·licitat participar als programes de suport a la gestió
i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc i baix risc de
transmissió de legionel·losi 2017.
Dipsalut. S’ha demanat participar als programes d’avaluació
higienicosanitària de les piscines d’ús públic i de suport a la gestió
del risc de les piscines d’ús públic de titularitat municipal.

5.3.1.- Àrea d’Agricultura
• Diputació de Girona. S’ha demanat a la Diputació de Girona una
subvenció de 3.156,82 euros per als treballs de sega de camins per
aquest 2017.

5.4.- Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga
(Lourdes Carreras)

• El passat 7 d’abril va tenir lloc una reunió amb el Sr. F.J.C, d’agricultura
de la Generalitat, on ens va informar de l’estudi de la viabilitat d’aplicar
la concentració parcel·laria en una part del nostre municipi. En la
mateixa reunió hi assistiren l’alcalde i representants de la comunitat
de recents tant del marge dret com l’esquerre. El següent pas serà
fer una reunió informativa per explicar en què consisteix i veure la
possible acceptació per part dels propietaris.

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L‘EXERCICI 2016

5.3.2.- Àrea de Medi Ambient
• Després de múltiples gestions davant l’Agència Catalana de l’Aigua
aquesta es va comprometre a la neteja del Llobregat a la zona dels
tints, i a la Muga a la zona del Mas Llop i una petita zona del Mas
Pi, aquest treballs ja els han dut a terme i ara cal que ens informin si
l’aprofitament forestal a partir d’aquestes neteges efectuades faria
viable actuar en altres zones dels nostres rius.
• Diputació de Girona. S’ha sol·licitat una subvenció per al servei de
comptabilitat energètica i per a la redacció de l’informe de seguiment
de PAES.
• S’ha demanat la realització de la campanya d’implantació de la
recollida de la FORM al CCAE.
• Sol·licituds d’ajuts per a la instal·lació d’un equip de recàrrega de
vehicles elèctrics

5.4.1.- Àrea d’Hisenda

En el ple d’avui es donarà comptes de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2016.
Es tanca un exercici pressupostari on s’acompleixen tots els objectius
que l’Estat marca a les corporacions locals:
•En quant a ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Es tanca l’any 2016 amb
un superàvit després dels ajustaments legals i un cop descomptat
l’efecte dels ingressos de dubtós cobrament de 480.843,54 €.
S’ha donat compliment a la restricció pressupostària imposada per
l’Estat de no superar un determinat SOSTRE DE DESPESA.
•Pel que fa al ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016 és POSITIU
amb un import de 1.101.087,22 €. La qual cosa permetrà durant
l’exercici 2017 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
20,34 % i per tant molt inferior als màxims permesos del 75 % o del
110 % amb autorització.
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.

Aquest Ajuntament vol instal·lar un equip de recàrrega de vehicles
elèctrics al carrer Camí de la Garriga.
L’empresa Etecnic, SCP va redactar la Memòria descriptiva
d’instal·lació d’una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics que
preveu la instal·lació d’un punt de recàrrega semiràpida de 22 kW
per a vehicles elèctrics al carrer Camí de la Garriga amb un sistema
de pagament integrat al carrer Camí de la Garriga i té un pressupost
d’execució de 14.689,72 euros, més 3.084,84 euros d’IVA, el que fa

CASA DE LA VILA
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II. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
En aquest ple es proposa l’aprovació de la primera modificació de
crèdit del pressupost amb suplements de crèdit i crèdit extraordinari
per determinades inversions amb un total de 181.427,13 €, entre les
quals destaquen:
• El suplement de la partida de vies urbanes de Peralada per la millora
del clavegueram als carrers de Recasens, Rodona i Comte Savallà.
• El suplement de les partides de jardineria a Peralada i Vilanova de
la Muga que permetin contractar una empresa especialitzada per fer
assessorament i seguiment de la jardineria al municipi i millor així les
zones enjardinades i espais verds.
• Inversions com són la compra d’una màquina escombradora, la
pavimentació del carrer del fort a Vilanova, la substitució dels focus
de la piscina, la substitució de la totalitat dels contenidors a Vilanova
pels nous contenidors de sistema Easy, els nous audiovisuals de Sant
Domènec, entre d’altres...
5.4.2.- Àrea de Vilanova de la Muga

Renúncia de l’actual concessionari al contracte de la Sala i publicació
de les bases per la nova concessió.
El passat 28 de febrer en X.B.V va renunciar al contracte de concessió
de l’explotació del Bar de La Sala que tenia vigent fins el proper mes de
juny. El fet que li sorgís un nou projecte va fer que hagués de prendre
la decisió de forma molt precipitada.
Des de l’equip de Govern agrair-los la seva dedicació durant aquest
temps i els desitgem el millor en el seu futur personal i professional.
Fins que tingui lloc la nova adjudicació, la Sala es gestiona des de
la societat municipal amb l’Eva Sirvent i la contractació de la G.R.R,
les quals donen un bon servei amb un tracte molt amable. L’horari
d’obertura és pràcticament el mateix que venia fent en Xavi.
Arranjament dels camins
Durant el mes de març s’han arranjat novament una gran part dels
camins del terme municipal de Vilanova, com ja es va fer a l’any 2016.
Enguany a diferència de l’anterior s’ha utilitzat material no reciclat.
Aquest any, a més a més, s’ha fet la neteja de diferents cunetes,
passants a camps i ponts, a fi i efecte que els treballs de reparació
dels camins siguin més duradors en cas de pluges.

Activitats i cursos.
Com ja s’ha vingut fent des de l’Octubre de 2.015, aquest mes de
març s’ha començat novament el curs de taller de memòria per la gent
gran que com sempre gaudeix d’una bona acollida i molta assistència.
Aquest curs es consolida juntament amb l’oferta d’altres cursos com
és el de gimnàstica per la gent gran.
També ja des de fa nombrosos anys es disposa de l’oferta de classes
de ioga.
Aquesta primavera no s’ha ofert el curs de català per adults, ni el curs
de sardanes per nens i adults, donat que la tardor ja no es van fer per
manca d’inscrits. Agrair però, la total i desinteressada predisposició de
l’A.R. per oferir el curs de sardanes i també per compartir i transmetre
els seus coneixements durant el temps que es va realitzar.
Actes
Donada l’escassa repercussió que els darrers dos o tres anys havia
tingut la celebració del carnaval a Vilanova aquest any 2017, després
de parlar amb alguns pares, es va optar per no celebrar-lo enguany. En
el nostre entorn tenim una oferta de carnavals de molta tradició com
són els de Roses i Castelló d’Empúries que atrauen un gran nombre de
gent i als quals també tradicionalment hi participen veïns de Vilanova.
Aquest fet no treu que per properes edicions es pugui fer de nou si
així és proposa, però pensant en la participació d’un públic més ampli,
des de jovent, adults i també els nens.

5.5.- Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social (Rosa Cortada)
5.5.1.- Àrea de Turisme
OFICINA DE TURISME
HORARIS
Durant els mesos de Gener, Febrer i Març l’oficina ha atès al públic
ininterrompudament des de les 10h a les 16h els dimarts, dimecres i
dijous, de les 10h a les 18h hores els divendres i dissabtes i de 10h a
14h hores diumenges i dies festius. A partir del canvi d’horari, l’horari
de l’oficina de turisme fins el dia 30 de juny serà de 10 hores a 18 hores
de dimarts a dissabte i de 10 hores a 14 hores els diumenges i festius.

Admissió sol·licitud ACA subvenció neteja de lleres.

ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME

Ha estat admesa per part de l’ACA la sol·licitud, efectuada el
passat més d’octubre, de subvenció per actuacions de conservació
i manteniment de lleres públiques en tram urbà per tal de poder
efectuar la neteja de la vegetació de l’illa de sediments que hi ha a
la resclosa.

Durant aquests tres mesos s’han atès 350 consultes. La principal
consulta, és el què es pot fer i què es pot visitar a la vila,

Reparació i substitució parcial del reg automàtic de les zones
enjardinades.
El passat mes de Gener es va contractar l’empresa SAIGA de Figueres
per efectuar una revisió de totes les zones de reg automàtic tant a
Peralada com a Vilanova, es van canviar determinats components i
es van automatitzar zones que no ho estaven.
Aquests canvis han d’esser un pas previ a la millora de l‘enjardinament
del municipi. Li seguiran la contractació d’una empresa de jardineria
especialitzada que redactarà un pla de manteniment. Aquest pla serà
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implementat per la brigada municipal amb l’assessorament i guia de
l’empresa mitjançant una visita quinzenal de seguiment de les feines.

Aquest primer trimestre de l’any, com ja és habitual, l’estadística
indica que són els mesos de menys afluència en comparació amb els
altres períodes. Enguany no podem fer una comparativa trimestral
exacta vers l’any passat, les dades no serien equitatives donat que al
2016, el període de vacances de Setmana Santa, es va escaure durant
el mes de Març i aquest any ho és a mig Abril.
Malgrat aquest fet, si que coincideixen els mesos de gener i febrer,
amb un total de 180 consultes ateses, per tant, aquest començament
d’any estem igualats respecte al any anterior.
Les procedències dels nostres visitants, continuen sent en primer
lloc gent del país (66% de les consultes) de França (26%) i la resta
d’Europa té un percentatge molt més petit (8%)i diversificat en països.
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Pel que fa a la resta de la península, queda també molt repartit, però la comunitat amb un índex lleugerament superior d’usuaris que han
passar per la nostra oficina és l’Andalusa, seguida d’Aragó i Balears.
La tipologia de visitants es relaciona en la següent taula,
TIPOLOGIA VISITANTS

NACIONALITAT

MES

PARELLA

FAMÍLIA

GRUP

SOL

ESPANYA

FRANÇA

ALTRES

GENER

47,76 %

7,29 %

38 %

21 %

40,7 %

35,29 %

24 %

FEBRER

50%

12,79%

13,6%

13,3%

47,67%

33.14%

19,18%

MARÇ

49,33%

10%

12,6%

4%

58,66%

28,66%

12,66 %

Font: Gestor estadístic de la Generalitat de Catalunya
Així doncs es reitera que el nostre principal actiu és el turisme de parella , seguit dels viatges en grup, i en tercer lloc ja trobem el turisme
familiar, aquest últim majoritàriament en períodes de vacances o bé caps de setmana i ponts
En el següent gràfic hem extret les dades del gestor estadístic que ens indiquen les edats i en aquests 3 primers mesos de l’any, s’evidencia
un percentatge molt més elevat de persones majors de 65 anys.

VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC
Com ja hem dit anteriorment, el total de consultes ateses aquest trimestre a l’oficina de turisme ha estat de 350, de les quals 298 persones
ham visitat el nostre centre de manera individual, 216 ho han fet amb grup, i 27 ho han fet de manera gratuïta pel fet de ser persones residents
a Peralada, acompanyants dels diversos grups o be, nens i nenes menors de 10 anys, això fa un total de 541 persones que han gaudit de les
nostres instal·lacions al llarg d’aquests 3 mesos.
MES

INDIVIDUAL
3,5€

REDUÏDA
2,2€

GRUPS
2€

GENER

26

16

FEBRER

39

61

25

MARÇ

30

70

158

TOTAL

95

147

183

Medieval” així com també ho és en el contingut de la Ruta Literària, el
quadre de Na Mercadera amb la seva historia i la Crònica exposada
a la primera planta.
MERXANDATGE
A continuació s’exposen els números en vendes dels objectes de la
botiga que disposa Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. Els
elements més venuts han sigut els punts de llibre i els imants
TOTAL

€ MERXANDATGE

GENER

19,14

FEBRER

25,44

MARÇ

110,96

TOTAL

155,54
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CONJUNTA
4,7€

CONJUNTA
8€

GRATUÏT

TOTAL

10

8

60

18

12

155

33

28

7

326

33

56

27

541

Des de l’àrea de promoció i turisme al llarg d’aquest trimestre també
s’han dut a terme les següents accions:
TIQUET PROMOCIONAL
Amb la finalitat d’engrescar, facilitar i donar a conèixer un xic més
el nostre patrimoni a totes aquelles persones que pernoctin o bé
siguin usuaris d’algun establiment de restauració de la nostra vila
o de les viles dels voltants, s’ha creat el tiket 2x1. La distribució
d’aquest, es farà en el circuit de restaurants i hotels de la zona que
desitgin col·laborar amb nosaltres amb aquesta promoció. Per estudiar
l’efectivitat d’aquesta acció, s’han encarregat 3.000 unitats. A final
d’estiu es podrà comprovar si hi ha hagut un retorn satisfactori i
valorar així la continuïtat d’aquesta acció promocional.
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En el mateix sentit, s’ha inserit també un anunci publicitari en un
suplement que es va distribuir el passat dimarts 28 de març amb
100.000 exemplars repartits entre quatre mitjans de comunicació:
L’Indépendant, Regió7, Setmanari l’Empordà i Diari de Girona amb
imatges promocionals del municipi i l’oferta 2x1 amb l’entrega de
l’anunci. Aquesta acció s’ha fet pensant principalment amb el turisme
del sud de França, ja que per proximitat és un dels nostres potencials
usuaris, sense deixar de banda l’usuari del propi territori, que també
ha estat sempre i és un turisme molt important per la nostra vila.
I per últim també s’ha fet el mateix sistema del 2x1 en el llibret del
Torneig Vila de Peralada, amb una tirada de 2.500 exemplars.

Empordà Turisme:
• Salon de Randonée de Lió - del 24 al 26 de març.
• Mercat del Ram de Vic - del 7 al 9 d’abril.
• Mercat d’Escapades a Barcelona - maig.
• Sea Otter Costa Brava (Cicloturisme) de Girona - 2 al 4 de juny.
• Mercat de Mercats de Barcelona - octubre.
Patronat de turisme Girona-Costa Brava
• Expovacaciones - Bilbao - del 5 al 7 de maig.
• B-Travel Barcelona

BANDEROLA I VINIL

Networking

A nivell de promoció i imatge també s’ha fet una banderola (en
substitució d’una anterior trencada) per la façana de l’oficina de
turisme i un vinil que es situarà a la rotonda de l’entrada de Peralada
per la carretera de l’Estació.

El passar dimarts 28 de Febrer la responsable de l’oficina de turisme,
juntament amb la regidora d’Empresa, Promoció Econòmica i
Ocupació, M.José Romero, van participar a una jornada de Networking
organitzada pel Patronat de Turisme i orientada als membres del
Club de Cultura i identitat amb empreses públiques i privades del
sector. En aquesta reunió, es van concertar entrevistes amb diversos
agents al llarg del matí, entre els quals hi havia Terramar Natura i
Cultura, agències de viatges especialitzades en turisme sostenible
i el Museu de la terrissa de Quart amb la finalitat d’intentar crear
futures sinergies.

PUNT D’INFORMACIÓ I CARTELLERES – PLA DE FOMENT.
El punt d’informació i els plafons informatius per indicar les rutes i
itineraris que s’inicien o bé passen en un moment del recorregut per
Peralada o Vilanova de la Muga, es van incloure dins el Pla de Foment
territorial de Turisme de la Generalitat de Catalunya amb conveni amb
l’àrea de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (Projecte de
foment del valor turístic dels espais naturals protegits de l’alt Empordà,
potenciant el turisme actiu i sostenible).
Les obres del punt d’informació ja es varen finalitzar la passada
primavera i aquest mes de març ja s’han acabat d’ enllestir tots els
continguts de les cartelleres, per tant ja s’estan imprimint i en breu
seran col·locades en els aparcaments de Sant Sebastià, davant de les
escoles, Av. Constitució i Vilanova de la Muga. S’han escollit aquestes
ubicacions per la instal·lació de les cartelleres perquè són els principals
llocs on els nostres visitants deixen els seus vehicles, per tant inicien
aquí la seva incursió a la nostra vila

APARCAMENT AUTOCARAVANES
En el programa electoral de l’Equip de Govern i vàrem proposar la
creació d’aquest servei, donant cabuda aquest tipus de turisme, s’ha
habilitat una zona gratuïta d’estacionament amb serveis per a 6
autocaravanes situat a l’aparcament de Sant Sebastià.
Des de l’oficina de turisme, s’ha creat una BBDD amb referències
relacionades amb el sector de l’autocaravaning de Catalunya,
Comunitats autònomes properes, França, Bèlgica, Itàlia i Portugal
que fins al moment suposen uns 100 contactes, al quals se’ls hi ha
enviat l’ informació d’aquest espai.

MATERIAL PROMOCIONAL OFICINA DE TURISME
L’àrea de turisme disposa del fulletó “Descobreix Peralada” que es va
editar l’estiu 2016. Aquest fulletó, molt gràfic amb imatges del poble
s’està distribuint a les fires que participa i participarà properament ,
l’Associació Empordà Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona.
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Des de l’ oficina de turisme es dóna suport i es treballa també, per
tal que les activitats lúdico-culturals ja consolidades que s’organitzen
des de l’ajuntament , també siguin un reclam turístic i que al voltant
d’aquestes, més gent es pugui apropar a la nostra vila i descobrir en
molts casos, el municipi i tot el patrimoni que hi tenim. Com és el de
la Cavallada, la running, Camí de carros, el suport al Torneig Futbol
Vila Peralada i la Trobada de cotxes clàssics.

D’altra banda també s’està treballant amb propostes com la CromRide
( trobada de motos a nivell comarcal), prevista pel dia 1 de juliol amb
una previsió de 750 participants.
En aquest mateix sentit, es continua donant tot el suport que es
requereixi amb totes aquelles accions dutes a terme per tercers i que
son per la seves característiques una promoció directe i gratuïta de la
nostra vila, com ha estat, el rodatge d’un spot publicitari, la trobada
de porches , les ja recurrents edicions de Linedance etc..

5.5.2.- Àrea de Joventut
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ ESPAI JOVE DE PERALADA
GENER – MARÇ 2017
La participació d’aquests 3 primers mesos de l’any a l’espai jove, ha
estat superior a la dels darrers mesos de l’any amb un total 198 usuaris
la majoria dels quals tenen menys de 17 anys. El 85% dels usuaris son
nois, mentre que les noies només és un 15% .
A dia d’avui l’horari de l’Espai Jove, és de dimarts, dijous i divendres
de 17 h a 19 h i els dissabtes de 16 h a 20 h. Els dimarts, és un dia que
no hi ha mai cap usuari, mentre que els dijous i sobre tot els divendres
i dissabtes hi ha molta mes afluència. Ès per aquest motiu que s’està
estudiant de cara al proper curs, tancar els dimarts i ampliar l’horari
els divendres i dissabtes .
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També destacar que des de fa unes setmanes, conseqüència del bon
temps, els dimarts dijous i divendres s’ha notat una gran afluència
de nens a les instal·lacions exteriors , fet que ha comportat que
41 d’aquests nens d’edats compreses entre 5 i 10 anys entressin a
les diferents aules de l’espai jove a realitzar-hi activitats, les més
destacades son jugar la futbolí, jocs de taula i els més petits pintar
amb el material que tenim destinat a tal activitat.

Programació d’activitats:

Trobada amb joves:

Dissabte 1 d’abril: sopar compartit a l’Espai Jove i pel·lícula.

El 28 de Gener a les 19h, és va fer la primera reunió de l’any amb els
joves, per començar a programar l’any amb noves propostes, van
assistir a la reunió un total de 21 joves d’entre 12 i 17 anys, de Peralada
i Vilanova de la Muga.

Dissabte 8 d’abril: tornada de futbol sala a Navata. Es realitzaran
partits de futbol sala i trucs de scooter.

A la reunió es van proposar les següents activitats:
• Organització d’ un curs de defensa personal.
• Sol·licitud de més tardes de dissabte al pavelló
• Realitzar un curs de Dj.
• Realitzar una festa a l’espai amb un Dj.
• Skatepark
• Anar a l’Sky Jump de nit.
• Fer un intercanvi de futbol sala amb Navata.
• Carnaval de Peralada.

A part dels temes abans esmentats, se’ls va informar d’un concurs
de talents que es realitzaria a Navata el dissabte 4 de febrer, però no
va generar massa entusiasme. També vam informar d’altres activitats
a nivell comarcal que per temàtica o característiques, podrien ser
interessant per a ells.
A part d’aquestes reunions periòdiques amb els joves, el dinamitzador
mitjançant les xarxes socials ha anat informant de tot allò que pot ser
interessant com per exemple els cursos de premonitors i monitors que
és realitzen per setmana santa. I del CIATE que organitza el Consell
Esportiu de l’Alt Empordà.

Tenim programat activitats fins el juny:
Dissabte 25 de març i dissabte 1 d’abril: el curs de defensa personal
(pendent de les inscripcions)No s’ha arribat al mínim de participants
i s’ha agut de cancel·lar l’activitat. El proper curs es tornarà a proposar
amb període vacacional.

Dimarts 11 d’abril: III Torneig Comarcal de futbol sala a Vilamalla.
Activitat programada del Consell Comarcal.
Dissabte 22 i dissabte 29 d’abril: partits la Play Station 4.
Dissabte 13 de maig: sortida al futbol-golf de Maçanet de Cabrenys.
Dissabte 10 de juny: torneig de futbol sala i de voley platja a Sant Pere
Pescador. Activitat programada amb el Consell Comarcal.
Estem gestionant amb el CEP una sortida conjunta per maig o juny
però encara està pendent de concretar.

Projecte Okup’alt:
Enguany, Peralada I Vilanova de la Muga ens hem sumat al projecte
okup’alt, que ja fa uns anys que es du a terme des de l’Àrea de joventut
del CCAA. Els dies 10, 13 i 15 de març al matí vam rebre un grup de
10 joves per realitzar diferents tasques de jardineria.
Aquest projecte comarcal té per objectiu formar en un ofici
(perruqueria, jardineria o pintura) durant 3 mesos a joves amb risc
d’exclusió amb edats compreses entre 16 i 24 anys. Es tracta d’anar a
diversos pobles de la comarca a realitzar tasques de manera gratuïta
per aprendre l’ofici de la mà d’un Professional. Un educador els
acompanya també aquests dies, per treballar altres aspectes no menys
importants amb ells com son, el respecte, la cohesió i l’ocupabilitat.

5.5.3.- Benestar Social
BENESTAR

Activitats realitzades:
La primera activitat de l’any va ser un torneig de ping-pong que es
va dur a terme per vacances de Nadal, concretament el dimarts dia
3 de gener.
El dissabte dia 4 de febrer vam anar al pavelló de Peralada, a jugar
partits de futbol sala. Van venir uns 17 joves, de 12 a 15 anys de
Peralada. Vam estar de les 16 h fins a les 20 h de la tarda
El dissabte 11 i el dissabte 18 vam realitzar jocs de taula i vam dur la
Play Station 4 per fer partits de FIFA 2017. És una activitat que en els
joves els hi agrada molt. Entre els dos dies van participar un total de
33 joves.
El dissabte 4 de març és va fer l’intercanvi de futbol sala amb l’Espai
Jove de Navata, en total vam ser 15 joves entre Navata i Peralada.
L’activitat es va iniciar a les 16h al pavelló de Peralada i vam estar fent
partits fins a les 19h. La tornada és el dia 8 d’abril a Navata.

Com no podia ser d’un altre manera, aquest 2017 continuem amb
els tallers de memòria per a la gent gran, així com també el de
Manteniment a la 3ª edat.
Pel que fa al taller de Memòria, el passat dijous 23 de març es va reiniciar,
tant a Peralada com a Vilanova de la Muga, amb una durada de 12 sessions.
Com en les darreres edicions el taller és molt ben acollit i en fan ús 11
persones a Peralada i 15 a Vilanova de la Muga.
En aquest taller es treballarà de forma dinàmica diferents tècniques
per a la prevenció del deteriorament cognitiu i es donen noves
eines per exercitar la memòria. El curs l’imparteix una educadora
especialitzada en la matèria.
Amb el manteniment a la 3ª edat, com en els darrers anys continuem
creient amb l’aposta d’aquest curs, per tal de millorar el benestar físic
d’aquest col·lectiu de persones, mitjançant exercicis per a la millora
de la mobilitat articular, l’equilibri i la coordinació.
Les sessions, que es duen a terme els dimecres al mati, compten amb
una quinzena d’usuaris tant a Peralada com a Vilanova de la Muga, i es
realitzen tot l’any a excepció dels mesos d’agost i mes de desembre.
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5.6.- Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
5.6.1.- Promoció econòmica
CONVOCATÒRIES PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA
GIRONA.
• ASSEMBLEA GENERAL RUTA DE VI DO EMPORDÀ, que va tenir
lloc el 25 de gener de 2017 al Centre de Visitants del Gironès a Girona.
La presentació va estar a càrrec de la Marta Casas, és va fer l’anàlisis i
valoració de l’exercici 2016, aprovació del Reglament intern modificat
i també l’aprovació de les quotes 2017.S’ha presentat el Pla d’Accions
2017.
• SESSIÓ NETWORKING (CLUB CULTURA I IDENTITAT) que va tenir
lloc el 28 de febrer de 2017, de 10 a 12 a l’Hotel Ultònia de Girona. Entre
membres del club cultura (festivals, empreses de serveis, entitats i
museus que s’aniran desplaçant per la sala) i receptives d’altres clubs
del Patronat (que tindran una taula identificada). Amb aquesta sessió
vam tenir la possibilitat de participar per tal de conèixer l’oferta cultural
de les Comarques Gironines i valorar la possibilitat d’incloure-la en
les noves propostes comercials.
• JORNADA DE PRESENTACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL
DE SANT PERE DE RODES com a recurs turístic de la Costa Brava.
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura,
amb la col·laboració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i de
l’Associació Empordà Turisme, ens va convidar a participar en aquesta
jornada que va tenir lloc el dilluns 27 de març de 2017.La jornada vol
donar a conèixer el Conjunt Monumental, les visites, les activitats i els
serveis que s’hi ofereixen per tal que els agents turístics de proximitat
tingueu informació de primera mà i en detall de tot allò que us pot
oferir una de les icones culturals de la Costa Brava

ASSISTÈNCIA A LES SEGÜENTS CONVOCATÒRIES EN QUAN A
L’AGRUPACIÓ D’APLECS.
•CONVOCATÒRIA 203a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines,
organitzada pel Foment de la Sardana i la Cultura Catalana de Portbou,
el 11 de febrer d’enguany, a les 21 hores al Restaurant España el Club.
• L’Ajuntament de Peralada, forma part de la Comissió del 50è
Aniversari dels Aplecs Comarques Gironines, fins aleshores han
tingut lloc dos reunions, una el 25 de Gener i l’altre el 22 de març, a
les 19, 30 a L’Escala.
• Dissabte 11 de març de 2017 es va celebrar la Proclamació de
Figueres Capital de la Sardana 2017. A les 11.00 al Teatre Municipal
El Jardí amb la meva assistència com a representació de l’Ajuntament
de Peralada.

Us recordem que tots els dilluns de 16.00 a 19.00 hores continua en
marxa el Servei d’Atenció Ciutadana a l’Espai Tic.
Els serveis que es donen s’agrupen al voltant de les següents
temàtiques:

5.6.2.- EMPRESA
• Formulari d’ofertes laborals . Es difonen i gestionen les ofertes de
treball per tal que les empreses puguin cobrir vacants.
• Organització de jornades informatives d’interès pels empresaris i
empresàries
Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el
seu informe d’atur per Comarques i Municipis del mes de març,
el Municipi de Peralada té un atur registrat de 44 persones, que
representa una taxa d’atur del 7,94%..

5.6.3.- OCUPACIÓ
• Feina en Xarxa. El servei Feina en Xarxa és un servei Municipal que
té com a objectiu facilitar i millorar la inserció laboral de les persones
en situació d’atur i de les persones treballadores que vulguin millorar
la seva feina actual.
• Difusió d’ofertes laborals. Totes les nostres ofertes s’han penjat a
la Web de l’Ajuntament, a la Web del Consell Comarcal i el taulell d’
anuncis del centre TIC.
• Formació i Orientació laboral

6.- DONAR COMPTES DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL, EXERCICI 2016. (EXPDT. 56/2017)
La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la liquidació
del pressupost municipal de l’exercici 2016.
Antecedents de fet.
1. Finalitzat l’exercici 2016, 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 2016.
3. Informe de la Secretària – Interventora.
4. Decret de l’Alcaldia 70/2017, de 28 de febrer, pel que s’aprova la
liquidació del pressupost municipal de 2016.

• La Confederació Sardanista de Catalunya ens va convocar amb una
reunió informativa el dissabte 25 de març a les 16.30 al Centre Cívic
Ter a Girona, els temes a tractar entre d’altres el nou règim de quotes
i l’adhesió a la Confederació Sardanista de Catalunya, les tarifes de
l’ESGAE i les passes que s’estan fent per declarar la Sardana Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat.

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació,
gestionem i portem a terme diferents actuacions dirigides a la
dinamització econòmica, orientació laboral, borsa de treball, plans
d’ocupació, estudi de mercats, comerç i empreses.
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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.

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 70/2017, de 28 de febrer, pel que s’aprova la liquidació del pressupost municipal
de 2016, que literalment diu:

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 70/2017
Exp. Núm. 56/2017
ANTECEDENTS
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’obté, a 31 de desembre de 2016, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:

1. Exercici en curs

Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses

3.078.418,33
577.434,56

Pressupost definitiu de despeses

3.655.852,89

Despeses autoritzades

3.145.325,42

Despeses compromeses

3.145.152,42

Obligacions reconegudes

3.138.850,60

Operacions de corrent

2.621.218,64

Operacions de capital

517.631,96

Pagaments ordenats

2.925.115,79

Pagaments realitzats

2.925.115,79

Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids

8.781,34
2.916.334,45

Obligacions pendents de pagament

222.516,15

Pagaments ordenats pendents pagar

222.516,15
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2. Exercicis tancats

Obligacions reconegudes pdts pagament inici exercici

308.511,16

Rectificació saldo inicial obligacions

0,00

Prescripció obligacions

0,00

Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pdts pagament final exercici

308.511,16
0,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 222.516,15 €
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1.Exercici en curs

Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos

3.078.418,33
577.434,56

Pressupost definitiu d’ingressos

3.655.852,89

Drets reconeguts totals

4.482.457,31

Drets anul·lats
Drets cancel·lats

56.667,78
0,00

Drets reconeguts nets

4.482.457,31

Operacions de corrent

4.210.306,94

Operacions de capital

272.150,37

Drets recaptats
Devolució d’ingressos

3.055.163,91
46.449,20

Recaptació líquida

3.008.714,71

Drets pendents de cobrament

1.473.742,60

2. Exercicis tancats

Drets pendents de cobrament inici exercici

881.283,67

Rectificació a la baixa saldos inicials

5.000,00

Drets anul·lats

15.733,70

Drets cancel·lats

7.784,62

Drets recaptats

301.996,85

Drets pendents de cobrament final exercici

550.768,50

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 2.024.511,11 €
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

- Els crèdits que estiguin compromeses

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V 4.219.736,27 €

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

- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV 2.621.218,64 €
_________________________________________________________
(a) Operacions corrents 1.598.517,63 €

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII 262.721,04 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII 314.415,47 €
_________________________________________________________

- 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:

(b) Operacions de capital -51.694,43 €
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)
1.546.823,20 €
+ 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 -203.216,49 €
_________________________________________________________
3. PASSIUS FINANCERS -203.216,49 €
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)
1.343.606,71 €
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament 263.573,89 €
+ Desviacions negatives de finançament 106.716,28 €
+ Desp. finançades Romanent Tres. desp. Generals .313.285,66 €
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ... 1.500.034,76 €

AL FINAL DE L’EXERCICI:

2.094.645,67 €

De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent 1.473.742,60 €
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 550.768,50 €
D’altres operacions no pressupostàries 70.134,57 €
- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI 482.300,18 €
De pressupostos de despeses. Exercici corrent 222.516,15 €
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 0,00 €
D’altres operacions no pressupostàries 259.784,03 €
+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA FINALS EXERCICI
+ 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: 2.477.910,58 €
- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES
. 95.156,64 €
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 1.281.666,72 €
_________________________________________________________
ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 1.101.087,22 €

1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 517.002,29 €, el detall dels
quals és el següent:
- Susceptibles d’incorporació: 212.676,45 euros.
- No incorporables: 304.325,84 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.
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El Romanent de tresoreria total ascendeix a 2.477.910,58 €, 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 1.281.666,72 € de saldos de dubtós
cobrament. La diferència POSITIVA de 1.101.087,22 €, 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.

Segon. DONAR COMPTES del present decret al Ple, en la propera
sessió que celebri.
Tercer. TRAMETRE còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial del
Ministeri d’Hisenda.

7.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 1A DEL
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2017. (EXPDT. NÚM.
106/2017)
La regidora sra. Lourdes Carreras exposa el contingut de la 1a
modificació pressupostària per a l’exercici 2017.
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,

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

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

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

El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:

• 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 2016, 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”.
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 1/2017
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

1532

21000

Conservació de vies públiques urbanes Peralada

35.000,00

42.786,71

77.786,71

1

171

21000

Conservació i reparació de parcs i jardins

12.000,00

5.250,00

17.250,00

3

171

21000

Conservació i reparació de parcs i jardins Vilanova

7.000,00

1.750,00

8.750,00

1

342

21201

Conservació i reparació piscina municipal

12.000,00

4.618,57

16.618,57

1

920

62907

Altre material inventariable

20.000,00

33.471,16

53.471,16

87.876,44

Pressupost de despeses: Crèdits extraodinaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

1532

61905

Pavimentació c. Del Fort Vilanova

0,00

20.000,00

20.000,00

1

1532

62301

Màquina escombradora

0,00

40.000,00

40.000,00

2

330

62908

Gegant mercadera

0,00

5.566,00

5.566,00

2

330

62910

Audiovisuals i monitor St Domènec

0,00

27.984,69

27.984,69

93.550,69
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 181.427,13

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.
Detall del corresponent finançament:
Pressupost d’ingressos: increment
Org

Econ

Descripció

Pr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

0,00

181.427,13

181.427,13

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS

181.427,13

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 5 d’abril de 2017.
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 Suplement de crèdit i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria general
número 1/2017 (Exp. 106/2017) del pressupost de despeses de la Corporació, i el detall del qual és el següent:
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 1/2017
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

1532

21000

Conservació de vies públiques urbanes Peralada

35.000,00

42.786,71

77.786,71

1

171

21000

Conservació i reparació de parcs i jardins

12.000,00

5.250,00

17.250,00

3

171

21000

Conservació i reparació de parcs i jardins Vilanova

7.000,00

1.750,00

8.750,00

1

342

21201

Conservació i reparació piscina municipal

12.000,00

4.618,57

16.618,57

1

920

62907

Altre material inventariable

20.000,00

33.471,16

53.471,16

87.876,44

Pressupost de despeses: Crèdits extraodinaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

1532

61905

Pavimentació c. Del Fort Vilanova

0,00

20.000,00

20.000,00

1

1532

62301

Màquina escombradora

0,00

40.000,00

40.000,00

2

330

62908

Gegant mercadera

0,00

5.566,00

5.566,00

2

330

62910

Audiovisuals i monitor St Domènec

0,00

27.984,69

27.984,69

93.550,69
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 181.427,13
Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.
Detall del corresponent finançament:
Pressupost d’ingressos: increment
Org

Econ

Descripció

Pr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

0,00

181.427,13

181.427,13

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS
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.

181.427,13
Pregunta la sra. Meritxell Garrido en relació a la partida pressupostària
1532 21000 conservació de vies públiques urbanes de Peralada, al
qual el sr. Alcalde respon que es tracta de la millora de la xarxa de
clavegueram del carrer Rodona i la millora de la xarxa d’aigua del carrer
Recasens i Compte Zavellà.
Pregunta, així mateix, la sra. Meritxell Garrido en relació a la partida
pressupostària 920 62907 altre material inventariable, al qual el sr.
Alcalde respon a la compra de contenidors per Vilanova de la Muga,
marcador del pavelló, marquesina, centraleta de telèfon...
Finalment, pregunta la sra. Garrido respecte a la màquina escombradora
al qual el sr. Alcalde respon que l’actual pateix moltes avaries i que
l’equip de govern s’ha plantejat la seva substitució.

Pregunta el sr. Joan Planas en relació a la partida pressupostària 330
62910 Audiovisuals i monitor St. Domènec al qual el sr. Alcalde respon
que actualment hi ha l’audiovisual avariat. En aquest mateix sentit,
la sra. Rosa Cortada manifesta que l’audiovisual ha quedat obsolet i
s’ha d’actualitzar.
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Vots a favor:

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

Vots en contra: Cap

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

Abstencions:

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

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

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Vots en contra: Cap

9.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’ADHESIÓ
AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA
ENERGIA, SAU (EXPDT.10/2017)

Abstencions: Cap

8.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A
L’APROVACIÓ DE LES BASES DEL PREMI DE RECERCA
“RAMON MUNTANER”, ANY 2017. (EXPDT. 125/2017)
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 la
comarca de l’Alt Empordà.
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 II 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:

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

Tercer. El termini màxim per presentar els treballs és el 23 de juny
de 2017 fins les 15h.
Quart. EXPOSAR les bases al tauler d’edictes de la Corporació i
publicitar el premi.

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

Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar
en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de
2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant
de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades
per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA,
SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA,
SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat
Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de
contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de
l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data
10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05)
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant
subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord
amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la
licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i
que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com
una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
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3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el
CCDL i l’entitat mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU,
el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de
conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.

Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu Adj. €/MWh

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Alta tensió:

Tarifa/període

Preu Adj. €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Proposta

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

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

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Primer.- Que l’Ajuntament de Peralada s’adhereix al contracte derivat
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D01), per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 al
31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions
econòmiques especificades per lots i tarifes:

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

4.- Per acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària
de data 31 de març de 2016, es procedí a l’adhesió, per part de
l’Ajuntament de Peralada a la tercera pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de
nou mesos, a saber, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de
2016.

Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i
publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el contracte
derivat de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial
articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització
de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de
vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant
aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants en matèria
de règim local que regulen el règim de funcionament i competències
de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
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Preus terme d’energia:

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu
la clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del
procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
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Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any

€/kW i any

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

24,437330

16,291555

Alta tensió

€/kW i any

€/kW i any

€/kW i any

€/kW i any

€/kW i any

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

Període 4

Període 5

Període 6

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de
2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28,
d’1 de febrer de 2014).

Vots a favor:

Segon.- Per a l’exercici 2017, existeix en el pressupost de la Corporació
consignació suficient i adequada per tal de fer front de la despesa
corresponent a favor d’Endesa Energia SAU -empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica.

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM
i al CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona), tot
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Manifesta el sr. Alcalde que es tracta de prorrogar el contracte que
ja teníem amb l’ACM, atès que les condicions són més avantatjoses
i si no ens adherim pagarem el 10% més.
Pregunta el sr. Joan Planas com se sap que es pagarà el 10% més
al qual el sr. Alcalde respon que ho ha dit l’ACM i que una compra
agregada sempre és més avantatjosa.
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Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)
Sr. Enric Serra Planas (Agrupació La Muga-ERC-MES-AM)

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)
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10.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER A LA RATIFICACIÓ
DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 111/2017 DE 5
D’ABRIL DE 2017 D’APROVACIÓ D’UNA FITXA DEL PAES
DE PERALADA. (EXPDT.68/2017)
Antecedents:
1. El Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 111/2017, de 5 d’abril de 2017
pel qual s’aprova una fitxa d’actuació i s’incorpora al Pla d’Acció per
a l’Energia Sostenible de Peralada.

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

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.

• 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 111/2017, de 5
d’abril de 2017, que literalment diu:
«DECRET DE L’ALCALDIA núm. 111/2017
Peralada, a la data de la signatura electrònica

Resolució:
Com Alcalde-president de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:
Primer. Aprovar la fitxa de l’actuació anomenada «2.3.3. Instal·lar un
punt de recàrrega de vehicles elèctrics» i incorporar-la al Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible de Peralada.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini
de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació en el BOP, en el taulell
d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web, perquè aquests puguin
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que
estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments
en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer. Traslladar el certificat del present acord juntament amb la fitxa
de l’actuació a la Diputació de Girona per al seu coneixement i efectes.
Quart. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la
propera sessió que tingui lloc a efectes de la seva ratificació.

Modificació de les accions del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) de Peralada

Pregunta el sr. Joan Planas en relació a la instal·lació del punt de
recàrrega, al qual la sra. Lourdes Carreras respon que es tracta de
modificar la fitxa del PAES per poder optar a la subvenció corresponent.
Pregunta el sr. Joan Planas a on es vol instal·lar al qual el sr. Alcalde
respon que davant de l’espai jove.

Antecedents:

Vots a favor:

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.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Exp. Núm. 68/2017 (relacionat amb l’exp. Núm. 162/2012)

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. En data 28 de març de 2017 es redacta la fitxa de l’actuació
«2.3.3. Instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics» per tal
que s’incorpori al Pla definitiu d’Acció per a l’Energia Sostenible de
Peralada.

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. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
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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No n’hi ha.

3.- S’està duent a terme algun tipus de seguiment des de l’ajuntament
sobre el funcionament del “control del mosquit”? Hi ha algun
paràmetre quantificable que serveixi per mesurar l’efectivitat del
control efectuat?

12.- PRECS I PREGUNTES.

Respon el sr. Alcalde que es contestarà per escrit en el següent Ple.

11.- ASSUMPTES URGENTS.

Sr. Joan Planas:
1.- Com és que encara no s’ha posat apunt un sistema per a poder
gravar els plens?
Respon el sr. Alcalde perquè no és prioritari tot i que pren nota.

2.- Si aquest any no hi ha hagut carnaval a Vilanova és perquè ningú
se n’ha volgut fer càrrec- Abans se n’encarregava la comissió de
festes. Si la regidora Lourdes no les hagués convidat a plegar, aquest
any hi hauria hagut carnaval. Voldria demanar que no es perdessin
més festes degut a la falta de la comissió de festes.
Respon la sra. Carreras que donada l’escassa repercussió que els
darrers dos o tres anys havia tingut la celebració del carnaval a
Vilanova, aquest 2017, després de parlar amb alguns pares per l’interès
en organitzar el carnaval, es va optar per no celebrar-lo enguany.
Tenim un entorn amb una oferta de carnavals de molta tradició com
Roses i Castelló d’Empúries que atreuen un gran nombre de gent i als
quals també tradicionalment hi participen veïns de Vilanova.
Aquest fet no treu que per properes edicions es pugui fer de nou si
així es proposa, però pensant en la participació d’un públic més ampli,
des de jovent, adults i nens.

4.- Com està el tema de la concentració parcel·lària?
Respon el sr. Joan Cros que s’han dut a terme diverses reunions amb
la Generalitat de Catalunya i que es farà un estudi i ho presentaran a la
gent. Continua manifestant el sr. Cros que a Vilanova no està previst.

5.- Vull donar les gràcies a l’Eva Sirvent i a la Gemma Reig pel bon
servei que estant donant a La Sala.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 22.37 hores de la nit la Presidència aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín				
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna

						

Continua manifestant la Sra. Carreras que no va convidar la comissió
de festes a plegar i que no ha dit mai que la comissió de festes no
hagi fet una bona feina, però s’han dit coses que no són veritat, s’han
fet escrits, etc... i que no és gens agradable.
Malgrat allargar-se una mica demana poder explicar una anècdota per
fer constar que no sempre allò que un imagina s’ajusta a la veritat. Diu
la Sra. Carreras : “Es tracta d’una conversa que vaig tenir amb el Joan
Planas sobre uns fets que afecten una tercera persona de Vilanova
que ambdós coneixem. Els fets van tenir lloc durant la campanya
electoral de 2011. En aquesta campanya es va acusar aquesta persona
de demanar el vot a favor del nostre actual alcalde, cosa que d’haver
estat veritat hauria estat totalment lícita.
En Joan Planas assegurava que aquesta persona li havia demanat
explícitament el vot per Pere Torrent. I així també m’ho va dir a mi
personalment fa una mica més d’un any. Davant la meva insistència
que tot i sentir-ho d’ell personalment em costava de creure, va acabar
dient - bé no em va demanar el vot així directament, però què podia
voler venint-me a trobar al camp sinó demanar-me el vot?”

El Sr. Joan Planas respon que no sap que hi té a veure tota aquesta
història amb el carnaval i la comissió de festes.
Respon la Sra. Carreras que el que un imagina no sempre la realitat i
dir-ho així és faltar a la veritat. No sé si algú ho va imaginar, però mai
vaig convidar la comissió de festes a dimitir.
Manifesta el sr. Joan Planas que només demana que no es perdin
festes i que aquest any no hi ha hagut carnaval perquè no hi havia
comissió de festes.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
24 de maig de 2017

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Sra. Maria José Romero Madrid

Núm. 03/2017

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sra. Rosa Cortada Sánchez

Caràcter: Extraordinària

Sr. Joan Cros Ferraró,

Data: 24 de maig de 2017

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

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’Alcaldia-Presidència
per a la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per a la
prestació del servei de casal d’estiu.
(Expdt 162/2017)
2.- Proposta d’Alcaldia-Presidència
d’inici de l’expedient de reversió del
bé cedit gratuïtament a l’institut
Català del Sòl. (Expdt. 159/2017.).
3.- Proposta d’Alcaldia-Presidència
d’alienació de les parcel·les núms.
55, 56, 57 i 58 de la urbanització
Peralada residencial, integrants
del patrimoni municipal de sòl i
habitatge, aprovació del plec de
clàusules i de la corresponent
convocatòria . (Expdt 48/2017)
4.- Proposta d’Alcaldia-Presidència
de desafectació de 18 m2 del subsòl
situat a Peralada, Passatge de la
Muralla, destinat a aparcament
privat dels pisos situats a l’edifici del
Carrer Doctor Clos, 31-37. (Expdt.
250/2016).
5.- Proposta d’Alcaldia-Presidència
de no assumir la proposta de
tramitació de la 4a modificació
puntual del Pla d’Ordenació
urbanística municipal (POUM) de
Peralada, d’iniciativa privada (Expdt.
104/2017).

Cap absencia

A Peralada, essent les 20.30 del dia 24 de maig de dos mil disset, es reuneixen a la Sala de
sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió ordinària de Ple en primera convocatòria,
els Regidors de la Corporació:
Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere Torrent Martín, i amb
l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació, senyora Mercè Comamala Laguna.
Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President declara oberta la sessió.

PRIMER.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU.
(EXPDT 162/2017)
Antecedents de fet.
1.- Vista la necessitat de procedir a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per a la prestació del servei del casal d’estiu, es proposa la modificació dels articles 5, 6, 7 i 8,
quedant el redactat de la següent forma:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CASAL D’ESTIU
(...)
Article 5è.- Bonificacions fiscals.
A les tarifes generals del casal d’estiu establertes en l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta
Ordenança, se’ls hi podrà aplicar les següents bonificacions, només durant el període
d’inscripció establert:
1.- Famílies nombroses:
1.1.- Bonificació del 20% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen dos o més fills al casal,
quedant les quotes un cop aplicada la bonificació (arrodonint l’import a l’enter) per cada
nen/a:
Casal d’estiu tot el dia (per setmana) 37,00 €
Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) 30,00 €
1.3.- Per gaudir d’aquesta bonificació el sol·licitant haurà d’acreditar estar en possessió
del carnet de família nombrosa emès pel Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.
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2.- Famílies monoparentals:
Bonificació del 20% de la quota del casal d’estiu per cada nen/a inscrit
al casal, quedant les quotes un cop aplicada la bonificació (arrodonint
l’import a l’enter):
Casal d’estiu tot el dia (per setmana) 37,00 €
Casal d’estiu matí o tarda (per setmana)

30,00 €

Per gaudir d’aquesta bonificació el sol·licitant haurà d’acreditar estar en
possessió del carnet de família monoparental emès pel Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
3.- Germans:
Bonificació del 10% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen dos fills
al casal, quedant les quotes un cop aplicada la bonificació (arrodonint
l’import a l’enter) per cada nen/a:
Casal d’estiu tot el dia (per setmana) 41,00 €
Casal d’estiu matí o tarda (per setmana)

3.- S’aclareix que els dies de sortides de matí i tarda, i de colònies o
acampades no estan inclosos en la quota general del casal d’estiu.
Per tant no s’admetran requeriments de devolució de part de la quota
general del casal d’estiu, si el nen/a no participa en aquestes sortides
o colònies o acampades.

Article 7è.- Acreditament i període impositiu
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no
es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a vàries setmanes, la
taxa s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix
el fet imposable.
Les quotes es pagaran al moment de fer la inscripció. Les inscripcions
fora de termini tenen penalització i no gaudiran dels descomptes
corresponents.

34,00 €

4.- No acumulació de bonificacions:

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés

Les bonificacions anteriors no són acumulables. S’aplicarà només un
descompte, el que sigui més favorable a les famílies.

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Article 6è.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis
que s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin. A aquest efecte s’aplicaran les
tarifes següents:
1.- Tarifes generals del Casal d’estiu:
Casal d’estiu tot el dia dins del termini d’inscripció (per
setmana)........................46,00 €
Casal d’estiu matí o tarda dins del termini d’inscripció (per
setmana)..................38,00 €
Casal d’estiu tot el dia fora del termini d’inscripció (per
setmana)........................55,00 €
Casal d’estiu matí o tarda fora del termini d’inscripció (per
setmana)...................45,00 €
2.- Tarifes serveis complementaris:
Menjador fix, per setmana ........................................... 32,50 €
Menjador dia esporàdic ..................................................8,00 €
Berenar fix, per setmana ................................................6,00 €
Berenar dia esporàdic .................................................... 2,00 €
Servei d’acollida matinal (bon dia) fix, per setmana ........6,00 €
Servei d’acollida matinal (bon dia) dia esporàdic ........... 3,00 €
En aquestes tarifes no s’aplicaran cap tipus de bonificacions.

3.- Sortides i colònies o acampades
1.- Les sortides tenen una quota específica, no inclosa en la general.
2.- Les colònies o acampades tenen també una quota específica i
diferent de la general.
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2. Quan se sol·licita la prestació del servei, és a dir, amb la inscripció,
es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació
de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal
corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari
municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar
el deute.
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de
constrenyiment.
4. No s’efectuarà devolució de l’import d’una inscripció si no hi ha
un motiu que l’entitat titular del servei consideri plenament justificat.
Si la devolució està clarament motivada, el retorn dels diners es farà
d’acord amb les següents condicions:
- 75% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació mínima
de 15 dies naturals abans de l’inici del període pagat.
- 50% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació entre 7
i 14 dies naturals abans de l’inici del període pagat.
- Si es comunica la baixa amb una antelació menor de 7 dies abans
de l’inici del període pagat o un cop començada l’activitat no es farà
cap devolució de l’import de la quota d’inscripció.
5. La comunicació de la baixa d’un participant inscrit s’ha de fer
per escrit per mitjà d’un correu electrònic a la regidoria d’Educació
(cultura@peralada.cat). La data de referència per a determinar la
quantitat de diners que es pot tornar serà la data del correu electrònic.
6. Si es té dret a la devolució dels diners pagats, el retorn dels diners
es farà en un termini màxim de 30 dies des de que s’hagi sol·licitat.
7. No s’acceptaran sol·licituds de retorn de diners una vegada ha
acabat el Casal d’estiu, és a dir, a partir del 8 de setembre.
(...)
Vist l’informe favorable de la Secretària-interventora emès el dia
19 de maig de 2017 i l’Estudi econòmic que consta a l’expedient
administratiu.
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Fonaments jurídics
- Articles 17 i 20 i ss, ambdós inclosos del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’hisendes locals (en endavant TRLHL)
-Articles 22.2.d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (en endavant LRBRL).
Vist que l’article 22.2. lletres d) i e) de la LRBRL estableix que l’òrgan
competent per imposar tributs i aprovar les ordenances fiscals és el
Ple de la Corporació per majoria simple de conformitat amb l’article
47.1 de la LRBRL.
Vist que el procediment d’aprovació de l’ordenança fiscal es troba
regulat en l’article 17 del TRLHL.
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 dels articles, 5, 6, 7
i 8 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del
servei del casal d’estiu, el text dels quals és el que consta a l’expedient.
Segon.- Exposar els esmentats acords al públic durant el termini de 30
dies hàbils en el BOP de Girona i en el taulell d’anuncis de la Corporació
per tal de què els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,
en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes,
de conformitat amb el que estableix l’article 17 del TRLHL. En el cas
de què no es presentin reclamacions durant el termini d’exposició
pública s’entendran definitivament adoptats els acords fins llavors
provisionals, sense necessitat d’acord plenari.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal es publicarà el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona.
Exposa la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per a la prestació del servei de casal d’estiu la regidora sra.
Rosa Cortada, la qual fa avinent que aquest any hi ha hagut un nou
concurs del casal i que ha guanyat l’empresa Actiescola. Com a canvis
més destacats respecte els altres anys és que aquest any el casal serà
per setmanes, essent el seu inici el dilluns 26 de juny de 2017 i la seva
finalització el divendres 8 de setembre de 2017.

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

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
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SEGON.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
D’INICI DE L’EXPEDIENT DE REVERSIÓ DEL BÉ
CEDIT GRATUÏTAMENT A L’INSTITUT CATALÀ DEL
SÒL. (EXPDT. 159/2017).
Antecedents de fet:
1.- Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 de
febrer de 2009 acordà el següent:
“Primer. Cedir gratuïtament a favor de l’Institut Català del Sòl de la
Generalitat de Catalunya 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, i que es descriu
registralment d’aquesta manera:
URBANA.- Parcela “K”, en el término de PERALADA, Paratge
“Coromina”; terreno de cesión obligatoria que se incorpora al
Patrimonio Municipal de suelo con un aprovechamiento edificatorio
según la topología Tipo II B, edificaciones entre medianeras con
coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s, de forma
sensiblemente rectangular, con una superficie de mil novecientos
sesenta y nueve metros cuadrados. Linda: Norte, con el camino de
la Garriga; Este, con terrenos propiedad de J.P.M; Sur, con parcela C
de aprovechamiento edificatorio Tipo II B, edificios entre medianeras
con coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s; y
Oeste, con la calle B de nuevo trazado.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Peralada, al
Registre de la Propietat de Figueres, al tom 2408 llibre 53 del municipi
de Peralada, foli 92, finca número 2498, inscripció 1a.
Referència cadastral : 1342301EG0814S0001ME.
Valoració: 509.777,05 euros.
Segon. La cessió es fa lliure de càrregues i gravàmens, totalment
urbanitzada i amb els serveis d’aigua, clavegueram i connexió de servei
de baixa tensió a peu de parcel·la i sota les condicions establertes al
Conveni subscrit entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge
i l’Ajuntament de Peralada en data 19 de febrer de 2007.
Tercer. La finca objecte de cessió s’ha de destinar a la construcció de
30 habitatges amb protecció oficial. A tals efectes, si la finca cedida
no es destina a la finalitat esmentada en el termini de cinc anys o
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el
bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de
l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni de les entitats locals de Catalunya.
Quart. Es faculta e senyor Pere Torrent Martín, alcalde-president de
l’Ajuntament de Peralada, per a la signatura de la documentació que
sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord”.
2.- Vista l’escriptura de cessió gratuïta signada davant el Notari de
Figueres, sr. F.C.G, 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.
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Fonaments de dret:
• Articles 41, 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
• Articles 211 a 214 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
• Articles 109 a 111 del Reglament de Béns de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
• Article 47.2.ñ) de la 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.
Resolució:
Per tot l’exposat proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Iniciar l’expedient de reversió del bé cedit gratuïtament a
l’institut Català del Sòl i que es descriu a continuació atès que no ha
estat destinat a l’ús previst en el termini fixat:
“URBANA.- Parcela “K”, en el término de PERALADA, Paratge
“Coromina”; terreno de cesión obligatoria que se incorpora al
Patrimonio Municipal de suelo con un aprovechamiento edificatorio
según la topología Tipo II B, edificaciones entre medianeras con
coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s, de forma
sensiblemente rectangular, con una superficie de mil novecientos
sesenta y nueve metros cuadrados. Linda: Norte, con el camino de
la Garriga; Este, con terrenos propiedad de J.P.M.; Sur, con parcela C
de aprovechamiento edificatorio Tipo II B, edificios entre medianeras
con coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s; y
Oeste, con la calle B de nuevo trazado”.
SEGON. Notificar l’inici de l’expedient a l’interessat, atorgant-li un
tràmit d’audiència de deu dies a l’efecte de que pugui formular quantes
al·legacions estimin pertinents.
Exposa el sr. Alcalde que han passat més de 8 anys i que al no haver-hi
intenció ni interès per part de l’Incasòl de destinar la finca cedida als
usos previstos en l’acord de cessió de data 25 de febrer de 2009 s’ha
considerat que dita parcel·la reverteixi a l’Ajuntament.

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)

TERCER- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
D’ALIENACIÓ DE LES PARCEL·LES NÚMS. 55,
56, 57 I 58 DE LA URBANITZACIÓ PERALADA
RESIDENCIAL, INTEGRANTS DEL PATRIMONI
MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE, APROVACIÓ DEL
PLEC DE CLÀUSULES I DE LA CORRESPONENT
CONVOCATÒRIA . (EXPDT 48/2017)
Antecedents de fet:
1.- En data 16 de gener de 2017 va ser emesa valoració tècnica de
les parcel·les núms. 55, 56, 57 i 58 per part dels Serveis Tècnics; i en
data 9 de febrer de 2017 la Secretària-interventora va emetre el seu
informe referent al procediment a seguir i a la legislació aplicable.
2.- Per acord del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de
data 1 de març de 2017 s’acordà iniciar l’expedient per l’alienació dels
béns immobles, integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge,
situats a les parcel·les núms. 55, 56, 57 i 58 de la Urbanització
Peralada Residencial del terme municipal de Peralada, motivant la
seva necessitat i idoneïtat.
3.- En data 9 de març de 2017 (RS núm. 245) es sol·licità l’emissió
d’informe previ d’acord amb l’establert a l’article 209.d) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
4.- Vist l’informe favorable emès per la Generalitat de Catalunya,
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
Direcció General d’Administració Local, en data 24 d’abril de 2017 i
RE núm. 1262).
5.- Vist que en data 19 de maig de 2017 s’han redactat i incorporat a
l’ expedient el Plec de Condicions que ha de regir l’alienació.

Fonaments de dret:
• Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost, pel que s’ aprova el Text
refós de la Llei d’ urbanisme.
• Decret 336/1988, de 17 d’ octubre, pel que s’ aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals.
• Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que s’ aprova el Reglament
de Béns de les Entitats Locals.
• Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i les seves disposicions
de desenvolupament.
• Plec de clàusules administratives particulars que han de regir
l’alienació, mitjançant concurs públic, de les parcel·les núms. 55, 56,
57 i 58 de la Urbanització Peralada Residencial del terme municipal
de Peralada.

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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Resolució:
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’alienació dels següents béns immobles que es
descriuen a continuació, que integren el patrimoni municipal de sòl i
d’habitatge, mitjançant concurs:
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-cinc, de la Urbanització Peralada
Residencial, carrer Rosselló número tres, del terme municipal de
Peralada, de superfície sis-cents trenta-vuit metres, vuitanta-un
decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la trenta-u del Pla
Parcial; Sud, amb parcel·la resultant cinquanta-sis; Est, amb carrer
Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-nou. Destí: solar
edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació aïllada
unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre
78 de Peralada, foli 96 finca registral 3.287.
Referència cadastral: 1344812EG0814XXXXXXX.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-sis, de la Urbanització Peralada
Residencial, carrer Rosselló número u, del terme municipal de Peralada,
de superfície sis-cents cinquanta-un metres, setanta-dos decímetres
quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la resultant cinquanta-cinc, Sud,
amb parcel·la resultant cinquanta-set; Est, amb carrer Rosselló i Oest,
amb parcel·les resultants cinquanta-nou i cinquanta-vuit. Destí: solar
edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació aïllada
unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre
78 de Peralada, foli 99 finca registral 3.288.
Referència cadastral: 1344813EG0814XXXXXXX.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-set, de la Urbanització Peralada
Residencial, carrer Camí de la Garriga, número vint-i-un, del terme
municipal de Peralada, de superfície sis-cents cinquanta-set metres,
quaranta-vuit decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la
resultant cinquanta-sis; Sud, amb carrer Camí de la Garriga; Est,
amb carrer Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-vuit.
Destí: solar edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació
aïllada unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre
78 de Peralada, foli 102 finca registral 3.289.
Referència cadastral: 1344814EG0814XXXXXXX.

nou; Sud, amb carrer Camí de la Garriga; Est, amb parcel·les resultants
cinquanta-sis i cinquanta-set i Oest, amb carrer Aragó. Destí: solar
edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació aïllada
unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre
78 de Peralada, foli 105 finca registral 3.290.
Referència cadastral: 1344815EG0814XXXXXXX.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions que ha de regir l’ alienació.
Tercer.- 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, a comptar a partir de l’endemà de la darrera
publicació del present anunci puguin presentar les ofertes que estimin
pertinents. Si l’últim dia fos dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat el
termini al dia hàbil següent.
Exposa el sr. Alcalde que en el passat ple de data 1 de març de
2017 s’acordà iniciar l’expedient per l’alienació dels béns immobles,
integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge, situats a les
parcel·les núms. 55, 56, 57 i 58 de la Urbanització Peralada Residencial
del terme municipal de Peralada i que ara es tracta de posar en marxa
la venda de les parcel·les.

El sr. Serra Planas pregunta quin és el cost destinat a Vilanova, al
camp de futbol i al Bullidor al qual el sr. Alcalde li respon els imports
de forma aproximada.

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

TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-vuit, de la Urbanització Peralada
Residencial, carrer Rosselló número tres, del terme municipal de
Peralada, de superfície sis-cents cinquanta-sis metres, noranta-cinc
decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la resultant cinquanta-
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QUART.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
DESAFECTACIÓ DE 18 M2 DEL SUBSÒL SITUAT A
PERALADA, PASSATGE DE LA MURALLA, DESTINAT
A APARCAMENT PRIVAT DELS PISOS SITUATS
A L’EDIFICI DEL CARRER DOCTOR CLOS, 31-37.
(EXPDT. 250/2016).

Vots a favor:

Antecedents de fet:

Sra. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

1.- Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Peralada i Promotora
d’Actuacions Immobiliàries de l’Empordà, SL, per a l’edificació de
la finca situada en la cantonada del carrer Dr. Clos amb el carrer
Garriguella de data 10 de desembre de 2004.

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

2.- Decret d’Alcaldia-Presidència de 2 de juny de 2005, pel qual es
concedí llicència d’obres a Promotora d’Actuacions Immobiliàries de
l’Empordà, SL per construir un edifici plurifamiliar de 19 habitatges i
39 aparcaments al carrer Garriguella, 28-34/carrer Dr. Clors 31-37.

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

3.- Acord del Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 31
d’agost de 2016.
4.- Escrit de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, SA, de data 16 de març de 2017.
5.- Informe dels serveis tècnics municipals, de data 27 de març de
2017.
Fonaments de dret:
• Arts. 69 i 82 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques, LPAP.
• Arts. 20, 26 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals, RPEL.
• Arts. 22.2.l), 22.4 i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases
del Règim Local (LBRL).

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

Vots en contra:

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

Abstencions: Cap

CINQUÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
DE NO ASSUMIR LA PROPOSTA DE TRAMITACIÓ
DE LA 4A MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)
DE PERALADA, D’INICIATIVA PRIVADA (EXPDT.
104/2017).
Antecedents:
1.- Escrit del sr. M.S.V, en nom i representació de la sra. D.C.A, de data
31 de març de 2017, RE núm. 1012, pel qual sol·liciten la tramitació
i aprovació d’una modificació puntual del vigent planejament
urbanístic, d’acord amb el document redactat en data febrer de 2017
per l’arquitecte Josep COMAS BOADAS.

Resolució:

2.- Informe dels serveis tècnics municipals, de data 17 de maig de
2017, desfavorable.

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

3.- Informe de secretaria-intervenció, de data 19 de maig de 2017,
desfavorable.

Primer. OBRIR el tràmit d’informació pública, pel termini de 15
dies, previ a la desafectació de 18 m2 del subsòl situat a Peralada,
Passatge de la Muralla, destinats a l’escala de sortida d’emergència
de l’aparcament privat dels pisos situats a l’edifici del Carrer Doctor
Clos, 31-37.

Fonaments de dret:

Segon. DESAFECTAR els béns esmentats al punt anterior, un cop
transcorregut el període d’informació pública, en el cas que no s’hagin
presentat reclamacions ni al·legacions.
Tercer. FER CONSTAR que amb tot, la superfície desafectada serà de
181,93 m2 i la superfície de la resta del passatge, sense cap afectació,
de 110,27 m2.
Quart. FER CONSTAR el present acord a l’Inventari General de Béns i
Drets de la Corporació i INCORPORAR a l’Inventari municipal.
Manifesta el sr. Alcalde que la proposta inicial presentada no
incorporava l’escala i ara es tracta de desafectar els 18 m2 del subsòl
destinats a l’escala de sortida d’emergència de l’aparcament privat
dels pisos situats a l’edifici del Carrer Doctor Clos, 31-37.
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• Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Peralada.
• Segon. Article 99 i ss del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer
• Article 117 i ss del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme
Atès que d’acord amb allò que preveu l’article 96 del Text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost
i les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, i els
articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per
Decret 305/2006, de 18 de juliol, la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que en regeixen la formació, sense que resulti
d’aplicació cap de les particularitats indicades als apartats a), b) i c)
de l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
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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.

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

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.

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)
Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Resolució:
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al Ple
de la Corporació l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- NO ASSUMIR la iniciativa de la proposta presentada pel sr.
M.S.V., en nom i representació de la sra. D.C.A., de data 31 de març
de 2017, RE núm. 1012, pel qual sol·liciten la tramitació i aprovació
d’una modificació puntual del vigent planejament urbanístic, d’acord
amb el document redactat en data febrer de 2017 per l’arquitecte
J.C.B. 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 és modificar
les alineacions del POUM en l’àmbit del carrer Garriguella i carrers
colindants.

Abstencions:
Cap

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 21.08 hores de la nit la Presidència aixeca la sessió.

President, Pere Torrent Martín				
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades per al
seu coneixement i efectes oportuns.
El sr. Alcalde exposa el contingut del a modificació presentada al qual
el sr. Serra Planas pregunta de quina casa es tracta, responent el sr.
Alcalde que es tracta de la casa del sr. M.U.
Manifesta la sra. Garrido que si aquesta gent només modifica part
de la seva finca estem davant d’un interès particular i no d’un interès
general, al qual el sr. Alcalde respon que això ho haurà de determinar
la Comissió Territorial d’Urbanisme i que no sempre és així, podentse fer una esmena per error. Continua manifestant el sr. Alcalde que
potser una altra solució és viable per ells i per l’interès públic.
Pregunta la sra. Garrido quin és el posicionament de l’Ajuntament
al qual el sr. Alcalde respon que s’està intentant trobar una solució.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
29 de desembre de 2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Sra. Maria José Romero Madrid

Núm.: 04/2017

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sra. Rosa Cortada Sánchez

Caràcter: Ordinària

Sr. Joan Cros Ferraró

Data: 29 de juny de 2017

Sra. Mònica Lladó Descamps
Sr. Enric Serra Planas
Sr. Joan Planas Portell
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 10 d’abril de 2017.
(Expdt. 127/2017)

Cap absencia

A Peralada, essent les 20.30 del dia 29 de juny de dos mil disset, es reuneixen
a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió ordinària de
Ple en primera convocatòria, els Regidors de la Corporació:
Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere Torrent
Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació, senyora
Mercè Comamala Laguna.

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió extraordinària del Ple de
la Corporació de data 24 de maig de 2017.
(Expdt. 160/2017)

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

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

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 10 D’ABRIL DE 2017. (EXPDT. 127/2017)

4.- Informes de les regidories.
5.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a
l’aprovació inicial de la modificació 2a del
pressupost per a l’exercici 2017. (Expdt.
núm. 106/217)
6.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de
designació dels dies de festes locals per a
l’any 2018. (Expdt. 195/2017)
7.- Proposta de ratificació del decret
d’Alcaldia-presidència núm. 159/2017, de
data 16 de maig de 2017, d’adjudicació
del contracte de concessió demanial per
a l’explotació del bar del centre social de
Vilanova de la Muga i prestació de serveis
complementaris (Expdt. 98/2013).
8.- Assumptes urgents.
9.- Precs i preguntes.

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.
Atès que a l’acta no s’hi ha adjuntat els informes de les regidories, es proposa
deixar el debat i votació de l’acta sobre la taula.

SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ DE DATA 24 DE MAIG DE 2017. (EXPDT.
160/2017)
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.
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TERCER.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS.
Es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia resolts des del 10 d’abril de 2017 fins al 26 de juny de 2017:
114

05/04/2017

Convocatòria sessió ordinària el 10 d'abril de 2017

127/2017

115

05/04/2017

Aprovació del padró de la llar d'infants, Abril 2017

234/2016

116

05/04/2017

Sol·licitud de subvenció a l'ICAEN per a la instal·lació d'un punt de recàrrega de
vehicle elèctric

110/2017

117

05/04/2017

Adhesió conveni Pla assistència financera amb la Diputació de Girona

122/2017

118

05/04/2017

Atorgament targeta aparcament 1/2017 a favor de C.C.S.

153/2016

119

05/04/2017

Aprovació liquidacions de la taxa de l'escorxador, 1er trimestre 2017

94/2017

120

06/04/2017

Autorització de col·laboració Torneig Vila de Peralada 2017

123/2017

121

06/04/2017

Suspensió del procediment i petició d'informe a Cultura obres cuina Casino Castell
de Peralada

31/2017

122

07/04/2017

Aprovació liquidació de la taxa per clavegueram del Casino Castell de Peralada, 1r
trim. 2017

118/2016

123

07/04/2017

Autorització d'ús de l'espai jove per el casal de vacances de Setmanes Santa Xplorers dies del 10 al 13 d'abril 2017

24/2017

124

07/04/2017

Proposta normativa de la modificació de la zonificació del mapa de contaminació
lumínica

362/2016

125

10/04/2017

Concessió devolució fiança runes obres c. Sota Muralla, 4 F.S.D.

279/2016

126

10/04/0217

Nomenament i convocatòria de la mesa de contractació per a la contractació del
servei del casal d'estiu

100/2017

127

12/04/2017

Assabentat habitatge ús turístic c. Església, 6/pl. Gran, 16 J.C.R.O

89/2017

128

12/04/2017

Assabentat habitatge ús turístic C. Sant Quirze, 1 Urb. Golf Peralada J.F.C.

83/2017

129

12/04/2017

Requeriment de documentació XNR c. Castelló, 2 Vilanova de la Muga (caducitat)

309/2014

130

13/04/2017

Sol·licitud de subvenció línia 3 (lluminàries) del Pla a l'acció de Diputació de Girona

34/2017

131

13/04/2017

Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per a les despeses d'inversió del 2016 del consultori de Vilanova de la Muga

137/2017

132

18/04/2017

Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per a les despeses corrents 2016 del consultori
de Vilanova de la Muga

138/2017

133

19/04/2017

Realitat física alterada p.223 polígon 14 de Vilanova Mas de les Garses

372/2016

134

19/04/2017

Contractació de la gestió, en règim de concessió administrativa, de les instal·lacions
de la piscina municipal

133/2017

135

20/04/2017

OVP carrer Doctor Clos, 45 i carrer Rosselló 15

86/2016

136

21/04/201

Aprovació del calendari del procés de preinscripció i matrícula a la llar d'infants
municipal Orlina per al curs 2017-2018

141/2017

137

21/04/2017

Adjudicació contracte del servei del casal d’estiu municipal de Peralada mitjançant
procediment obert

100/2017
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138

21/04/2017

Concessió Claustre de Bronze a la Coral de Peralada

142/2017

139

25/04/2017

Autorització de pas per la prova de BTT de caràcter cicloturista TRANSPYR
GRAND RAID MTB

189/2016

140

25/04/2017

Autorització de pas per la marxa cicloturista THE PIRINEXUS 360 CHALLENGE

189/2016

141

25/04/2017

Assabentat habitatge ús turístic A.C. al C/. Nou, 2 de Vilanova de la Muga

112/2017

142

25/04/2017

Sol·licitud de subvenció a la DGAL per a retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l'exercici 2017

126/2017

143

27/04/2017

Aprovació Comptes servei arrendament aigua i clavegueram, 4t Trim 2016

145/2017

144

27/04/2017

Aprovació nòmines abril 2017

143/2017

145

27/04/2017

Acceptació de renúncia voluntària vigilant municipal amb data de presentació 4 de
maig de 20170

71/2016

146

28/04/2017

Convocatòria de la mesa de l'adjudicació del servei de bar del centre social de
Vilanova - LA SALA

98/2013

147

03/05/2017

Requeriment de documentació per l'obtenció d'ajuda a les famílies desafavorides

53/2017

148

03/05/2017

Devolució de la fiança de runes dipositada per les obres de pavimentació al c. Vilella, 8 JMPC

209/2015

149

03/05/2017

Devolució de la fiança de runes dipositada per les obres de reforma del Mas de les
Monges (parc. 41 pol. 10) S.P.M.

21/2014

150

04/05/2017

Suspensió termini i requeriment millora al·legació Terreal

80/2003

151

04/05/2017

Bonificació per família nombrosa de la taxa pel servei municipal de la llar d’infants
de Peralada - V A

186/2017

152

04/05/2017

Aprovació del padró de la llar d'infants, maig 2017

234/2016

153

05/05/2017

Concessió ajut façanes i devolució fiança obres c. Dr Clos, 40 PCB

369/2016
i 376/2016

154

05/05/2017

Suspensió del procediment i petició d'informe a Cultura obres consolidació estructural fase 2 Mas Torres M.D.T.P.

114/2017

155

11/05/2017

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

155/2017

156

11/05/2017

Acceptació desistiment llicència d'obres construcció habitatge al c. Comtes de Peralada, 55 Centre Dental Rodeja

128/2014

157

11/05/2017

Suspensió del procediment de llicència d'obres reforma Mas Garbeller i petició
d'informe a Cultura

144/2017

158

12/05/2017

Contractació temporal d'interinitat d'auxiliar administratiu fins fi de situació administrativa de baixa de maternitat

26/2017

159

16/05/2017

Adjudicació del contracte de la concessió demanial per l'explotació del bar del
centre social de Vilanova de la Muga

98/2013

160

16/05/2017

Concessió ajut façanes obres c. Garriguella, 38 JCP

205/2016

161

16/05/2017

Concessió ajut façanes i devolució fiança reposició obres c. Paireria, 9

176/2016
i 177/2016

BUTLLETÍ TARDOR

162

17/05/2017

Retorn de garantia constituïda per GESTIÓ I ESPORT EMPORDÀ, SL, de gestió de la
piscina municipal

294/2013

163

18/05/2017

Decret d'adjudicació de contracte menor de subministrament per a la confecció de
la Geganta Na Mercadera

139/2017

164

19/05/2017

Devolució de la fiança de runes dipositada per les obres d'habilitació de l'espai de la
granja parc 139 pol. 5 PPE

278/2016

165

19/05/2017

Convocatòria sessió extraordinària del Ple del dia 24 de maig de 2017.

160/2017

166

19/05/2017

Devolució de la fiança de runes obres local pl. Gran, 17 JCPS

115/2017

167

22/05/2017

Aprovació padró de l'impost sobre activitats econòmiques 2017

166/2017

168

22/05/2017

Aprovació de les liquidacions per utilització especial del domini públic, 1r trim. 2017

112/2015

169

23/05/2017

No conformitat de la comunicació prèvia de canvi de titularitat del restaurant La
Resclosa pl. Major, 5 Vilanova de la Muga

128/2017

170

23/05/2017

Adjudicació de contracte administratiu de servei de Casal d'estiu temporades 20172018 Actiescola

100/2017

171

23/05/2017

Incoació expedient de disciplina urbanística per obres sense llicència al Mas David

169/2017

172

23/05/2017

Incoació expedient de disciplina urbanística per obres sense llicència parc. 101 pol.
14

170/2017

173

24/05/2017

Contracte menor d'obra civil als carrers Compte Zavellà i Recasens

168/2017

174

24/05/2017

Contracte menor d'obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua als c.
Compte Zavellà, Recasens i Rodona

168/2017

175

24/05/2017

Incoació expedient de disciplina urbanística per l'ocupació de la zona verda de la
urb. Golf Peralada

239/2016

176

24/05/2017

Contracte menor de subministrament de nous equips tècnics per a la projecció de
l'Audiovisual Ramon Muntaner

171/2017

177

24/05/2017

Denegar distintiu de regulació accés i/o estacionament al nucli històric o zones
senyalitzades - dret accés

35/2017

178

24/05/2017

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

35/2017

179

25/05/2017

Autorització d'ús del pavelló per diumenge dia 28 de maig de 2017

15/2017

180

29/05/2017

Incoació expedient de disciplina urbanística cobert sense llicència parc. 58 pol. 5

172/2017

181

29/05/2017

Requeriment de documentació de la tramitació de l'exp d'obres reforma Mas Garbeller

144/2017

182

29/05/2017

No conformitat de la comunicació obres prèvies H.G al C. Rocabertí, s/n de Club de
Golf Peralada

156/2017

183

29/05/2017

Aprovació nòmines mes de maig de 2017

174/2017

184

30/05/2017

Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de Vigilant Municipal

178/2017

185

31/05/2017

Contracte de servei de gestoria i assessoria amb l'empresa JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS, SLP

177/2017
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186

31/05/2017

Denegar distintiu accés al nucli històric i a zones senyalitzades

35/2017

187

31/05/2017

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

35/2017

188

31/05/2017

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

35/2017

189

31/05/2017

Aprovació del padró de la llar d'infants, juny 2017

190

01/06/2017

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

35/2017

191

01/06/2017

Assabentat explotació equina parc. 149 pol. 14 JBP

111/2017

192

01/06/2017

Autorització temporal de distintiu de regulació accés i/o estacionament al nucli
històric o zones senyalitzades. Mossèn

35/2017

193

05/06/2017

No conformitat activitat gossera esportiva (nucli zoològic) JSF parc. 22 pol. 12

271/2015

194

05/06/2017

Compromís ferm de participar al programa específic i de difusió dels punts de
recàrrega de vehicles

110/2017

195

09/06/2017

Ordre d’execució per condicions de seguretat, salubritat i ornament públic inadequades del Sr. J V J

129/2013

196

09/06/2017

Ordre d’execució per condicions de seguretat, salubritat i ornament públic inadequades de la Sra. Mª A Z

129/2014

197

09/06/2017

Ordre d’execució per condicions de seguretat, salubritat i ornament públic inadequades de la Sra. Mª T M i el Sr. A P

129/2015

198

09/06/2017

Ordre d’execució per condicions de seguretat, salubritat i ornament públic inadequades del Sr. M P M

129/2016

199

09/06/2017

Ordre d’execució per condicions de seguretat, salubritat i ornament públic inadequades del Sr. X S i V

129/2017

200

09/06/2017

Ordre d’execució per condicions de seguretat, salubritat i ornament públic inadequades de les Sres. Mª C G G i Mª R G G

129/2018

201

09/06/2017

Ordre d’execució per condicions de seguretat, salubritat i ornament públic inadequades del Sr. M P.

129/2019

202

09/06/2017

Declaració de la caducitat de la llicencia d’obres C. Castelló, 2

309/2014

203

12/06/2017

Suspensió de procediment 1a ocupació i requeriment compliment condicions pintat
façanes de l’habitatge Av. Jaume I, 4 MRSR

231/2015

204

12/06/2017

Bonificació per família nombrosa de la taxa pel servei municipal de la llar d’infants
de Peralada - C V

186/2017

205

12/06/2017

Bonificació per família nombrosa de la taxa pel servei municipal de la llar d’infants
de Peralada - D S

186/2017

206

12/06/2017

Baixa de l’IVTM del ciclomotor amb matrícula GI-001XX

38/2017

207

12/06/2017

Desestimació de la llicència d'obres C.C.P, S.A. (Expd. 179/2016)

179/2016

208

12/06/2017

No cobrar les quotes del mes de novembre de l’any 2016 al febrer de l’any 2017 i
donar de baixa de la llar d’infants, A S

234/2016

209

12/06/2017

Ordre d’execució per condicions de seguretat, salubritat i ornament públic inadequades del Sr.D C P i C I C.

129/2013

234/2016
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210

13/06/2017

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

35/2017

211

13/06/2017

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

35/2017

212

13/06/2017

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

35/2017

213

13/06/2017

Denegar distintiu accés al nucli històric i a zones senyalitzades

35/2017

214

13/06/2017

Formació Compte General 2016

157/2017

215

13/06/2017

Autorització nova targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat
per haver-la extraviat – J R A

153/2016

216

16/06/2017

Autorització per realitzar la III Mini Rallye Cantallops

189/2016

217

16/06/2017

Autorització d'ús de la pista del pavelló per celebrar un torneig de bàsquet - ratificar
per junta

15/2017

218

16/06/2017

Autorització d'ús de la pista del pavelló per realitzar entrenaments de patinatge ratificar per junta

15/2017

219

20/06/2017

Paga extra estiu 2017

194/2017

220

21/06/2017

Contracte menor de serveis per al manteniment de la piscina municipal

193/2017

221

22/06/2017

Assabentat habitatge d'ús turístic c. Almogàvers, 11 ML

185/2017

222

22/06/2017

No conformitat tinença senglar JSF parc. 22 pol. 12

259/2015

223

22/06/2017

Sol·licitud d'un gual permanent a l'habitatge situat al c. Germans Serra i Bonal, 31 Placa 76

31/2016

224

22/06/2017

Aprovació Pla joventut i sol·licitud ajut Contracta Programa

199/2017

225

23/06/2017

Autorització acampades temporals minyons escoltes a la parcel·la 2 polígon 12

93/2017

226

24/05/2017

Convocatòria sessió ordinària el 29 de juny de 2017

QUART.- INFORMES DE LES REGIDORIES.
4.1 Àrea de l’Alcaldia, Comunicació, Règim Intern, Esports i Serveis
• S’ha fallat a favor de l’Ajuntament en la demanda del Sr. D.G.M.
contra el Decret 27/2016 de l’Ajuntament de Peralada pel que es
desestima el recurs de reposició presentar el 20 de gener de 2016 en
el que se sol·licitava el reintegrament de la part de la paga extra del
mes de desembre de 2015. És a dir s’ha donat la raó a l’Ajuntament.
• S’ha fallat a favor de l’Ajuntament en la demanda d’extinció de
contracte i reclamació de rendes de la casa del carrer Eduard Pujol
de Vilanova, s’ha condemnat al Sr. Ò.R.R a que aboni a l’Ajuntament de
Peralada, les quantitats de les rendes mensuals pendents fins l’entrega
de la possessió de la finca així com els seus interessos legals amb
expressa condemna en costes.

4.1.2.- SERVEIS
Aigua i clavegueram

201/2017

del carrer Recasens, es preu que l’obra estigui acabada el 7 de juliol.
La resta d’actuacions previstes es faran després de l’estiu.

Piscina
S’han acabat les millores en la piscina, s’han revisats les canonades,
motoºrs, vàlvules, etc s’han rejuntat les dues piscines, s’ha repintat
la platja, s’ha dotat de més mobiliari i s’han canviat els focus de la
piscina gran que estaven avariats.
El concurs per la concessió de la piscina va quedar desert, no es va
rebre cap oferta.
Es va fer un contracte per aquest any a l’empresa Recreoesport que
a pesar de no tenir els tres anys d’experiència com empresa que es
demanen en les bases del concurs sí que els seus membres tenen
molts anys d’experiència en el món del lleure i en haver treballat
en piscines. La proposta que va presentar aquesta empresa inclou
diverses activitats de tarda-nit, inflables, etc. que pot suposar una
major dinamització de la piscina.

S’han començat les obres per la substitució de la canonada d’aigua
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Marquesina Bus

Convocats

En breu s’instal·larà la nova marquesina per la parada de bus de la
zona de Sant Sebastià

Presidenta del Consell: Sra. Rosa Cortada

Senyalització
S’ha canviat diverses senyalitzacions i se n’han posat d’altres per
reforçar les indicacions
Equips telefonia
S’han canviat els equips de telefonia de l’Ajuntament i Sant Domènec
i s’han revisat i racionalitzat les tarifes amb el conseqüent estalvi.

Vicepresidenta del Consell: Sra. Mònica Lladó
Vocals: Sr. Josep Sanllehy, Sr. Ramon Clos i sra. Lídia Cerdà
Sra. Mercè Comamala, secretària
Excusa la seva assistència: Sra. Abigaïl Prat
ORDRE DEL DIA:

4.1.3.- GOVERNACIÓ
El vigilant municipal Sr. J.M.P va demanar baixa voluntària i en quedar
vacant la plaça s’ha convocat una nova borsa de treball per cobrir-la i
a finals de juliol hauria d’estar resolt el procés selectiu.
4.1.4.- ESPORTS
Pavelló
• Ha finalitzat la temporada amb una pràcticament plena ocupació
pel que fa a horaris, el la franja de 17 a 22h. Ja s’està treballant amb la
confecció de la oferta d’horaris per la temporada vinent.
• Millores la Pavelló a principis d’agost es preveu la reparació del
parquet amb la polida, envernissat i repintat d’alguns elements de
la pista.
• Ja s’ha rebut el marcador electrònic i es preveu que en la parada
estiuenca s’insta.li per estar operatiu la temporada vinent.
• Aquesta setmana està previst la instal·lació d’aire condicionat al
gimnàs del Pavelló
Clubs
• Els dos clubs de patinatge han realitzar diversos Festivals, campionats
i trobades.
• El Club de Bàsquet a banda dels entrenaments i competicions
setmanals també ha realitzat diverses activitats i trobades.
• El Club de Futbol ha dut a terme el que possiblement ha estat la seva
millor temporada de la història quedant a les portes, el primer equip,
de l’ascens a 2ona B.
• Escacs, els equips d’escacs també competeixen amb èxit i durant
la temporada han realitzat diversos torneigs a Peralada, a la Sala del
Cafè del Centre
A tots ells els volem felicitar i en especial a les seves Juntes i
col·laboradors
4.2.- Àrea de Cultura, Ensenyament
4.2.1.- Àrea de Cultura
CONVOCATÒRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSIÓ DE TREBALL.
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SANT DOMÈNEC

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
de data 6 d’abril de 2017.
2.- Balanç de l’oficina de turisme, segon trimestre del 2017
3.- Calendari d’activitats estiu 2017.
4.- Horaris oficina de turisme.
5.- Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els membres del consell d’administració de
Sant Domènec, sense que es produeixin intervencions, es sotmet
l’esborrany de l’acta a votació, aprovant-se per unanimitat.
2.- BALANÇ DE L’OFICINA DE TURISME, SEGON TRIMESTRE DEL
2017
La Sra. Mònica Lladó informa de les xifres de visitants i de les vendes
dels mesos de abril, maig i juny en el Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec:
“ OFICINA DE TURISME
ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME
L’informe que seguidament llegiré s’elabora tenint en compte que
s’entrega a 15 de juny, per tant , per tenir el trimestre sencer faltaran
les dades d’afluència del 15 al 30 de Juny.
AFLUÈNCIA
Durant aquest trimestre ,s’han registrat un total de 972 consultes
a l’oficina de turisme. S’ha de tenir en compte que dins d’aquest el
període hem tingut la setmana Santa, concretament del 7 al 17 d’abril;
durant aquells dies en concret, l’Oficina va atendre un total de 252
consultes, aquestes dades ens donen un resultat vers la Setmana santa
del l’any passat d’un 30’57% més. Si fem el comparatiu trimestral vers
l’any passat, enguany també ens dona un resultat clarament superior,
pel fet que a finals de Maig ja vam arribar a les 720 consultes.
El motiu principal de les consultes que atenem, com ja és habitual, és
l’interès historico-patrimonial, però també cada vegada més augmenta
el turisme actiu, com el senderisme, cicloturisme, la ruta del vi i la
restauració, aquest tipus de client que arriba a la nostra oficina és per
demanar-nos el material gràfic necessari per obtenir una informació
més amplia d’aquestes opcions.

Dia: 22 de juny de 2017
Hora Sessió: 19.15 hores
Lloc: Centre de turisme cultural Sant Domènec
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PROCEDÈNCIES
Es destaca que durant la Setmana Santa el principal visitant ha estat
el català i l’espanyol, aquest últim amb un lleuger canvi pel que fa
a les procedències, en el darrer trimestre Andalusia, anava seguida
d’Aragó i Balears, mentre que en aquest període , Andalusia continua
siguent capdavantera però aquest cop la segueix la Comunitat de
Madrid i València.
Pel que fa al turista estranger,aquest trimestre, el francès segueix
estant en primer ordre dels europeus que més ens visiten, però hi ha
un augment de procedència alemanya que ha situat Bèlgica i Holanda
en tercer lloc . Canadà i Australia també són altres procedències que
van en augment.
MES

INDIVIDUAL 3,5€

REDUÏDA 2,2€

GRUPS 2€

VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC
Durant aquests dos mesos i mig han visitat el Centre de Turisme
Culural Sant Domènec un total de 1.110 persones, xifra que ens dona
un 48’80% més que el trimestre anterior que recordem van ser un
total de 541 persones.
L’atenció personalitzada explicant acuradament tot el patrimoni de
que disposem, afavoreix notablement que el nostre visitant opti per
la formula de visita guiada tant sigui només en el Centre de turisme
cultural Sant Domènec com la conjunta amb el Museu del Castell .
CONJUNTA 4,7€

CONJUNTA 8€

GRATUÏT

TOTAL

ABRIL

139

206

49

12

89

20

515

MAIG

93

123

145

39

26

17

443

15 JUNY

47

79

10

10

6

152

TOTAL

279

408

61

125

43

1110

194

La gran part dels nostres visitants durant aquest trimestre ho ha fet
amb entrada tarifa reduïda (estudiant/jubilat).
En aquests darrers mesos les enquestes de satisfacció ens continuant
constatant que la manca d’audiovisuals en funcionament és el
principal motiu de queixa per part dels usuaris.
Cal dir dons en aquest sentit, que aquesta problemàtica quedarà
resolta en breu, pel fet que properament ja instal·larà a la primera
planta, l’audiovisual dedicat a la figura de Ramon Muntaner, un cop
fet el canvi de versió analògica a digital per no tenir els problemes de
projecció que teníem amb el sistema antic que ha quedat obsolet i ja
no es trobaven les peces de recanvi que ens calien per al seu correcte
funcionament.
Pel que fa a la planta baixa s’instal·laran dues pantalles, una a la sala del
forn on els usuaris podran visualitzar els atractius culturals i naturals
de que disposa la nostra vila i una segona pantalla tàctil a la zona
pròxima a l’entrada amb tots els recursos turístics de la comarca que
ens permetrà un suport a nivell d’informació comarcal molt important.
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.
TOTAL

€ MERXANDATGE

ABRIL

95,60 €

MAIG

102,70 €

15 DE JUNY

77,34 €

TOTAL

275,64 €

ACCIONS PROMOCIONALS
Des de l’àrea de promoció i turisme s’han dut a terme les següents accions

Tal i com ja vam anunciar el trimestre passat, la setmana anterior
a Setmana Santa, es van distribuir els tiquets 2X1 als restaurants i
allotjaments del municipi. Cal dir que fins a dia d’avui només han
estat 6 les persones que han visitat les nostres instal·lacions amb
aquesta promoció, per tant la repercussió fins al moment, no ha estat
l’esperada, caldrà veure si la campanya d’estiu capgira aquesta inèrcia.
PREMSA
S’han publicat dos anuncis a dos mitjans seleccionats entre les
diferents ofertes rebudes. En primer lloc, ha estat l’incerció d’un anunci
publicitari en el número del mes de juny/juliol i mencions en l’agenda
digital de juliol i agost a la revista CAP CATALOGNE ( difusió Sud
de França) i l’altre la inserció del mateix tipus d’anunci a la revista
PRESÈNCIA (grup PuntAvui i Diari d’Andorra) en l’especial dossier
Turisme a casa que va sortir, el diumenge 4 de juny amb una difusió
a nivell de tot Catalunya de 28.500 exemplars (144.000 lectors).
l’objectiu d’aquestes dues accions, ha estat reforçar la nostra presencia
al dos mercats principals de visitants de la nostra vila.
VINILS
S’està treballant amb la substitució dels vinils amb el plànol de
recursos turístics del Portal del Compte i rotonda de Sant Sebastià,
malmesos pel pas del temps i amb alguns casos amb informació
d’establiments obsoleta, degut pels canvis que s’han anat produint al
llarg de tot aquests temps.
BLOGTRIP
L’Agència Catalana de turisme, ens va sol·licitar l’atenció de tres
blocaires de la Comunitat de Madrid per tal de que poguéssim ferlos-hi l’acompanyament a la vila de Peralada el passat 31 de maig. Es
va realitzar la visita guiada en el centre històric, a Sant Domènec i en
el Museu del Castell. El contingut de la difusió posterior, és material
digital de vídeo i fotografia per difondre a les seves diferents xarxes.
APARCAMENT AUTOCARAVANES
A partir d’ara s’ha creat una nova pestanya al nostre gestor Estadístic,
amb la finalitat de comptabilitzar les pernoctes a l’aparcament
d’autocaravanes. El grau de satisfacció per aquest nou recurs turístic
s’ha fet palès durant l’atenció que s’ha dispensat a aquests usuaris
durant el seu pas per l’oficina

TIQUET 2X1
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La gran part dels nostres visitants durant aquest trimestre ho ha fet
amb entrada tarifa reduïda (estudiant/jubilat).
En aquests darrers mesos les enquestes de satisfacció ens continuant
constatant que la manca d’audiovisuals en funcionament és el
principal motiu de queixa per part dels usuaris.
Cal dir dons en aquest sentit, que aquesta problemàtica quedarà
resolta en breu, pel fet que properament ja instal·larà a la primera
planta, l’audiovisual dedicat a la figura de Ramon Muntaner, un cop
fet el canvi de versió analògica a digital per no tenir els problemes de
projecció que teníem amb el sistema antic que ha quedat obsolet i ja
no es trobaven les peces de recanvi que ens calien per al seu correcte
funcionament.
Pel que fa a la planta baixa s’instal·laran dues pantalles, una a la sala del
forn on els usuaris podran visualitzar els atractius culturals i naturals
de que disposa la nostra vila i una segona pantalla tàctil a la zona
pròxima a l’entrada amb tots els recursos turístics de la comarca que
ens permetrà un suport a nivell d’informació comarcal molt important.
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.
TOTAL

€ MERXANDATGE

ABRIL

95,60 €

MAIG

102,70 €

15 DE JUNY

77,34 €

TOTAL

275,64 €

ACCIONS PROMOCIONALS
Des de l’àrea de promoció i turisme s’han dut a terme les següents
accions
TIQUET 2X1
Tal i com ja vam anunciar el trimestre passat, la setmana anterior
a Setmana Santa, es van distribuir els tiquets 2X1 als restaurants i
allotjaments del municipi. Cal dir que fins a dia d’avui només han
estat 6 les persones que han visitat les nostres instal·lacions amb
aquesta promoció, per tant la repercussió fins al moment, no ha estat
l’esperada, caldrà veure si la campanya d’estiu capgira aquesta inèrcia.
PREMSA
S’han publicat dos anuncis a dos mitjans seleccionats entre les
diferents ofertes rebudes. En primer lloc, ha estat l’incerció d’un anunci
publicitari en el número del mes de juny/juliol i mencions en l’agenda
digital de juliol i agost a la revista CAP CATALOGNE ( difusió Sud
de França) i l’altre la inserció del mateix tipus d’anunci a la revista
PRESÈNCIA (grup PuntAvui i Diari d’Andorra) en l’especial dossier
Turisme a casa que va sortir, el diumenge 4 de juny amb una difusió
a nivell de tot Catalunya de 28.500 exemplars (144.000 lectors).
l’objectiu d’aquestes dues accions, ha estat reforçar la nostra presencia
al dos mercats principals de visitants de la nostra vila.
VINILS
S’està treballant amb la substitució dels vinils amb el plànol de
recursos turístics del Portal del Compte i rotonda de Sant Sebastià,
malmesos pel pas del temps i amb alguns casos amb informació
d’establiments obsoleta, degut pels canvis que s’han anat produint
al llarg de tot aquests temps.
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BLOGTRIP
L’Agència Catalana de turisme, ens va sol·licitar l’atenció de tres
blocaires de la Comunitat de Madrid per tal de que poguéssim ferlos-hi l’acompanyament a la vila de Peralada el passat 31 de maig. Es
va realitzar la visita guiada en el centre històric, a Sant Domènec i en
el Museu del Castell. El contingut de la difusió posterior, és material
digital de vídeo i fotografia per difondre a les seves diferents xarxes.
APARCAMENT AUTOCARAVANES
A partir d’ara s’ha creat una nova pestanya al nostre gestor Estadístic,
amb la finalitat de comptabilitzar les pernoctes a l’aparcament
d’autocaravanes. El grau de satisfacció per aquest nou recurs turístic
s’ha fet palès durant l’atenció que s’ha dispensat a aquests usuaris
durant el seu pas per l’oficina
ACTIVITATS EN EL CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT
DOMÈNEC
Donat que l’equipament permet acollir moltes activitats paral·leles,
al llarg d’aquests mesos s’han realitzat; 3 casaments, inauguracions
d’exposicions i reunions externes que s’acullen al voltant del claustre
o bé a la Sala Miquel Mateu
ASSOCIACIÓ EMPORDÀ TURISME
En col.laboració amb l’Asssociació Empordà Turisme s’han realitzat
dues accions.
En primer lloc s’ha editat un mapa de CICLOTURISME que ja està
apunt a la nostra oficina per tal de tenir una eina especifica per atendre
les peticions sobre aquest segment de turisme actiu cada cop més
en alça . Se n’ha fet una tirada de 10.000 exemplars per repartir a les
diferents oficines de turisme dels ajuntaments associats.
En segon lloc s’ha consolidat el programa ESPAIS MEDIEVALS, amb
dues propostes de visita, una a Peralada i l’altre Vilanova de la Muga
per tal de formar part d’aquest calendari que vol promocionar espais
importants, o bé inèdits de la nostra comarca a traves de visites
guiades.
Les dues Visites es duran a terme el mes de setembre ( com en l’edició
passada) i aquesta actuació va lligada també a formar part en el
material promocional i la seva difusió.
PUNT INFORMACIÓ TURÍSTIC
Al igual que l’estiu passat, aquest proper dia 1 de juliol es reobrirà el
Punt d’informació turístic situat en el Cafè del Centre. Aquest punt
està pensat per donar suport des del principal punt d’entrada al poble
a la oficina de Turisme. Per tant des d’aquest punt també es donarà
el servei d’informació turística, venda d’entrades i a més el servei
de degustació i venda de vins i caves de Peralada. Des de l’oficina ja
s’ha preparat tot el material necessari per al correcte funcionament
d’aquest segon punt d’informació.
VISITES ORGANITZADES
En col·laboració amb altres oficines de turisme, l’empresa Estarriol
Bus realitzarà aquest estiu sortides a diversos punts de la comarca
amb dues modalitats de circuits: per una banda, sortides culturals i
per l’altre Sortides Enoturístiques amb el Vinibus. Peralada és un dels
centres col·laboradors i utilitzarà la parada del Camí de la Garriga
per recollir els interessats que s’hagin inscrit prèviament en l’oficina.
Aquestes activitats, es durant a terme al llarg dels mesos de juliol
i agost.
Cal destacar que Peralada forma part d’una d’aquestes rutes
culturals on es visitarà el claustre de Sant Domènec, aquestes visites
concretament es duran a terme els dijous.
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SUPORT A ACTIVITATS DEL MUNICIPI

5.- PRECS I PREGUNTES.

Des de l’àrea de turisme, com ja s’ha anat fet habitualment, es continua
donant suport a la realització de diverses activitats ja consolidades
de la nostra vila, aquest últim trimestre, entre d’altres, les més
destacades han estat, la preparació de la fira de Na Mercadera, la
trobada escolar en motiu de l’anellament de les cigonyes, la running
Camí de carros, el Torneig Futbol Vila de Peralada, la novena edició
de la Trobada de cotxes clàssics, la Revetlla de Sant Joan, la XII edició
de la Pamtomatada i la recepció de les inscripcions del Casal 2017”.

En relació al marxandatge, el sr. Sanlllehy pregunta si s’han venut tots
els punts de llibre de la mostra d’art, al qual la sra. Lladó respon que
ho preguntarà.

3. CALENDARI D’ACTIVITATS, ESTIU 2017
La Sra. Rosa Cortada informa el següent:
22È CICLE DE CONCERTS DE SANT DOMÈNEC.
El passat dimecres 14 de juny es va fer la Roda de Premsa per a
presentar la 21a edició del Cicle de Concerts del Claustre de Sant
Domènec en la que hi van participar Abigail Prat, directora del Cicle
i membre d’aquest consell, el Sr. Oriol Aguilà, director del Festival
Internacional Castell de Peralada i jo mateixa Rosa Cortada com a
regidora de Cultura.
PROGRAMA D’ACTIVITATS I FESTES. ESTIU 2017.
· Exposo la programació de la XII Fira Medieval de Na Mercadera
inclosa en el programa d’activitats d’estiu 2017, comptarà amb l’acte
de bateig de la geganta Na Mercadera “L’Heroina de Peralada”.
Com és habitual, la Fira de Na Mercadera comptarà amb diferents
activitats per a la dinamització del mateix i per a la difusió de la història
municipal. Des de visites guiades, rutes literàries, visites nocturnes
teatralitzades i un espectacle de titelles medievals. L’acte més rellevant
serà el bateig de la Geganta de Peralada, que recrearà la figura de Na
Mercadera “L’heroïna de Peralada”.
El constructor d’aquesta imatge és el Taller Sarandaca (Granollers) que
ja va ser l’encarregat de construir el gegant Ramon Muntaner. Amb
algunes varietat, s’ha intentat interpretar el màxim el quadre “L’heroïna
de Peralada” d’Antoni Caba, que es troba exposat al Museu de la vila.

S’exposa per part de la sra. Lladó que els punts de llibre, llapis i imants
és el que té més sortida. Així mateix, manifesta que s’ha demanat
preus de didals, mussols i cigonyes.
El sr. Sanllehy manifesta que seria interessant que les activitats que
es desenvolupen a la piscina no es solapin amb les altres activitats
organitzades, al qual la sra. Cortada respon que en cas que l’empresa
encarregada de la gestió de la piscina vulgui desenvolupar una activitat
extraordinària és l’Ajuntament qui ho ha d’organitzar i es procurarà
que no es solapin.
Es manifesta per part del sr. Sanllehy la voluntat de fer un catàleg de
tallers a nivell de pintors, com a complement de la mostra d’art, així
com que els tallers tinguin obert durant la mostra d’art.
El sr. Sanllehy fa avinent la poca visibilitat de les exposicions. Sol·licita
més difusió de la Sala Miquel Mateu.
Finalment, tant el sr. Sanllehy com la sra. Cerdà fan avinent que seria
interessant posar una màquina de vending a Sant Domènec.
Així mateix, el sr. Sanllehy demana que la gent s’involucri en les
activitats organitzades per l’Ajuntament. En aquest sentit, la sra. Cerdà
manifesta que seria interessant crear un club de voluntaris.
La sra. Cortada manifesta que potser cada associació s’hauria
d’encarregar d’una festa del poble.
Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 21.20 hores de la nit, la Presidència aixeca la sessió.
4.2.1.- Àrea d’Ensenyament
Aquest trimestre el treball d’aquesta regidoria s’ha centrat en el Casal
i la Llar d’Infants.
Pel que fa a la Llar d’Infants Orlina el període de Preinscripció per al
curs 2017-2018 va tenir lloc del 2 al 9 de maig.
El resultat de la preinscripció ha estat:

· Exposo la programació de les Festes de Barri incloses en el programa
d’activitats d’estiu 2017.

P0 - 2 alumnes

· Exposo la programació dels Vespres a la Fresca inclosa en el programa
d’activitats d’estiu 2017.

P2 - 1 alumne

Enguany podrem gaudir de dues sessions de cinema a la fresca i
d’un concert de la banda del Regne Unit, Colchester Royal Grammar
School, que venen gràcies a l’agència de música, educació i esports
GoesTravel.
El fulletó d’activitats també s’hi troben les activitats que es tindran
lloc a Vilanova de la Muga com d’altres activitats organitzades per
entitats i/o col·lectius locals.

P1 - 4 alumnes

Després de fer la valoració amb l’equip pedagògic i seguint Reglament
de la llar d’infants, en el consell escolar del Centre es van aprovar els
següents grups per al curs 2017/2018:
• Grup Mixt - alumnes de P0 i alumnes de P1 que encara no han fet l’any
• Grup P1
• Grup P2

PRESENTACIÓ PROGRAMACIÓ EXPOSICIONS SALA MIQUEL
MATEU. ESTIU 2017.
El Sr Josep Sanllehí exposa les diferents exposicions incloses en el
programa d’activitats d’estiu 2017.

Per tant, tots els alumnes han estat admesos quedant les següents
places vacants:
P0 - 6 vacants
P1 - 1 vacant

4.- HORARIS OFICINA DE TURISME.

P2 - 4 vacants

S’informa per part de la sra. Mònica Lladó que s’ha presentat la
corresponent oferta a la Universitat de Girona per tal de disposar d’un
estudiant en pràctiques, tot i que de moment no s’ha interessat ningú.
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Pel que fa al Casal d’Estiu, aquest any s’ha fet de nou el concurs essent
l’empresa guanyadora Actiescola,SLU. Aquest any s’han introduït
diverses novetats en resposta a les demandes de les famílies:

El passat 3 de maig es va constituir la mesa de contractació per donar
obertura de les dues propostes de licitació per l’explotació del bar i
serveis complementaris de “La Sala” de Vilanova de la Muga.

• ampliació de les dates de realització, del 26 de juny al 8 de setembre.

En va obtenir la major puntuació la Sra. G.R.R resultant-ne
l’adjudicatària i iniciant la prestació del servei el dia 25 de Maig.

• inscripció per setmanes.
• Casal d’Estiu de 3 a 12 anys (alumnes Infantil i Primària).
• Casal Jove (de 12 a 16 anys - alumnes ESO).
La resposta a les inscripcions ha estat molt bona. El total de
participants inscrits ha estat de 115 participants al Casal d’Estiu i de
27 al Casal Jove.
Com ve essent habitual, les setmanes de juliol són les que han tingut
més demanda.
Hi ha hagut suficients inscripcions a totes les setmanes per a oferir
el servei de Casal d’Estiu.
El Casal Jove es farà les setmanes del mes de juliol i als inscrits en
les altres setmanes se’ls oferirà la possibilitat de participar en el grup
dels grans del Casal d’Estiu.
4.3.- Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat
4.3.1.- Àrea d’Agricultura
Concentració parcel·lària
El dia 25 de Maig a les 16h de la tarda va tenir lloc a sala d’actes de
Sant Domènec la reunió informativa i ja en propostes individuals pels
propietaris afectats. La reunió la van compondre els següents ponents:
Sr. J.C., responsable dels regadius del departament d’agricultura, Sr
R.P, responsable obres i regadius de servei territorial de la província
de Girona, Sr A.A, subdirector general d’infraestructures agràries de
la generalitat de Catalunya. Els propietaris que es vulguin acollir a la
proposta, poden entregar les sol·licituds a la comunitat de regants
marge Esquerra de la Muga o als ajuntaments. El model de sol·licitud
es varen enviar per carta individual o bé es poden baixar per la pàgina
web del departament d’agricultura.
En aquest ple es proposarà una modificació de crèdit que entre d’altres
inclou l’aplicació de la partida d’arranjament de camins per refer el
ferm de la cruïlla del camí de la carretera de N260 al Mas d’en Pi fins
el Mas Rovira, per un valora aproximat de 35.000,-€
4.3.2.- Àrea de Medi Ambient
El dia 5 de Juny va tenir lloc la visita del jurat de “viles florides” el
qual els vaig acompanyar als diferents indrets i racons de la vila de
Peralada i de Vilanova de la Muga. El Setembre obtindrem els resultats
de la qualificació.
Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’està treballant amb
l’auditoria energètica, amb la recollida de dades de les diferents
contractacions de comptadors elèctrics i en breu tindrem les primeres
conclusions pel i recomanacions per la millora del servei.
4.4.- Àrea d’Hisenda, Patrimoni i Àrea de Vilanova de la Muga
(Lourdes Carreras)
4.4.1.- Àrea d’Hisenda
4.4.2.- Àrea de Vilanova de la Muga
Adjudicació del contracte de concessió demanial per l’explotació del
bar del centre social de Vilanova de la Muga.
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Obtenció de la subvenció de l’ACA per la neteja de lleres públiques
en tram urbà.
Ha estat atorgada per part de l’Agència Catalana de l’aigua la
subvenció per actuacions de conservació i manteniment de lleres
públiques en tram urbà per tal de poder efectuar la neteja del riu
Muga concretament de la vegetació de l’illa de sediments que hi ha a
la resclosa. Segons informació de la mateixa agència es preveu l’inici
dels treballs entre els mesos d’Agost i Setembre.
Informar de l’estat de tramitació de la 1ª modificació del POUM
pel canvi de qualificació dels terrenys destinats a equipaments de
Vilanova de la Muga per els de serveis tècnics per a la instal·lació
dels dipòsits de gas.
Aquest mes de Juny ha arribat l’informe favorable del departament
d’Esports de la Generalitat de Catalunya en relació a la instal·lació
dels dipòsits de gas a Vilanova. Amb aquest informe es pot donar
compliment als requeriments de la Comissió Territorial d’Urbanisme
i continuar avançant per tal de poder efectuar l’aprovació definitiva
de la modificació per la instal·lació dels dipòsits de gas.
El projecte de gas per Vilanova va ser realitzat per la companyia
Repsol. Actualment, Repsol ha traslladat totes les seves instal·lacions
i projectes de gas a Gas Natural.
Des de l’ajuntament ens hem entrevistat amb Gas Natural per
informar-los sobre la qüestió i facilitar-los una còpia del projecte que
es troba en mans de l’Ajuntament.
Informar de l’estat de tramitació del Projecte de Reforma de l’accés
Sud de Vilanova.
L’Ajuntament ja disposa dels informes favorables i preceptius dels
diferents organismes – Departament de Cultura, Departament
d’Agricultura, Agència Catalana de l’Aigua, Institut cartogràfic de
Catalunya i Departament de carreteres-.
Amb aquests informes es pot ja enviar el projecte de reforma de
l’accés sud a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació,
requisit previ i necessari per poder efectuar la licitació de les obres.
Actes
El dissabte 27 de maig va tenir lloc la 6a. 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. Enguany
la fira estava dedicada a les companyies d’artistes gironins i com ja es
tradicional després de la celebració de la cursa de sabatots pel carrer
major, es va fer entrega del guardó de pallasso de l’any a la companyia
“Xarop Clown” pallassos d’hospital.
El temps va acompanyar i hi va haver una bona assistència de públic.
4.5.- Àrea de Turisme, Joventut i Benestar Social (Rosa Cortada)
4.5.1.- Àrea de Turisme
La Sra. Mònica Lladó informa de les xifres de visitants i de les vendes
dels mesos de abril, maig i juny en el Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec.
OFICINA DE TURISME
ESTADÍSITICA DELS VISITANTS A L’OFICINA DE TURISME
L’informe que seguidament llegiré s’elabora tenint en compte que
s’entrega a 15 de juny, per tant , per tenir el trimestre sencer faltaran
les dades d’afluència del 15 al 30 de Juny.
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AFLUÈNCIA
Durant aquest trimestre ,s’han registrat un total de 972 consultes
a l’oficina de turisme. S’ha de tenir en compte que dins d’aquest el
període hem tingut la setmana Santa, concretament del 7 al 17 d’abril;
durant aquells dies en concret, l’Oficina va atendre un total de 252
consultes, aquestes dades ens donen un resultat vers la Setmana santa
del l’any passat d’un 30’57% més. Si fem el comparatiu trimestral vers
l’any passat, enguany també ens dona un resultat clarament superior,
pel fet que a finals de Maig ja vam arribar a les 720 consultes.
El motiu principal de les consultes que atenem, com ja és habitual,
és l’interès històrico-patrimonial, però també cada vegada més
augmenta el turisme actiu, com el senderisme, cicloturisme, la ruta
del vi i la restauració, aquest tipus de client que arriba a la nostra
oficina és per demanar-nos el material gràfic necessari per obtenir
una informació més amplia d’aquestes opcions.
PROCEDÈNCIES
Es destaca que durant la Setmana Santa el principal visitant ha estat
el català i l’espanyol, aquest últim amb un lleuger canvi pel que fa
a les procedències, en el darrer trimestre Andalusia, anava seguida
d’Aragó i Balears, mentre que en aquest període , Andalusia continua
MES

INDIVIDUAL 3,5€

REDUÏDA 2,2€

GRUPS 2€

següent capdavantera però aquest cop la segueix la Comunitat de
Madrid i València.
Pel que fa al turista estranger, aquest trimestre, el francès segueix
estant en primer ordre dels europeus que més ens visiten, però hi ha
un augment de procedència alemanya que ha situat Bèlgica i Holanda
en tercer lloc . Canadà i Austràlia també són altres procedències que
van en augment.

VENDA D’ENTRADES SANT DOMÈNEC
Durant aquests dos mesos i mig han visitat el Centre de Turisme
Cultural Sant Domènec un total de 1.110 persones, xifra que ens dona
un 48’80% més que el trimestre anterior que recordem van ser un
total de 541 persones.

L’atenció personalitzada explicant acuradament tot el patrimoni de
que disposem, afavoreix notablement que el nostre visitant opti per
la formula de visita guiada tant sigui només en el Centre de turisme
cultural Sant Domènec com la conjunta amb el Museu del Castell .

CONJUNTA 4,7€

CONJUNTA 8€

GRATUÏT

TOTAL

ABRIL

139

206

49

12

89

20

515

MAIG

93

123

145

39

26

17

443

15 JUNY

47

79

10

10

6

152

TOTAL

279

408

61

125

43

1110

194

La gran part dels nostres visitants durant aquest trimestre ho ha fet
amb entrada tarifa reduïda (estudiant/jubilat).
En aquests darrers mesos les enquestes de satisfacció ens continuant
constatant que la manca d’audiovisuals en funcionament és el
principal motiu de queixa per part dels usuaris.
Cal dir dons en aquest sentit, que aquesta problemàtica quedarà
resolta en breu, pel fet que properament ja instal·larà a la primera
planta, l’audiovisual dedicat a la figura de Ramon Muntaner, un cop
fet el canvi de versió analògica a digital per no tenir els problemes de
projecció que teníem amb el sistema antic que ha quedat obsolet i ja
no es trobaven les peces de recanvi que ens calien per al seu correcte
funcionament.

TOTAL

€ MERXANDATGE

ABRIL

95,60 €

MAIG

102,70 €

15 DE JUNY

77,34 €

TOTAL

275,64 €

ACCIONS PROMOCIONALS

Pel que fa a la planta baixa s’instal·laran dues pantalles, una a la sala del
forn on els usuaris podran visualitzar els atractius culturals i naturals
de que disposa la nostra vila i una segona pantalla tàctil a la zona
pròxima a l’entrada amb tots els recursos turístics de la comarca que
ens permetrà un suport a nivell d’informació comarcal molt important.

Des de l’àrea de promoció i turisme s’han dut a terme les següents
accions

MERXANDATGE

Tal i com ja vam anunciar el trimestre passat, la setmana anterior
a Setmana Santa, es van distribuir els tiquets 2X1 als restaurants i
allotjaments del municipi. Cal dir que fins a dia d’avui només han
estat 6 les persones que han visitat les nostres instal·lacions amb
aquesta promoció, per tant la repercussió fins al moment, no ha estat
l’esperada, caldrà veure si la campanya d’estiu capgira aquesta inèrcia.

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.

CASA DE LA VILA

TIQUET 2X1
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PREMSA
S’han publicat dos anuncis a dos mitjans seleccionats entre les
diferents ofertes rebudes. En primer lloc, ha estat d’inserció d’un
anunci publicitari en el número del mes de juny/juliol i mencions en
l’agenda digital de juliol i agost a la revista CAP CATALOGNE ( difusió
Sud de França) i l’altre la inserció del mateix tipus d’anunci a la revista
PRESÈNCIA (grup Punt Avui i Diari d’Andorra) en l’especial dossier
Turisme a casa que va sortir, el diumenge 4 de juny amb una difusió
a nivell de tot Catalunya de 28.500 exemplars (144.000 lectors).
l’objectiu d’aquestes dues accions, ha estat reforçar la nostra presencia
al dos mercats principals de visitants de la nostra vila.

VINILS
S’està treballant amb la substitució dels vinils amb el plànol de
recursos turístics del Portal del Compte i rotonda de Sant Sebastià,
malmesos pel pas del temps i amb alguns casos amb informació
d’establiments obsoleta, degut pels canvis que s’han anat produint
al llarg de tot aquests temps.

BLOGTRIP
L’Agència Catalana de turisme, ens va sol·licitar l’atenció de tres
blocaires de la Comunitat de Madrid per tal de que poguéssim ferlos-hi l’acompanyament a la vila de Peralada el passat 31 de maig. Es
va realitzar la visita guiada en el centre històric, a Sant Domènec i en
el Museu del Castell. El contingut de la difusió posterior, és material
digital de vídeo i fotografia per difondre a les seves diferents xarxes.

PUNT INFORMACIÓ TURÍSTIC
Al igual que l’estiu passat, aquest proper dia 1 de juliol es reobrirà el
Punt d’informació turístic situat en el Cafè del Centre. Aquest punt
està pensat per donar suport des del principal punt d’entrada al poble
a la oficina de Turisme. Per tant des d’aquest punt també es donarà
el servei d’informació turística, venda d’entrades i a més el servei
de degustació i venda de vins i caves de Peralada. Des de l’oficina ja
s’ha preparat tot el material necessari per al correcte funcionament
d’aquest segon punt d’informació.

VISITES ORGANITZADES
En col·laboració amb altres oficines de turisme, l’empresa Estarriol
Bus realitzarà aquest estiu sortides a diversos punts de la comarca
amb dues modalitats de circuits: per una banda, sortides culturals i
per l’altre Sortides Enoturístiques amb el Vinibus. Peralada és un dels
centres col·laboradors i utilitzarà la parada del Camí de la Garriga
per recollir els interessats que s’hagin inscrit prèviament en l’oficina.
Aquestes activitats, es durant a terme al llarg dels mesos de juliol
i agost.
Cal destacar que Peralada forma part d’una d’aquestes rutes
culturals on es visitarà el claustre de Sant Domènec, aquestes visites
concretament es duran a terme els dijous.

APARCAMENT AUTOCARAVANES

SUPORT A ACTIVITATS DEL MUNICIPI

A partir d’ara s’ha creat una nova pestanya al nostre gestor Estadístic,
amb la finalitat de comptabilitzar les pernoctes a l’aparcament
d’autocaravanes. El grau de satisfacció per aquest nou recurs turístic
s’ha fet palès durant l’atenció que s’ha dispensat a aquests usuaris
durant el seu pas per l’oficina.

Des de l’àrea de turisme, com ja s’ha anat fet habitualment, es continua
donant suport a la realització de diverses activitats ja consolidades
de la nostra vila, aquest últim trimestre, entre d’altres, les més
destacades han estat, la preparació de la fira de Na Mercadera, la
trobada escolar en motiu de l’anellament de les cigonyes, la running
Camí de carros, el Torneig Futbol Vila de Peralada, la novena edició
de la Trobada de cotxes clàssics, la Revetlla de Sant Joan, la XII edició
de la Pamtomatada i la recepció de les inscripcions del Casal 2017.

ACTIVITATS EN EL CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT
DOMÈNEC
Donat que l’equipament permet acollir moltes activitats paral·leles,
al llarg d’aquests mesos s’han realitzat; 3 casaments, inauguracions
d’exposicions i reunions externes que s’acullen al voltant del claustre
o bé a la Sala Miquel Mateu

ASSOCIACIÓ EMPORDÀ TURISME
En col·laboració amb l’Associació Empordà Turisme s’han realitzat
dues accions.
En primer lloc s’ha editat un mapa de CICLOTURISME que ja està
apunt a la nostra oficina per tal de tenir una eina especifica per atendre
les peticions sobre aquest segment de turisme actiu cada cop més
en alça . Se n’ha fet una tirada de 10.000 exemplars per repartir a les
diferents oficines de turisme dels ajuntaments associats.
En segon lloc s’ha consolidat el programa ESPAIS MEDIEVALS, amb
dues propostes de visita, una a Peralada i l’altre Vilanova de la Muga
per tal de formar part d’aquest calendari que vol promocionar espais
importants, o bé inèdits de la nostra comarca a traves de visites guiades.
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Les dues Visites es duran a terme el mes de setembre ( com en l’edició
passada) i aquesta actuació va lligada també a formar part en el
material promocional i la seva difusió.

4.5.2.- Àrea de Joventut
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ ESPAI JOVE PERALADA
MARÇ - JUNY 2017
El total de joves d’aquest segon trimestre, ha estat de 157 usuaris
la majoria dels quals tenen menys de 16 anys. Continua la tendència
d’una major part d’usuaris nois amb un total de 129, mentre que les
noies només han estat 28.
També continua amb augment la assistència d’usuaris més jovenets,
estem parlant de la franja de 4 a 10 anys amb un total de 163 nenes i
nens, de Peralada i Vilanova de la Muga. És per aquest motiu, que de
cara a la propera temporada s’està treballant amb una programació
especifica per a aquest sector . Estem pensant en activitats on els joves
també puguin tenir, si ho desitjant, un paper important interactuant
amb aquestes activitats per als més petits, així com també fer
partícips en alguns casos de les pròpies famílies d’aquests infants.

BUTLLETÍ TARDOR

Activitats realitzades i Programació nova temporada Set – Des 2017:

entorn a traves de diferents sortides i activitats.

A demanda dels joves en l’última reunió, es va programar un curs de
defensa personal pels dissabtes 25 de març i 4 d’abril de 16:30-18h. La
idea era per joves de 12 a 30 anys de Peralada i Vilanova de la Muga.
Però no és va arribar al mínim de 10 participants i no es va realitzar.

La intenció d’aquest nou projecte, és que els joves puguin desenvolupar
un paper important en aquesta programació infantil. Pensem que és
interessant a tots nivells que puguin interactuar juntament amb el
dinamitzador, amb el disseny algunes d’aquestes activitats i fins i tot
ajudar amb l’execució de les mateixes, sempre amb la supervisió i
control del dinamitzador i la tècnica de joventut. D’aquesta manera
pretenem vincular d’una manera molt lúdica els dos col·lectius que
tenim dins l’espai jove.

El dia 4 d’abril és va fer un sopar compartit a l’espai jove, on van assistir
un total de 23 joves. Van realitzar partits de futbol a la pista de l’espai
jove, així com també altres activitats paral·leles.
El dia 8 d’abril van fer la tornada de l’intercanvi de futbol sala amb
l’espai jove de Navata. El punt de trobada va ser a les 16h al pàrquing
de la piscina i a continuació van jugar el partit. Un cop jugat el partit,
com que els joves de Peralada i els de Navata comparteixen l’afició
per l’scooter, van intercanviar diferents trucs d’aquest esport fins
ven entrat al vespre sempre amb el guiatge d’en Jordi, el nostre
dinamitzador. Va ser una trobada molt bona ja que es van produir
vincles amb joves d’altres espais amb aficions comuns.
El dimarts 11 d’abril és va realitzar el 3r Torneig de futbol sala comarcal
entre espais joves, a Vilamalla. L’activitat va començar a les 16h i va
acabar aproximadament cap a les 20:30h on hi van participar un total
de 10 equips. Des de l’espai jove de Peralada hi va participar un equip,
que val a dir, que va realitzar un molt bon paper.
El dissabte 22 i 29 d’abril a l’espai jove hi havia la Play Station, amb
el FIFA 2017. Hi va haver una bona participació en els dos dies, amb
un total 16 joves.

Recordem que de cares al setembre, el nou horari de l’Espai Jove serà
els Dijous de 17 a 19h i els Divendres i Dissabtes de 16 a 20h.

Projecte Skatepark:
Es continua treballant en el projecte de creació d’un Skatepark.
Gràcies a l’assessorament de l’associació d’Skaters de Figueres,
hem pogut conèixer les característiques mínimes necessàries per a
la creació d’aquest skatepark a fi que reuneixi totes les necessitats
reals perquè als nostres joves hi puguin realitzar aquest esport amb
tota comoditat i seguretat
Com que aquest tipus de material és molt car, hem optat cap a
una construcció modular. Això també permetria d’aquí uns anys,
moure aquestes peces a algun altre lloc si fos necessari o ampliar
la construcció.

També, vam preparar una sortida de Futbol&Golf a Maçanet de
Cabrenys, on podien assistir joves de Peralada i Vilanova de la Muga.
Era una activitat també demanada pels joves en l’última reunió, però
per diferents problemes, època d’exàmens per uns i sortides escolars
per d’altres, l’activitat també es va tenir que suspendre per falta de
grup mínim.

En aquests moments els serveis tècnics estant realitzant el
corresponent informe per a continuar les diligències necessàries per
a dur a terme aquest projecte.

I l’última activitat realitzada va ser el sopar d’estiu celebrat el 20
de maig. Un sopar compartit on després es van organitzar diferents
partidets de futbol a la pista de l’espai jove. En aquest sopar van
participar un total de 10 joves.

CURS DE CUINA

Com a cloenda de la temporada, dissabte 10 de juny es van realitzar
diferents activitats esportives a la pista de l’Espai Jove i el dinamitzador
va col·laborar amb un piscolabis per a tots els participants.

Els Xefs, pastissers i Restaurants molt coneguts han compartit la seva
experiència culinària amb els participants que han gaudit de les seves
receptes i trucs de cuina.

El dimarts 13 de juny va ser l’últim dia que l’Espai Jove va obrir les
seves portes aquesta temporada. Els mesos de juliol i agost l’activitat
de l’espai jove s’atura, ja que enguany els joves tenen l’opció de tenir
tota mena d’activitats adients per a ells al casal jove que aquest any
hem iniciat com a novetat dins el casal que ja porta duent-se a terme
des de fa molt anys amb un gran èxit de participació. .

Aquest any no s’ha pogut portar a terme el curs de cuina junior (Petit
Xefs) per falta d’inscripcions.

Durant els mesos de Juliol i Agost però, s’anirà desenvolupant
la proposta d’activitats familiars i infantils com també la nova
programació jove com a eix principal de la nostra àrea.
Es realitzaran dos programacions paral·leles : una pels joves, on
hi hauran activitats al pavelló, sopars a l’espai jove, tornejos de
PlayStation, excursions i moltes més activitats que els propis joves
ens vagin proposant. I l’altre serà una programació especifica pels
més petits, on realitzarem des de tallers, excursions familiars, petits
circuits de bicicleta i una descoberta dels diferents recursos del nostre
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4.6.- Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació

El passat 13 de juny es va celebrar la cloenda de les jornades dels
cursos de cuina que organitza l’Ajuntament de Peralada, s’han fet
un total de 8 sessions i han assistit un total d’uns 40 participants.

SESSIÓ INFORMATIVA OFICINES DE TURISME
L’agència Catalana de Turisme, (ACT) en coordinació amb la Direcció
General de Turisme i els Serveis Territorials del Departament
d’Empresa i Coneixement, ha organitzat reunions a diversos punts
de Catalunya dirigides a les oficines de turisme. Aquesta va tenir
lloc el dia 22 de juny, a les 10, a la Sala Carles Rahola de l’edifici de la
Generalitat a Girona.
L’objectiu d’aquesta jornada és explicar els nous programes de treball
amb el sector i altres novetats, atesa la demanda d’informació per part
de les oficines i començar a gaudir d’avantatges
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AGRUPACIÓ APLECS COMARQUES GIRONINES
Durant aquest trimestre s’han portat a terme dos reunions en
referència a la Comissió del 50è aniversari de l’Agrupació d’Aplecs
Sardanistes de les Comarques Gironines, que com ja vaig comentar en
el passat Ple Ordinari, Peralada i Vilanova de la Muga són membres
d’aquesta Comissió.
Aquestes reunions es van celebrar a l’Escala, una el passat 17 de Maig
i el l’altre el passat 14 de juny a les 19:30h.
OCUPACIÓ
Des del 1 Juliol fins al 12 de setembre l’espai Feina en Xarxa romandrà
tancat, per qualsevol consulta les persones interessades es poden
adreçar al meu telèfon o també mitjançant correu electrònic.
Durant aquests mesos s’ha portat a terme, a través d’aquest servei,
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 de l’Espai TIC.
Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el
seu informe d’atur per Comarques i Municipis del mes de Maig,
el Municipi de Peralada té un atur registrat de 45 persones, que
representa una taxa d’atur registral del 5,64%.
“PERALADA amb el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya”

El passat 14 de maig va finalitzar el contracte del treballador en
pràctiques que es va incorporar durant sis mesos a l’Ajuntament de
Peralada a través del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
Aquesta contractació es va portar a terme perquè el Servei d’Ocupació
de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament una subvenció destinada a
la contractació en pràctiques de joves amb formació inscrits com a
demandants d’ocupació del SOC i beneficiaris de d’aquest Programa.

CINQUÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
2A DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2017.
(EXPDT. NÚM. 196/217)
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:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 2/2017
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

1532

21000

Conservació de vies públiques urbanes Peralada

77.786,71

10.000,00

87.786,71

1

1532

21001

Conservació i reparació camins Peralada

20.000,00

35.000,00

55.000,00

1

342

21202

Conservació altres instal·lacions esportives

8.000,00

7.865,00

15.865,00

1

231

48000

Aportacions a ong i programes de solidaritat

200,00

100,00

300,00

1

920

62907

Altre material inventariable

53.471,16

3.000,00

56.471,16

55.965,00
Pressupost de despeses: Crèdits extraodinaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

170

21003

NETEJA DE RECS

0,00

11.132,00

11.132,00

11.132,00
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES		

67.097,00

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.
Detall del corresponent finançament:
Pressupost d’ingressos: increment
Org

Econ

Descripció

Pr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

181.427,13

67.097,00

248.524,13

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS
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67.097,00
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Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data
21 de juny de 2017

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Fonaments jurídics:

- Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per
a l’exercici 2016.

- 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).

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

- 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.

Primer.- Aprovar inicialment l’expendient de Suplement de crèdit
i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria
general número 2/2017 (Exp. 196/2017) del pressupost de despeses
de la Corporació, i el detall del qual és el següent:

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

1532

21000

Conservació de vies públiques urbanes Peralada

77.786,71

10.000,00

87.786,71

1

1532

21001

Conservació i reparació camins Peralada

20.000,00

35.000,00

55.000,00

1

342

21202

Conservació altres instal·lacions esportives

8.000,00

7.865,00

15.865,00

1

231

48000

Aportacions a ong i programes de solidaritat

200,00

100,00

300,00

1

920

62907

Altre material inventariable

53.471,16

3.000,00

56.471,16

55.965,00
Pressupost de despeses: Crèdits extraodinaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

170

21003

NETEJA DE RECS

0,00

11.132,00

11.132,00

11.132,00
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES		

67.097,00

Pressupost d’ingressos: increment
Org

Econ

Descripció

Pr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

181.427,13

67.097,00

248.524,13

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS

67.097,00

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

Vots a favor:

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

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

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.
“La regidora sra. Carreras exposa el contingut de la modificació, fent
especial referència a les actuacions més importants, com per exemple
la instal·lació de parquet al pavelló municipal, la intenció de continuar
amb la neteja de recs, la construcció de diferents salts per reduir
l’excés de velocitat al Carrer Toló i al Carrer Camí de la Garriga.”
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Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)
Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)
Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
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

SISÈ.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
DESIGNACIÓ DELS DIES DE FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2018. (EXPDT. 195/2017)
Antecedents de fet.
1.- Escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya (RE 1838, de 13 de juny de 2017, pel que
informa que estan preparant l’ordre per a la determinació del calendari
de festes locals de Catalunya per al 2018.
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.
• Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018.
• 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 2018, que s’escauran en les dates següents:
Peralada: 30 d’abril i 2 de novembre
Vilanova de la Muga: 10 i 13 de desembre

SETÈ.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET
D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 159/2017, DE
DATA 16 DE MAIG DE 2017, D’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL PER A
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CENTRE SOCIAL DE
VILANOVA DE LA MUGA I PRESTACIÓ DE SERVEIS
COMPLEMENTARIS (EXPDT. 98/2013).
Antecedents de fet.
1.- Per acord del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de
data 1 de març de 2017, s’aprovà 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,
així com el Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir el concurs.
4.- Constituïda la mesa de contractació en data 3 de maig de 2017,
verificada la documentació administrativa del sobre A de les dues
proposicions presentades i, constatat que totes dues proposicions
havien aportat la declaració responsable establerta en els plecs de
clàusules administratives particulars, se les va admetre sense reserves.
Així mateix en l’esmentada sessió la Mesa de contractació va donar
obertura als SOBRES B i C de les dues licitadores, i es va constatar que
el total de la proposició presentada per la sra. G.R.R. havia obtingut
la major puntuació, a saber, 91,43 punts.
3.- Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 159/2017, de data 16 de
maig de 2017 pel qual s’adjudica, a la senyora G.R.R., el contracte
de concessió demanial per a l’explotació del bar del centre social de
Vilanova de la Muga i la prestació de serveis complementaris.

Segon. TRASLLADAR el present acord als Serveis Territorials del
Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.

Fonaments de dret.

Vots a favor:

- 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.

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)
Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

- Articles 53, 151, 154, 156, 333, i la Disposició Addicional Segona del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP).

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

Resolució.

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

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

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
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

Primer. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 159/2017,
de data 16 de maig de 2017, pel qual s’adjudica el contracte de la
concessió demanial per a l’explotació del bar del centre social de
Vilanova de la Muga i la prestació de serveis complementaris, la part
dispositiva del qual és el següent:
“Primer. Adjudicar la concessió demanial per a l’explotació del bar
del centre social de Vilanova de la Muga i la prestació de serveis
complementaris, d’acord amb la proposta efectuada per la mesa
de contractació, a la sra. G.R.R., amb DNI 40.594.XXX, per haver
obtingut la major puntuació, amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a la
proposta presentada per la concessionària.

BUTLLETÍ TARDOR

Segon. Requerir a la senyora G.R.R., per tal que en el termini de cinc
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la recepció de la
notificació de la present resolució, presenti la següent documentació:
• Document o documents que acreditin la personalitat del licitador i
la representació del signant de la proposició, consistents en:
• Document Nacional d’Identitat del licitador quan es tracti de
persones físiques o contractistes individuals. Quan el licitador no
actuï en nom propi o es tracti de persona jurídica, poder notarial per
representar la persona o entitat bastantejat pel Secretari General de
la Corporació i si s’escau, l’escriptura de constitució de la societat,
inscrita en el Registre Mercantil.
• En cas de concórrer a la licitació diverses empreses constituint
una unió temporal, cadascuna haurà d’acreditar la seva personalitat
i capacitat, indicant els noms i circumstàncies dels contractistes que
subscriuen les proposicions, la participació de cadascuna d’elles,
designant la persona o entitat que, durant la vigència del contracte,
ha d’ostentar la representació de la unió davant de l’Administració.

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. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)
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

• Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
• Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social.

VUITÈ.- ASSUMPTES URGENTS.

• Relació del personal que destinarà a l’execució del contracte, indicant
el seu nom, cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social i el
document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat
Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació
dels TC2 corresponents.

NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES.

Alternativament, si s’escau, declaració responsable de l’empresa on
es declari no tenir encara contractades les persones treballadores
que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació
i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter
previ a l’inici de l’activitat.
• Document justificatiu d’haver dipositat a la Tresoreria Municipal
la garantia definitiva determinada a la clàusula 19.2 d’aquest plec.
• Acreditació dels requisits mínims de solvència econòmica i financera
exigits a l’apartat 1 de la clàusula 18.1
• Acreditació dels requisits mínims de solvència tècnica o professional
exigits a l’apartat 2 de la clàusula 18.1
• Certificat d’Inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya (RELI)
Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP,
i la clàusula 18a dels Plecs de clàusules administratives.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se
adequadament l’anterior requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que la licitadora ha retirat l’oferta, i es procedirà a
demanar la mateixa documentació a la següent licitadora, per ordre
de classificació.
Quart. Notificar aquests acords a totes les empreses licitadores,
juntament amb una fotocòpia de l’Acta de la Mesa de contractació
de data 3 de maig de 2017, on consta la valoració de les diferents
puntuacions.
Cinquè. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple
impuls de la tramitació, contra la present resolució no és procedent
cap tipus de recurs.”
Segon. TRASLLADAR certificat del present acord a la senyora G.R.R.

CASA DE LA VILA

No n’hi ha.

9.1.- En resposta a la pregunta efectuada pel sr. Joan Planas en el Ple
anterior, la sra. Carreras contesta el següent:
“S’està duent a terme algun tipus de seguiment des de l’ajuntament
sobre el funcionament del “control del mosquit”? Hi ha algun
paràmetre quantificable que serveixi per mesurar l’efectivitat del
control efectuat?
Des de la mancomunitat del control del mosquit de la Badia de Roses
i Baix Ter s’informa a l’ajuntament periòdicament de les accions
efectuades al municipi.
La mancomunitat actua en diferents àmbits:
- Zona de maresmes i aiguamolls efectuant tractaments sobre les
larves dipositades als fangs en els moments que aquestes eclosionen
per entrar en contacte amb l’aigua (sigui per pluja, canvis en el nivell
del mar o rec artificial).
- Àrees urbanes amb tractaments dels embornals amb productes
larvicides.
- Tasca de pedagogia: Amb l’entrada del mosquit tigre, fa uns anys,
amb una capacitat de reproducció molt elevada, i de fer-ho en petits
recipients amb aigua, des de la mancomunitat destinen recursos a fer
pedagogia a escoles i també amb la gent que treballa els horts. Així el
27 de maig de 2016 es va efectuar una xerrada pedagògica a l’escola
de Peralada de la qual se’ns va informar prèviament. I durant el mes de
juny de 2016 es varen fer visites a diferents zones d’hort del municipi.

Les èpoques de tractament se’ns informa de l’inici d’actuacions tant
via e-mail com per mitjà de telèfon per part del director del servei
E.M. Concretament per aquest any 2017 per mitjà de mail el dijous
11 de Maig de 2017 ens varen comunicar l’inici del tractament dels
embornals a Peralada i Vilanova de la Muga amb inici el divendres
12/5/2017.
Dues vegades a l’any s’efectuen les convocatòries del plens de
la mancomunitat, a les quals la representant de l’ajuntament a la
mancomunitat procura assistir:

9.3.- Manifesta el sr. Joan Planas que un dia hi haurà una desgràcia
i pregunta pel rec entre rostits i carretera de Peralada, al qual la sra.
Carreras manifesta el que va des punt d’aigua cap a ca la Mercè i va
a desembocar a la zona de la granja del sr. Planas.
9.4.- Fa avinent el sr. Joan Planas que és molt necessari asfaltar la
carretera del Mas Llop i substituir les esquenes d’ase davant del
Mas Rovira per coixins berlinesos, al qual el sr. Alcalde respon que
s’estudiarà.

El 29/06/2016 es va efectuar la convocatòria del Ple per l’aprovació
de la liquidació de comptes de 2015 que va tenir lloc al CTC de Sant
Domènec a Peralada.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 21.36 hores de la nit la Presidència aixeca la sessió.

El 21/12/206 va tenir lloc la convocatòria del Ple per l’aprovació del
Pressupost de la Mancomunitat pel 2017 i aprovació de la Memòria
anual d’actuacions de 2.016.

President, Pere Torrent Martín
Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna

De la memòria anual d’actuacions efectuades al 2016 a Peralada
concretament es van donar les següents:
De les quasi 700 Ha de maresmes i aiguamolls per la mancomunitat
180 Ha han estat al municipi de Peralada.
Els tractaments s’han concentrat majoritàriament de Març a Octubre.
Les causes de les aplicacions han estat un 52,76 % per causa de
pluja, un 38,61 % per causes artificials (reg) i un 8,63 % per canvis
de pressió atmosfèrica.
Les aplicacions es fan en un 89 % de forma manual i un 16 % en
vehicle. Els ingredients actius que s’utilitzen són 1,98 % d’origen no
biològic i un 98,02 % d’origen biològic.
A la via pública durant el 2016 es van tractar 17 Km de via pública d’un
total de 767 km tractats en el conjunt de municipis, amb un nombre de
360 tractaments als cloells de Peralada. I durant els mesos de Juny i
Agost es va supervisar el cementiri per la prevenció del mosquit tigre.
La mancomunitat va atendre i assessorar al municipi de Peralada 2
queixes en relació a temes de mosquit tigre.
La mancomunitat facilita als nostres serveis tècnics formularis de
queixa per temes relacionats amb el mosquit.
A la web municipal es troba un link amb la web de la mancomunitat
del mosquit, així com un tríptic informatiu relacionat amb temes de
prevenció del mosquit tigre. Aquest mateix tríptic es va repartir amb
el butlletí de Sant Martí de 2016.
Pel que fa a l’existència de paràmetres quantificables la mancomunitat
disposa de paranys de captura instal·lats en diferents punts per
conèixer l’evolució dels mosquits adults”.

9.2.- Pregunta el sr. Joan Planas com es durà a terme la neteja de
l’illa de la resclosa i si hi ha alguna novetat respecte a la neteja de la
Muga, al qual la sra. Carreras respon que l’ACA comença a la zona
del Mas Llop i entra més en mitjans mecànics i que a l’illa faran el
mateix. Manifesta la sra. Carreras que es va demanar que es retallés
una part de l’illa al qual el sr. Planas pregunta si s’eliminarà i la sra.
Carreres respon que no ho concediran, que l’ACA ha vingut a retallar.
Respecte a la neteja de la Muga, manifesta la sra. Carreras que es va
demanar de netejar fins a la resclosa.

BUTLLETÍ TARDOR

CASA DE LA VILA
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
14 de setembre de 2017

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Sra. Maria José Romero Madrid

Núm.: 05/2017

Sra. Lourdes Carreras Selva

Sra. Rosa Cortada Sánchez

Caràcter: Extraordinària

Sr. Joan Cros Ferraró

Data: 14 de setembre de 2017

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

ORDRE DEL DIA
1.- Proposta per l’aprovació inicial de la
tercera modificació del pressupost per a
l’exercici 2017. (Expdt. 257/2017).
2.- Proposta de l’Alcaldia-Presidència
d’aprovació del Compte General de l’exercici
2016. (Expdt. 157/2017).
3.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de
resolució de les al·legacions presentades
per l’Institut Català del Sòl a l’expedient
de reversió del bé cedit gratuïtament i
aprovació de la reversió. (Expdt. 159/2017).
4.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de
verificació del text refós de la Modificació
puntual núm. 1 del text refós del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de
Peralada per a la creació d’una zona de
serveis tècnics per a la instal·lació d’uns
dipòsits de gas redactat pels Serveis Tècnics
municipals i el qual incorpora una separata
i les condicions fixades per l’Agència
Catalana de l’Aigua i el Consell Català
de l’Esport, que en cap cas representen
una modificació substancial a l’articulat
d’aquesta modificació puntual. (Expdt
116/2015).

Cap absencia

A Peralada, essent les 20.30 del dia 14 de setembre de dos mil disset, es
reuneixen a la Sala de sessions de la Casa de la Vila per a celebrar sessió
ordinària de Ple en primera convocatòria, els Regidors de la Corporació:
Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor Pere Torrent
Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació,
senyora Mercè Comamala Laguna.
Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President declara
oberta la sessió.

PRIMER.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER
A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA 3a. MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017
Exp núm. 257/2017
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,

5.- Proposta de modificació del règim de
sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local. (Expdt. 189/2015).

BUTLLETÍ TARDOR

El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2017			
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

342

21201

Conservació i reparació piscina municipal

12.000,00

10.542,60

22.542,60

2

333

21300

Conservació i reparació instal·lac. Càrrec St Domènec

6.000,00

31.075,15

37.075,15

1

342

21200

Conservació i reparació camps de futbol

30.000,00

20.000,00

50.000,00

1

150

21300

Conservació i reparació estris i maquinària

8.000,00

5.800,00

13.800,00

1

342

21202

Conservació altres instal·lacions esportives

15.865,00

3.500,00

19.365,00

1

932

25000

Serveis de recaptació a favor de l’entitat

45.000,00

42.940,00

87.940,00

3

920

22699

Altres despeses diverses Vilanova

400,00

2.901,40

3.301,40

1

920

62907

Altre material inventariable

56.471,16

2.343,04

58.814,20

119.102,19
Pressupost de despeses: Crèdits extraodinaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

336

68201

Actuacions torre muralla

0,00

23.739,45

23.739,45

1

165

61909

Enllumenat exterior amb led

0,00

5.491,76

5.491,76

29.231,21

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES		

148.333,40

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general.
Detall del corresponent finançament:
Pressupost d’ingressos: increment
Org

Econ

Descripció

Pr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

248.524,13

148.333,40

396.857,53

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS

148.333,40

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data 7 de setembre de 2017

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 2017.

CASA DE LA VILA

D’acord amb l’anterior l’Alcalde-President proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Suplement de crèdit i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de tresoreria general
número 3/2017 (Exp. 257/2017) del pressupost de despeses de la Corporació, i el detall del qual és el següent:
El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2017			
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

342

21201

Conservació i reparació piscina municipal

12.000,00

10.542,60

22.542,60

2

333

21300

Conservació i reparació instal·lac. Càrrec St Domènec

6.000,00

31.075,15

37.075,15

1

342

21200

Conservació i reparació camps de futbol

30.000,00

20.000,00

50.000,00

1

150

21300

Conservació i reparació estris i maquinària

8.000,00

5.800,00

13.800,00

1

342

21202

Conservació altres instal·lacions esportives

15.865,00

3.500,00

19.365,00

1

932

25000

Serveis de recaptació a favor de l’entitat

45.000,00

42.940,00

87.940,00

3

920

22699

Altres despeses diverses Vilanova

400,00

2.901,40

3.301,40

1

920

62907

Altre material inventariable

56.471,16

2.343,04

58.814,20

119.102,19
Pressupost de despeses: Crèdits extraodinaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

336

68201

Actuacions torre muralla

0,00

23.739,45

23.739,45

1

165

61909

Enllumenat exterior amb led

0,00

5.491,76

5.491,76

29.231,21

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES		

148.333,40

Pressupost d’ingressos: increment
Org

Econ

Descripció

Pr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

248.524,13

148.333,40

396.857,53

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS
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.

148.333,40
“Pregunta el sr. Enric Serra Planas si hi ha esbós de les actuacions que
es preveuen fer a la muralla la qual l’Alcalde respon afirmativament.
Continua manifestant el sr. Serra Planas que votarà a favor de la
modificació de crèdit pel futbol, perquè no es pot matar la il·lusió
d’un poble, al qual la sra. Carreras respon que les inversions que es
preveuen efectuar al camp de futbol no suposen ni el 20% de l’import
de la modificació de crèdit i que es porten a terme altres actuacions
apart del camp de futbol”.

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.

BUTLLETÍ TARDOR

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

Vots en contra:

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

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

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

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

Abstencions: Cap

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

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

SEGON.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ
DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016 (EXP. 157/2017)
Vist el Compte General format de l’exercici 2016, juntament amb tota
la seva documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el
dictamen de la Comissió Especial de Comptes emès en data 10 de
juliol de 2017.
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se
reclamacions, objeccions o observacions, i que durant el termini
reglamentari no s’hi han presentat al·legacions, segons consta en el
certificat de Secretaria de data 28 d’agost de 2017.
Es proposa al Ple que, de conformitat amb el que estableix l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, adopti l’acord següent:
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, integrat pel
compte de l’Ajuntament i el la societat mercantil municipal Serveis
Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.
Segon. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació
que l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura
de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.

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

CASA DE LA VILA

“La regidora sra. Lourdes Carreras demana la paraula al sr. Alcalde i
demana que consti en acta el següent:
Puc demanar la motivació del vot en contra dels regidors de la
oposició? Tenint en compte que el sr. Planas i la Sra. Garrido no van
assistir a la comissió especial de comptes i no em consta que hagin
vingut a consultar l’expedient.
I que el sr. Serra que si que hi va assistir, el seu vot va ser “EN CONTRA”
amb la motivació que no havia disposat de temps per consultar
l’expedient i que el vot negatiu ho era per si de cas volia presentar
al·legacions.
Respon la sra. Garrido que no té perquè donar cap tipus de resposta.
Continua manifestant que mai se’ls ha tingut en compte i que no es
pot pretendre votar a favor quan l’equip de govern tira pel dret.
El sr, Serra Planas manifesta que al seu moment no va tenir temps de
consultar l’expedient i que hi va votar en contra per si hi volia presentar
al·legacions. Continua manifestant que no s’ho ha mirat i que l’oposició
té dret a votar en contra.
El sr. Joan Planas manifesta que els vots de l’oposició importen poc i
que si se’ls tingués en compte s’hi involucrarien més.
Finalment, el sr. Alcalde fa avinent que totes les propostes són
benvingudes i que totes s’estudien. Continua manifestant el sr. Alcalde
que es fan reunions prèvies al ple, al qual el sr. Joan Planas manifesta
que el que volen és que vagin a perdre el temps. Continua manifestant
el sr Alcalde que respecte a les reunions prèvies als plens pràcticament
no hi assisteixen mai i que de propostes n’han fet ben poques.

TERCER.- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
PER L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL A L’INICI
DE L’EXPEDIENT DE REVERSIÓ DEL BÉ CEDIT
GRATUÏTAMENT A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL.
(EXPDT. 159/2017).
Antecedents de fet:
1.- El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 de febrer de
2009 acordà el següent:
“Primer. Cedir gratuïtament a favor de l’Institut Català del Sòl de la
Generalitat de Catalunya 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, i que es descriu
registralment d’aquesta manera:”

URBANA.- Parcela “K”, en el término de PERALADA, Paratge
“Coromina”; terreno de cesión obligatoria que se incorpora al
Patrimonio Municipal de suelo con un aprovechamiento edificatorio
según la topología Tipo II B, edificaciones entre medianeras con
coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s, de forma
sensiblemente rectangular, con una superficie de mil novecientos
sesenta y nueve metros cuadrados. Linda: Norte, con el camino de la
Garriga; Este, con terrenos propiedad de J.P.M; Sur, con parcela C de
aprovechamiento edificatorio Tipo II B, edificios entre medianeras con
coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s; y Oeste,
con la calle B de nuevo trazado.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Peralada, al
Registre de la Propietat de Figueres, al tom 2408 llibre 53 del municipi
de Peralada, foli 92, finca número 2498, inscripció 1a.
Referència cadastral : 1342301EG0814XXXXXXX.
Valoració: 509.777,05 euros.

Segon. La cessió es fa lliure de càrregues i gravàmens, totalment
urbanitzada i amb els serveis d’aigua, clavegueram i connexió de servei
de baixa tensió a peu de parcel·la i sota les condicions establertes al
Conveni subscrit entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge
i l’Ajuntament de Peralada en data 19 de febrer de 2007.
Tercer. La finca objecte de cessió s’ha de destinar a la construcció de
30 habitatges amb protecció oficial. A tals efectes, si la finca cedida
no es destina a la finalitat esmentada en el termini de cinc anys o
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el
bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de
l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni de les entitats locals de Catalunya.
Quart. Es faculta e senyor Pere Torrent Martín, alcalde-president de
l’Ajuntament de Peralada, per a la signatura de la documentació que
sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present
acord”.

• Articles 41, 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
• Articles 211 a 214 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
• Articles 109 a 111 del Reglament de Béns de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
• Article 47.2.ñ) de la 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.
Resolució:
Per tot l’exposat proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Primer. 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 en base als arguments següents:
Motiu primer: Necessitat d’atorgar, per part de l’Ajuntament de
Peralada, la preceptiva Acta Notarial de constatació dels fets i
notificar-la a l’Institut Català del Sòl:
Respecte a la necessitat anteriorment manifestada d’incorporar una
acta notarial de constatació dels fets, es considera ajustat acceptar
aquest motiu d’al·legació, aixecant-se la corresponent acta.
Segon.- DESESTIMAR 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 en base als arguments següents:
Motiu segon: Actuacions i despeses realitzades i/o assumides en
primera instancia per l’INCASÒL, en compliment del conveni signat
amb la present Corporació, en data 19 de febrer de 2007, per a la
promoció de 30 habitatges al paratge “La Coromina”:

2.- Vista l’escriptura de cessió gratuïta signada davant el Notari de
Figueres, sr. Francisco CONSEGAL GARCIA, en data 13 de març de
2009 i núm. de protocol 355, entre aquest Ajuntament i l’Institut
Català del Sòl.

Respecte al manifestat anteriorment, desestimar aquesta petició
atès que no existeix cap obligació legal, contractual o convencional
d’efectuar aquest pagament atès que és contrari a la Llei de Contractes
del Sector Públic, ja que la petició suposa l’adquisició d’un projecte
tècnic sense licitació pública.

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.

Tercer.- ATORGAR la preceptiva Acta Notarial de constatació dels fets
i la corresponent notificació a l’Institut Català del Sòl, d’acord amb
l’establert a l’article 50.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

4.- Vist l’informe emès per secretaria-intervenció.

Quart.- APROVAR la reversió del bé cedit gratuïtament a l’institut
Català del Sòl i que es descriu a continuació atès que no ha estat
destinat a l’ús previst en el termini fixat:

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.- Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, de data 5 de
setembre de 2017.

“URBANA.- Parcela “K”, en el término de PERALADA, Paratge
“Coromina”; terreno de cesión obligatoria que se incorpora al
Patrimonio Municipal de suelo con un aprovechamiento edificatorio
según la topología Tipo II B, edificaciones entre medianeras con
coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s, de forma
sensiblemente rectangular, con una superficie de mil novecientos
sesenta y nueve metros cuadrados. Linda: Norte, con el camino de la
Garriga; Este, con terrenos propiedad de J.P.M; Sur, con parcela C de
aprovechamiento edificatorio Tipo II B, edificios entre medianeras con
coeficiente de edificabilidad uno coma veinticinco m2t/m2s; y Oeste,
con la calle B de nuevo trazado”.

BUTLLETÍ TARDOR

Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord als interessats amb indicació
dels recursos pertinents.
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.
“Exposa el sr. Alcalde que el Ple de la Corporació, en sessió de data
24 de maig de 20017 va acordar, per unanimitat, iniciar l’expedient de
reversió del bé cedit gratuïtament a l’institut Català del Sòl atès que
després de casi 10 anys no ha estat destinat a l’ús previst. Continua
manifestant el sr. Alcalde que l’Incasòl es vol rescabalar del projecte.
Finalment, manifesta el sr. Alcalde que si no s’hi ha de fer res és millor
que reverteixi a l’Ajuntament i que el dia de demà es pot intentar
rescatar el projecte”.

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)

- Document 1. Memòria normativa modificació puntual núm. 1 del text
refós del POUM de Peralada. Creació Zona de Serveis Tècnics per a
la instal·lació d’uns dipòsits de gas.
- Document 2. Document ambiental estratègic de la modificació.
- Document 3. Informe ambiental estratègic (publicat al DOGC 6969
de 05/10/2015).
3. L’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual
núm. 1 del POUM de Peralada van ésser sotmesos a informació pública
durant el termini de 45 dies, publicant-se el corresponent anunci al
DOGC núm. 7037 de 14 de gener de 2016, al BOP núm. 9 de 15
de gener 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 d’11 de març de 2016.
4. Es va donar audiència als Ajuntaments de Castelló d’Empúries,
Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà, Rabós,
Espolla, 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 varen sol·licitar els
informe als organismes competents, havent-se rebut tots.
6. En dates 27 d’abril de 2016 i 9 de maig de 2016 els Serveis Tècnics
municipals varen informar en relació amb els informes dels organismes
competents rebuts i per a l’aprovació provisional.
7. Els Serveis tècnics municipals varen incorporar la condició de
l’Agència Catalana de l’Aigua al Document 1, en concret a l’article 8
del capítol II de Normes urbanístiques.

Abstencions: Cap

8. En sessió extraordinària de 30 de maig de 2016, el Ple de la
Corporació va aprovar provisionalment l’expedient de Modificació
puntual núm. 1 del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Peralada redactat pels Serveis Tècnics municipals que
incorporava la condició fixada per l’Agència Catalana de l’Aigua i que
no representava cap modificació substancial a l’articulat d’aquesta
modificació puntual.

QUART.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER A
L’APROVACIÓ DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS

9. En data 8 de juny de 2016 (R/S núm. 579/2016) es va traslladat la
documentació i l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per
tal que emetés informe previ al respecte i es va sol·licitar al Conseller
de Territori i Sostenibilitat la seva aprovació definitiva.

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

Vots en contra: Cap

Expedient núm. 116/2015
Modificació puntual núm. 1 del POUM de Peralada sotmès a avaluació
ambiental simplificada per al canvi de qualificació dels terrenys
destinats a equipaments esportius de Vilanova de la Muga per a
serveis tècnics per a la instal·lació de dipòsits de gas
Antecedents:
1. És voluntat de l’Ajuntament de Peralada de disposar d’una zona de
Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas a Vilanova de
la Muga; per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure
la 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 23 de desembre de 2015, el Ple de la
Corporació va aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual
núm. 1 del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Peralada redactat pels Serveis Tècnics municipals i que conté la
documentació següent:

CASA DE LA VILA

10. En data 26 d’octubre de 2016 (R/E núm. 3122/2016), es va rebre
la notificació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’acord adoptat
en sessió de 7 d’octubre de 2016 següent:

«(...)Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les
consideracions efectuades, aquesta Comissió acorda:

transitòria 18a del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

-1 Emetre informe sobre la modificació núm. 1 del POUM-creació d’una
zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas, al
municipi de Peralada, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, en el
sentit que cal suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Text
refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost relatiu la canvi de zonificació de zones verdes i esportives, fins
que, mitjançant un text refós, que s’aportarà per duplicat, verificat pel
mateix òrgan que ha aprovat provisionalment l’expedient, i diligenciat,
s’incorporin les prescripcions següents:

— 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.

1.1- El document ha de justificar en una separata, que es garanteix
el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistema
d’equipaments esportius objecte de modificació, d’acord amb
l’article 98 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, tenint en compte les
consideracions fetes a l’apartat de Valoració urbanística en matèria
de funcionalitat.
1.2 - Així mateix, caldrà completar l’expedient administratiu amb
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.
- S’aporti l’informe de la Secretaria General de l’Esport i incorporar les
seves prescripcions, si escau.
-2 Recomanar a l’Ajuntament de Peralada que s’incorpori en el marc
de la present modificació l’estesa de la canonada de gas soterrada
prevista, així com la previsió de la constitució de servituds o, si escau,
de l’obtenció de terrenys per expropiació.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament»
11. El gener del 2017 els Serveis Tècnics municipals varen redactar el
Text refós de la Modificació puntual núm. 1 del POUM de Peralada
d’acord amb les indicacions de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme; En data 1 de febrer de 2017 (R/S 91/2017) va ser
traslladada a la Secretaria General de l’Esport i se’ls va sol·licitar
informe.
12. En data 23 de març de 2017 (R/E núm. 904/2017) es va rebre
informe desfavorable del Consell Català de l’Esport emès en data 16
de març de 2017.
13. En data 3 de maig de 2017 els Serveis Tècnics municipals varen
emetre nou informe i documentació per traslladar al Consell Català
de l’Esport; documentació que se’ls va fer arribar per correu electrònic
el 15 de maig de 2017 (R/S núm. 480/05-05-2017).
14. En data 19 de juny de 2017 (R/E núm. 1915/2017) es va rebre
informe favorable condicionat del Consell Català de l’Esport emès
en data 15 de juny de 2017.
15. En data 10 de juliol de 2017 els Serveis Tècnics municipals varen
incorporar les condicions del Consell Català de l’Esport al text refós de
la Modificació puntual núm. 1 del POUM de Peralada i varen informar
favorablement per a la verificació d’aquest text refós tot indicant que
la introducció d’aquestes condicions no representen cap modificació
substancial a l’articulat d’aquesta modificació puntual.
Fonaments de dret:
— Els articles 73, 74, 76, 77 a 79, 85, 86 bis i 90 a 100, i la Disp.

— 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:
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Primer. Aprovar la verificació del text refós de la Modificació puntual
núm. 1 del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Peralada per a la creació d’una zona de serveis tècnics per a
la instal·lació d’uns dipòsits de gas redactat pels Serveis Tècnics
municipals i el qual incorpora una separata i les condicions fixades
per l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Català de l’Esport (que
no representen cap modificació substancial a l’articulat d’aquesta
modificació puntual) i que conté la documentació següent:

2.- El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 14 de
desembre de 2015 acordà establir el règim de sessions ordinàries de
la Junta de Govern Local en una sessió ordinària cada dijous no festius,
a les 20:00 hores, al Despatx d’Alcaldia.

- Document 1. Text refós. Memòria normativa modificació puntual
núm. 1 del text refós del POUM de Peralada. Creació Zona de Serveis
Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas.

• Art. 99 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.

- Document 2. Document ambiental estratègic de la modificació.
- Document 3. Informe ambiental estratègic (publicat al DOGC 6969
de 05/10/2015).
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 aquesta documentació i l’informe del Consell
Català de l’Esport a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que
emeti informe previ al respecte i sol·licitar al Conseller de Territori i
Sostenibilitat la seva aprovació definitiva.
“Manifesta la sra. Carreras que la Comissió Territorial d’Urbanisme
va exigir la redacció d’un text refós i l’informe preceptiu d’esports el
qual demanava que es garantís la no explosió dels dipòsits de gas”.

Fonaments de dret.
• Arts. 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL).

• Arts. 38, 46, 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- MODIFICAR el règim de sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, quant al dia i l’hora de realització de les sessions, que
serà cada dimecres no festius, a les 14:00 hores, al Despatx d’Alcaldia.
La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia,
a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb
períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir
una millor gestió en els assumptes municipals.
Segon.- Notificar aquest acord als membres de la Junta de Govern
Local.
“Manifesta el sr. Alcalde que organitzativament, en aquests moments,
encaixa més fer les juntes de govern local els dimecres a les 14.00
hores”.

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

Vots a favor:

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sr. Pere Torrent Martín (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

Sra. Lourdes Carreras Selva (CIU)

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sr. Joan Cros Ferraró (CIU)

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

Sra. Mònica Lladó Descamps (CIU)

Sra. Meritxell Garrido Sirvent (Unió Municipal de Catalunya)

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. Rosa Cortada Sánchez (regidora no adscrita)

Sr. Joan Planas Portell (Independents per Vilanova)

Sra. Maria José Romero Madrid (regidora no adscrita)

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

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

CINQUÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM
DE SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.

Sense que es produeixin més intervencions i no havent més assumptes
a tractar, essent les 20.03 hores de la nit la Presidència aixeca la sessió.

Antecedents de fet.

President, Pere Torrent Martín

1.- En data 26 de juny de 2015 el Ple municipal va aprovar establir
el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local en una
sessió ordinària cada dimecres no festius, a les 14:00 hores, al Despatx
d’Alcaldia.

Secretària-interventora, Mercè Comamala Laguna

CASA DE LA VILA
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CURSOS I JORNADES

CURS DE CUINA 2017
(MAIG-JUNY)
El curs de cuina d’aquesta temporada ha comptat amb la presència d’un bon nombre de participants. Com en passades edicions, les classes
han estat impartides per xefs de reconeguts
restaurants, que en aquesta ocasió van ser de la
Taverna del Barri Vell, Can Jeroni i el Racó de la
Xeli de Figueres, del Restaurant Carles Antoner
de Lladó, de La Reina de Portlligat de Mollet de
Peralada, i de Peralada els restaurants L’Olivera
i Castell de Peralada. També comptarem amb la
col·laboració de la xef Lourdes Folgueres i amb
l’empresa Collverd.
El curs va acabar amb un sopar al restaurant
L’Olivera de l’Hotel Peralada.

TALLER DE REUTILITZACIÓ
I RECICLATGE
(26 I 29 DE JULIOL)
Promogut per les àrees de Medi Ambient del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Peralada tingué
lloc, durant dues jornades, aquest taller de reutilització, restauració i reciclatge amb l’objectiu de sensibilitzar la població perquè doni una altra oportunitat
als residus i aprengui a transformar tot allò que ja no
s’utilitza en nous objectes.

CURSOS I JORNADES
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22è CICLE DE CONCERTS
CLAUSTRE DE SANT DOMÈNEC
Abigail Prat. Directora del Cicle de Concerts.

El guitarrista, compositor, cantant i, per damunt de tot, músic
de poemes, Toti Soler, va donar el tret de sortida, la nit del
diumenge 9 de juliol, a la vint-i-dosena temporada del Cicle de
concerts Claustre de Sant Domènec, on va celebrar els seus més
de 50 anys de trajectòria a dalt dels escenaris.
El músic, que viu a la localitat empordanesa de Palau-Sator,
va venir en aquesta ocasió acompanyat de la dolça veu de
Gemma Hummet. Durant el concert van oferir un repertori
que resumeix l’extensa trajectòria de Soler.
La Coral de Peralada, guardonada enguany amb la distinció
“Claustre de Bronze” va celebrar, dins el Cicle el passat 22 de
juliol, el seu 25è aniversari. Acompanyats en aquesta ocasió
per la Coral d’Espolla, la coral local interpretà les cançons
populars, habituals en el seu repertori, incorporant-ne alguna
de nova que aprofitaren per estrenar en aquest concert.
El 27 de juliol, a la terrassa del Claustre, el grup d’havaneres
Port-bo, un dels impulsors de la Cantada d’havaneres de
Calella de Palafrugell, va oferir un repertori, heretat en gran
part dels vells cantaires de Calella: havaneres clàssiques
i de noves, valsos mariners, cançons de taberna, boleros,
sardanes, cançó catalana... El tradicional rom cremat no va
faltar en aquesta vetllada ja tradicional dins el nostre cicle.
El divendres 4 d’agost, en un format molt reduït el Cicle va
oferir la producció La música de les paraules de Montserrat
Carulla. A la producció – que dirigeix el seu fill Roger Peñal’actriu va fer una lectura dramatitzada de textos sobre la
seva experiència vital i professional, acompanyada en directe
al violí i al piano per Neus Soler, que amb la seva acurada
selecció musical, escortà i remarcà les emocions i la sinceritat
de la veu de la veterana actriu.

musicals de la vila de Peralada, amb la seva participació al
nostre cicle.
El dia 14 de juliol vam comptar amb l’actuació de Carolina
Santiago, pianista recentment graduada i guanyadora de la
Beca per a cursar estudis de Màster al Conservatori el curs
vinent. Aquesta pianista també ha obtingut el primer premi
del concurs de piano de Barcelona. El dia 28 de juliol, el
violinista David Fonseca becat per la Fundació de Música
Ferrer-Salat, que acompanyat de la pianista Claudia Valetta
oferiren un recital centrat en les obres de Txaikovski i Brahms.
Aquest concert va ser organitzat amb col·laboració amb el
Festival Castell de Peralada per unir l’espectacle de ballet amb
música de Txaikovsky, “La Bella i la Bèstia”.
Finalment, i entrant en l’àmbit del jazz i la música moderna,
vam poder gaudir el 18 d’agost amb el Berta Sala Quartet,
format per Berta Sala (veu), Álvaro Torres (piano), Juan
Pastor (contrabaix) i Enric Fuster (bateria), també becaris de
la Fundació de Música Ferrer-Salat.
Aquest Cicle, que es caracteritza per la varietat d’estils per
poder arribar a un ventall de públic més ample, no hagués
estat possible sense tot un equip humà que ha posat tot
el seu esforç, la seva dedicació i la seva il·lusió. Són molts,
des del FIM Castell de Peralada, el Conservatori del Liceu, el
personal del Centre Cultural Sant Domènec i els membres del
seu Consell d’Administració, com també els voluntaris i les
voluntàries que ens ajudeu any rere any a omplir de música
Peralada en el magnífic entorn del Claustre de Sant Domènec.

En l’any d’estrena de la nova producció del Festival Castell de
Peralada, Madame Butterfly de G. Puccini el passat 9 d’agost,
el Cicle de Sant Domènec va retre homenatge de la mà del
compositor i pianista Manuel García Morante amb el recital
Tankes i Cançons populars Japoneses. El recital va comptar
amb les grans veus de la soprano Yrene Martínez, i el tenor
Salvador Parrón. Aquest concert agermanava la programació
del Cicle de Sant Domènec amb el Festival Castell de Peralada.
Per segon any consecutiu, alumnes del Conservatori del Liceu
han tornat a estar presents entre els protagonistes de les nits
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MARCEL·LÍ PONTACQ,

FOTÒGRAF AMATEUR PER INFLUÈNCIA DE D. TOMÀS
DE ROCABERTÍ, COMTE DE PERALADA
Inés Padrosa Gorgot Arxivera de Palaci

Com ja és habitual la Biblioteca-Arxiu del Palau de
Peralada mostra la riquesa dels seus fons bibliogràfics mitjançant temes monogràfics en exposicions
anuals. Enguany, el tema seleccionat ha recaigut en
la fotografia. El visitant tindrà ocasió de veure material relacionat amb els prolegòmens de la fotografia
com són les vistes òptiques, i l’evolució de la tècnica, des de 1876 fins la dècada dels 60 del segle XX.
L’Arxiu fotogràfic del Palau de Peralada disposa d’un
nodrit fons d’imatges. Entusiasta d’aquesta nova
tècnica, D. Tomàs de Rocabertí, comte de Peralada,
la practica i ens deixa un llegat fotogràfic recopilat
que ha passat a ser conegut com l’Àlbum dels Comtes – fet entre 1886 i 1893 -, insòlit per haver estat
obra d’un noble i per haver esdevingut un exemple
pioner de curs per correspondència amb revelat a
distància: Peralada-París i viceversa.

Marcelin Pontacq Arbios, la seva muller, Concepció Arbona Nadal,
i els tres fills del matrimoni: Marcelin, Joan i Concepció.

D. Tomàs disposa de laboratori fotogràfic, complementa el fons amb encàrrecs a destacats fotògrafs
empordanesos del s. XIX: Domingo Bosch –La Galeria Franco-Catalana— Joan Corney, i Josep Ma.
Cañellas reusenc afincat a París i transmet l’afició a
familiars com el mallorquí Joan Miquel Sureda, marquès de Vivot i a treballadors com Marcel·lí Pontacq
qui, amb els anys, va esdevenir administrador del
marquès de la Torre, un dels hereus dels Rocabertí,
o bé a Josep Costa (1) majordom de Palaci en època
del marquès de la Torre i, posteriorment, amb Miquel Mateu.
Per la present ocasió fixarem l’atenció en la família
Pontacq.

Esquela de Marcelin Pontacq Arbona (ARM-125T).

(1) “Josep Costa i Serra: el fotògraf”, Butlletí Municipal (Peralada), 1997. p. 26-27.
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El Pati d’Honor de Palaci (Fotògraf Marcel·lí Pontacq).

ELS PONTACQ

JOSEP PONTACQ ARBIOS (1856?-1928)

Els Pontacq procedien de Buziet, municipi francès de la Bayonne, situat entre Oloron–Sainte-Marie i Pau.

Sabem que l’ofici d’en Josep era el de cuiner (2) i, per aquest
motiu, mantenia un vincle molt estret amb els dos germans
Rocabertí. Una de les tasques addicionals de les que s’ocupava era la d’elaborar conserves d’hortalisses de l’horta per
preservar-ne els excedents (3).

Ara per ara no es por determinar com van contactar amb la
família comtal peraladenca ni en quin moment va començar
la seva relació. El cas és que dos germans Pontacq entraren al
servei dels comtes: en Josep i en Marcelin.

En relació a les seves dades personals sabem que es va casar
amb Dolors Agulló Sucarrat, de Peralada, el 3 de novembre
de 1888, i no consta que el matrimoni tingués descendència.
A l’espera de poder recopilar més dades, dir que en Josep va
morir a Peralada l’any 1928 (4) a l’edat de setanta dos anys i
en el moment del seu traspàs constava com a propietari.

(2) Queda constatat que des de l’any 1890 treballava per a D. Tomàs.
(3) Informació extreta de l’epistolari dels comtes de l’Arxiu del Regne de Mallorca.
(4) Registre Civil de Peralada, Vol. 21, foli 3 vo.

MARCEL·LÍ PONTACQ
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Les monges canongesses agustines al claustre del convent (Fotògraf Marcel·lí Pontacq).

Marcelin PONTACQ ARBIOS (1855?-1936)
Del germà Marcel·lí, en canvi, podem aportar més informació
familiar: sabem que es va casar amb la mallorquina Concepció Arbona Nadal, a Palma, tot i que es degueren traslladar a
viure a Peralada ja que l’any 1890 el matrimoni va tenir un fill
que va néixer a la vila, al qual li donaren el nom de Marcel·lí
(5), però van tenir la desgràcia que va morir al cap de poques
hores de vida.
Fins ara no sabem amb precisió quines tasques va desenvolupar Marcel·lí en els moments inicials de treballar pel comte
de Peralada. En canvi, sí que sabem que va ser ell qui va heretar l’afició envers la tècnica fotogràfica.
Tornant a la qüestió professional, anys a venir deuria ocupar-se d’algunes tasques relacionades amb interessos dels
Rocabertí a l’illa de Mallorca ja que els tres fills del matrimoni:
Marcelin, Joan i Concepció, van néixer a Palma de Mallorca
entre l’any 1892 i el 1900.
Després del traspàs de D. Tomàs i d’haver heretat una part de
les propietats la família Truyols, l’any 1902 localitzem Marcel·lí com a administrador de les terres peraladenques, càrrec
que ocupa fins el 1920, moment en què rep la quantitat de
4,223 pessetes de Fernando Truyols com a finiquit (6).

Dels tres fills, el gran va traspassar a la 1ª Guerra Mundial, en
Joan es va casar i va formar família (7), i la Concepció a l’edat
de 24 anys va ingressar al convent de les monges canongesses de sant Bartomeu de Bell.lloc, a Peralada. Es dóna el cas
que en Josep i en Marcel·lí tenien una germana monja que
formava part d’aquesta comunitat, probablement deuria ser
el motiu pel qual la seva neboda va ingressar-hi.
Concepció Pontacq amb els anys va ocupar el càrrec de priora, (els anys 1943-1946 i 1952-1975) (8); i en va ser la darrera ja que la comunitat va romandre a Peralada fins l’any 1975;
seguidament, amb alguna altra companya es trasllada a Hernani. L’any 1957 va ser nomenada “Madre Federal” càrrec que
va ocupar des del 26 d’abril de 1957 fins l’any 1963, moment
en què va ser reelegida i va prosseguir fins l’any 1969 (9).
L’afició de Marcel·lí el va portar a fer fotografies de diferents
indrets de Catalunya, de la família, algunes del període en què
passaren a residir a Figueres, altres de Peralada, de Palaci, i de
les monges de clausura on, tal i com queda explicat, hi havia
dos membres de la família a les que anaven a visitar periòdicament.

(5) Registre Civil de Peralada, vol. 8, fol. 40.
(6) Arxiu del Regne de Mallorca (P), Ll. 9-I (1890).
(7) Un dels seus descendents, Joan Pontacq Seguranyes, ha estat qui ha cedit les imatges que acompanyem el present article.
(8) PADROSA GORGOT, Inés “Les monges de Sant Bartomeu de Bell.lloc”, Peralada (2015), p. 25.
(9) Informació facilitada per la priora del convent d’Hernani, Maria Carmen Aguirre.
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Concepció Pontacq al claustre del convent (Fotògraf Marcel·lí Pontacq).

Maria Pontacq Arbios, germana de Josep i Marcelin
(Fotògraf Marcel·lí Pontacq).

La botiga dels Pontacq a Figueres (Fotògraf Marcel·lí Pontacq).

És molt difícil aconseguir fotografies de monges de clausura
i encara més de totes les que conformaven una comunitat.
En relació a Peralada, fins el moment que vaig veure les que
acompanyen aquest article no tinc constància de l’existència de cap altra.

Concepció Pontacq, a la dreta, amb una companya
de la comunitat (Fotògraf Marcel·lí Pontacq).

MARCEL·LÍ PONTACQ

Per aquest motiu, crec que pot ser del màxim interès per
tots els peraladencs conèixer aquestes imatges, saber qui en
fou l’executor i d’on provenia la seva afició.

xx
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L’ESCOLA FA DEU ANYS
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El gener del 2008 vam estrenar l’escola. La inauguració oficial va tenir lloc per la festa de Pasqüetes, i van assistir-hi el
Director dels Serveis Territorials Andreu Otero i Quim Bosch antic director, l’alcalde, regidors, exdirectors, exalcaldes,
antics alumnes i professors, cuineres i treballadors/es del centre, persones del poble, així com mares i pares d’alumnes. Aquest curs farà 10 anys i ho celebrarem dins la setmana cultural.

L’ESCOLA ARA

ESCOLA RAMON MUNTANER
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ÀREA D’ESPORTS
REDACCIÓ

CLUB DE FUTBOL PERALADA
La temporada 2016/17 ha vingut marcada per un èxit sense precedents
pel CF Peralada doncs després d’haver quedat segon classificat en el grup
3 de la 3a Divisió de futbol i haver arribat al darrer partit de play off amb
la possibilitat d’assolir la plaça per a la 2a Divisió B, aquesta plaça es va
assolir tanmateix per via administrativa al haver ocupat de ple dret el lloc
que va deixar vacant el Gavà CF.
Al finalitzar la temporada el club va escollir una nova Junta Directiva, presidida pel Dr. Miquel Llobet i Llambrich. La primera tasca del nova Junta
Directiva fou negociar un nou contracte de filiació amb el Girona CF i
posar-se a treballar en la millora de les instal·lacions del Camp Municipal
d’Esports on s’ha ampliat l’aforament de la tribuna en 120 seients més i
en la millora del camp de dalt on més de 320 nois dels 6 als 16 anys entrenaran i jugaran els partits de les lligues de Futbol Base.
El CF Peralada que va celebrar el seu centenari l’any 2015, gaudirà per
primer cop en la seva història de la mà del CF Girona del futbol a la 2a
Divisió B on ens visitaran equips amb la història del Mallorca, Elx, Hèrcules i d’altres.
Esperem el recolzament de la Vila de Peralada que sens dubte gaudirà
d’una oportunitat més de donar-se a conèixer a través, aquest cop, del
seu equip de futbol, el CF Peralada.

CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC PERALADA
EN PROGRÉS CONTINU
El CPA Peralada ha continuat progressant durant la passada
temporada esportiva. No només hem seguit participant i organitzant múltiples campionats i trofeus sinó que, molt més
important encara, els nostres patinadors i patinadores han
assolit uns resultats magnífics que ens mantenen posicionats
com a club capdavanter de les comarques gironines en totes
les modalitats que practiquem.

ses gestions realitzades, l’Ajuntament no ens ha pogut atorgar, motiu pel qual, des del setembre, el CPA Peralada està
patinant al pavelló de Vilajuïga, on sí gaudim de l’horari necessari per continuar amb la nostra magnífica evolució.
Endavant, CPA Peralada!
La Junta Directiva del CPA Peralada

Tot això ha estat possible gràcies a l’esforç, dedicació, professionalitat i tarannà de tots els qui recolzem el CPA Peralada,
sobretot dels nostres esportistes i equip tècnic, però també
per la col·laboració de la resta de membres, gràcies als quals
hem estat capaços de progressar, millorar dia a dia i continuar
creixent quantitativament.
Per mantenir la gran trajectòria del nostre club durant la temporada esportiva actual necessitàvem disposar d’un horari
mínim d’ús del pavelló que, malauradament, tot i les quantio-
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CLUB DE BASQUET ALBERA-PERALADA
Com cada any, pels volts del mes d’octubre, Comencem la
nova temporada!!! Hi ho fem amb la mateixa o amb més il·lusió que les anteriors, amb les forces renovades, i amb l’objectiu que els nens i nenes s’ho passin molt bé amb la pràctica
d’aquest esport.
L’any passat vam poder gaudir d’una temporada amb dos
equips, un equip d’escoleta i un equip federat, un mini-mixta, amb el qual vam aconseguir grans resultats, resultats que
mai hauríem esperat, amb partits intensos i guanyant partits
contra el primer classificat i, d’altres, amb uns jugadors i jugadores que ho van entregar tot i, a qui, en nom de la Junta,
volem felicitar per les ganes, el joc, l’entrega i el caliu que
varen posar al dia a dia.

Enguany, tindrem dos equips en competició territorial, un
pre-mini mixta i un mini-mixta, a més de l’escoleta, i gràcies
a l’Ajuntament, disposarem del marcador electrònic al pavelló, una reclamació molt esperada i de la qual ens en sentim
molt agraïts, i en la qual posem moltes esperances per tal
que en ell s’hi puguin veure anotats grans resultats que de
ben segur arribaran.
Des de la Junta, aprofitem per convidar-vos a venir al pavelló els dissabtes al matí, perquè ens pugueu acompanyar en
aquesta nova temporada i gaudiu d’aquest esport veient a
jugar els nens i nenes.
VIU EL BÀSQUET

L’equip d’escoleta, per segon any, va disputar el torneig de la
CEBA a Figueres, primer torneig que juguen els nens quan
comencen a jugar a bàsquet i que, com es va poder comprovar, els fa molta il·lusió. També es va disputar, com sempre, la
trobada d’escoletes al mes de maig, amb una gran col·laboració de tothom que com sempre és molt d’agrair.
Jugadors, jugadores, pares i mares, un cop més, i ja en van
uns quants, tots junts vam aconseguir tirar endavant el club,
amb un gran ambient d’unió, tal i com es va veure a al mes
de juny, amb el sopar de final de temporada que vam gaudir
a la sala del Centre.
Després del sopar de fi de temporada es va fer l’entrega de medalles a tos els jugadors del club, així com un reconeixement als
equips en competició i als seus respectius entrenadors.

ÀREA D’ESPORTS

99

CENTRE EXCURSIONISTA PERALADA
Amb el bon temps, primavera i estiu, el Centre Excursionista ha
continuat amb diferents propostes per a tota la família.

El mes d’agost, i a petició de molts socis, vam tornar a fer una
sortida en caiac, a l’Escala. Temps fantàstic, caiac i dinar a la
platja on la mainada va acabar l’energia corrent per la platja i
fent castells de sorra.

Una de les primeres propostes, que va tenir molt bona rebuda i
a més ens va acompanyar el bon temps, va ser el passat 12 de
març, que vam pujar a Sta. Magdalena i vam acabar amb una
barbacoa a les taules de pícnic de la Salut de Terrades.

Primer cap de setmana de setembre, i per tercer any consecutiu, el CEP va col·laborar amb l’ajuntament en la Romeria a la
Salut de Terrades, cada vegada som més els que ens animem i
acabem el dia amb un bon dinar de germanor!

El mes següent es va proposar una bicicletada, que cal dir
molts us va espantar el quilometratge, però que els assistents
van gaudir molt.

Com a novetat, aquest any també hem col·laborat amb la 11a
Marxa de Vilanova, que tot i les pluges dels dies anteriors, el
temps va donar treva i va ser un èxit de participació.

Durant el mes d’abril i tenint en compte que la 3ª Camí de Carros era el mes següent, el Dr. Soler va decidir fer el repte del
mes a Peralada, amb ni més ni menys 197 concursants, batent
el record!

Encetem la tardor amb més propostes, seguiu-nos a Facebook
per saber què us estem preparant.

El 28 de maig, la 3ª Camí de Carros, 343 participants que van
fer que fos tot un èxit. Aquest any com a novetat vam formar
part del circuit Oncokids, on els diners recollits anaven destinats a Oncolliga Girona.
Un cop passada la “running”, vam fer el Camí de Ronda de Cadaqués a Port Lligat, anant cap al vespre i tornant de nit amb frontals després d’un banyet i soparet a la platja, com sempre una
de les sortides amb més bona rebuda, sobretot per la mainada.
A final del mes de juliol, i amb la calor que feia, vam fer l’acampada anual, a Albanyà aquest any. Tendes, carn a la brasa, excursions al riu… un cap de setmana memorable on vam riure i
fer pinya.

CLUB PATÍ SPORT PERALADA
Ara fa just un any el nostre Club encetava la seva activitat
amb una trentena de patinadors de diferent nivells. Al llarg
d’aquesta primera temporada el Club ha organitzat diverses
activitats: el Festival de Nadal, el Festival de Temporada, que
tingué com a fil conductor les Emocions, i un sopar de germanor per a totes les famílies del Club. També hem participat
com a convidat en diferents Festivals de Clubs de les comarques de Girona.
Sense deixar aquesta part més lúdica, els nostres patinadors
s’han anat formant per presentar-se a les proves de nivell de
la Federació Catalana de Patinatge.
Aquest any encetem la segona temporada amb un increment
notable de patinadors, sobrepassem la cinquantena. Tenim
grups de totes les categories de lliure i incorporem el grup
d’adults els divendres al vespre.
Si voleu conèixer-nos ens trobareu al pavelló poliesportiu municipal els dimarts, dijous i divendres! US HI ESPEREM!!
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CLUB D’ESCACS EMPORDÀ - PERALADA

Diumenge 1 d’Octubre dins els actes de la Festa de les Entitats, el
Mestre Internacional Julio Alonso va disputar unes partides simultànies front divuit jugadors del Club d’escacs Alt Empordà, des de
mainada fins a jugadors de nivell.
Van participar, Enric Serra, Vicens Peig, Biel Subirós, Oriol Subirós,
Arnau Vives, Aleix Cusí, Josep Martí, Martí Insa, Guillem i David
Campos, Néstor Pérez i algun espontani
El mestre va signar 17 victòries per unes taules front Dani Rebollo
qui va saber aprofitar un petit avantatge. La partida més llarga la va
disputar Enric Serra, però finalment va haver de tombar el Rei.
El club continua amb la seva activitat, principalment d’escacs formatiu i de base.
Varis jugadors han participat en els campionats d’Espanya a Salobreña Granada, sent els resultats més destacats Oriol Serra Canals
que va finalitzar dotzè i segon representant català, en Sub18, en no
poder-se imposar en la darrera partida en la disputa pel podi.
Juan Alber Garcia va finalitzar en Sub12 ràpid com a vint-i-cinquè
d’Espanya i també segon millor català en Sub12 Ràpid, en Sub12 estàndard ell i Martí Insa van finalitzar amb la meitat del punts.
Si voleu començar a moure peces, truqueu a M.I. René Alonso al
telèfon 618.22.37.68.
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Consultable online la publicació

“El Butlletí de Peralada”

amb tres mil pàgines digitalitzades.
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Recentment l’Arxiu Comarcal ha afegit a
consulta pública una càrrega de pàgines
digitalitzades, que poden ser lliurement
consultades en obert; entre aquestes,
ha estat inclosa la nostra publicació
local “El Butlletí de Peralada”. També es
poden consultar uns seixanta mil fitxers
corresponents a unes cent-cinquanta
publicacions i revistes municipals
altempordaneses des de finals del segle
XIX fins força actuals.

El projecte de digitalització de premsa històrica dels arxius
neix de la necessitat de posar a l’abast dels usuaris un tipus
de documentació sovint complementària a la pròpia dels
documents d’arxiu. La possibilitat de disposar d’una eina
de treball per a investigadors o usuaris en general dels
arxius o del Web és un avenç important en el conjunt dels
serveis que es donen des de la Xarxa d’Arxius Comarcals.
“XAC_premsa” és útil per a l’investigador que vol treballar
des de l’arxiu o des de casa, però també, i no menys
important, és útil per qualsevol ciutadà que motivat per
investigació, recerca d’informació o qualsevol altra causa,
pot recuperar informació i documentació des de qualsevol
lloc. En aquest punt és important remarcar que “XAC_
premsa” es publica en cinc llengües: català, occità (aranès),
espanyol, anglès i francès. La missió d’aquesta eina té una
doble vessant: difondre els fons hemerogràfics digitalitzats
i donar accessibiitat a la ciutadania a aquest patrimoni.
Per poder formar part de l’univers de cerca Web, “XAC_
premsa” disposa d’un model de descripció de metades
basat en OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol
for Metadata Harvesting). Aquest protocol defineix un
mecanisme per a la generació i obtenció de metadades a
partir dels registres de qualsevol tipus de repositori.
L’adreça d’accés a la plataforma de Xac Premsa és:
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top.
El programa permet fer cerques simples i avançades en
una publicació determinada o a totes per paraules claus,
amb possibilitat de reproducció digital. Ja sabeu tots els
que heu col·laborat a qualsevol revista municipal, podreu
trobar el vostre article a través d’internet.
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de 1996 al 2000

de 2001 al 2005

de 2005 al 2012

de 2013 a l’actualitat
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INFORMACIÓ
TELEFONS

AJUNTAMENT DE PERALADA

SERVEIS SOCIALS

CASA DE LA VILA
972 538 006

Assistent Social (Concertar entrevista prèvia)
972 538 006

CENTRE CULTURAL SANT DOMÈNEC
972 538 840

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
681 180 206

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

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

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

LLAR D’INFANTS ORLINA
972 538 980

Servei de recollida de trastos vells
628 194 968

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

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

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

Sanajement (inundacions i desembussos)
Hores d’oficina: 972 450 887
Urgències: 902 136 013
Servei de recollida d’escombraries (Sersall 95, SL)
972 158 742
Servei de Taxi (Avelino Caballero)
696 906 476
972 505 050

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

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

PERE TORRENT I MARTÍN ALCALDE DE PERALADA

ROSA CORTADA SÁNCHEZ 1a TINENT D’ALCALDE

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

Àrees de Cultura i Ensenyament.

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

hores convingudes

608 97 90 64 · alcaldia@peralada.cat

669 811 477 · cultura@peralada.cat

LOURDES CARRERAS SELVA 2a TINENT D’ALCALDE

JOAN CROS FERRARÓ 3r TINENT D’ALCALDE

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

Àrees d’Agricultura, Medi Ambient i Sanitat

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

MÒNICA LLADÓ DESCAMPS REGIDORA

Àrees de Benestar Social, Turisme i Joventut.
hores convingudes

hores convingudes

626 060 109 · agricultura@peralada.cat

MARIA JOSÉ ROMERO MADRID REGIDORA

Àrees de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació
hores convingudes

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

622 360 065 · regidoria.promocio@peralada.cat

SERVEIS TÈCNICS

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

ARQUITECTE
dimecres, de 9 a 14h

972 538 006 · arquitecte@peralada.cat
APARELLADOR
dimecres, de 10:30 a 14h

972 538 006 · aparellador@peralada.cat

SERVEIS ADMINISTRATIUS
De dilluns a divendres, de 8 a 15h

972 538 006 · ajuntament@peralada.cat

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
De dilluns a divendres, de 8 a 23h
Dissabte, de 10 a 14h i de 15 a 19h

681 180 206 · esports@peralada.cat

INFORMACIÓ

De dimarts a dissabte, de 10 a 18h
Diumenges i festius, de 10 a 14h
Juliol i Agost: cada dia, de 10 a 20h
972 538 840
Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat
Dinamitzador Cultural: dinamitzacio@peralada.cat
SECRETARIA-INTERVENTORA
Sra. Mercè Comamala Laguna
De dilluns a divendres, de 11 a 13h

972 538 006 · secretaria@peralada.cat

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

972 538 006

105

SOCIETAT

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

NAIXEMENTS

MARTÍ I ANIOL CID MILLET
27/04/2017 · Peralada

MICHELA GAVE GAVE
9/06/2017 · Vilanova de la Muga

ALMA TRENAS SAGRERA
11/08/2017 · Peralada

ÒSCAR PIÑAR BASSAS
23/09/2017 · Peralada

27/05/2017
Peralada

Albert Trull Clos
i Alba Coll Rivera
3/06/2017
Peralada

Antoni Piñar Carrillo
i Anna Bassas Roselló
25/08/2017
Peralada

Joan Bech Sabat
i Cristina Muñoz Genis
2/09/2017
Peralada

Iván Pérez Velasco
i Aïda Llavanera Brugués
10/09/2017
Peralada

Joaquin Pallisera Lloveras
i Mireia Roig Carreras
16/09/2017
Peralada

Xavier Carpena Roya
i Carme Lorenzo Pérez
3/10/2017
Peralada

Joan Planes Portel
i Marta Bech Gibert
14/10/2017
Vilanova de la Muga

CASAMENTS

Eduardo Martín de Pozuelo Dauner
i Beatriz Soledad Garvia Peñuelas

DEFUNCIONS
Peralada
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Vilanova de la Muga

Maria Fontcuberta Ambrós (11/04/2017)

Joaquin Bardella Ferraro (2/07/2017)

Pere Trinch Cusi (3/06/2017)

Maria Gimbernat Oliva (31/08/2017)

Brigit Trude Zirener (19/06/2017)

Miquel Gusó Callis (1/09/2017

Joan Tarrés Bech (6/06/2017)
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