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Apreciats veïns i veïnes,

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada

Des del darrer butlletí a ara ens ha sorgit la pandèmia de la COVID19 que ens ha alterat del tot el nostre dia a dia. Hem hagut d’ ajornar quasi totes les activitats que dúiem
a terme, que a l’ésser nombroses, ha suposat que el contacte social entre els/les veïns/
es i col·lectius disminuís notablement, la relació entre uns i altres ja no ha estat la
mateixa. El que ens uneix en els actes i activitats ha quedat afectat. No obstant bona
part d’aquesta mancança ha quedat suplementada per la solidaritat, el voluntariat i
l’ajuda entre veïns i veïnes que segur que ens ha unit encara més.
Tots hem pres consciència de les dificultats i de l’excepcionalitat del moment que ens
toca viure, però encara hauríem de fer un pas més i des d’aquest editorial vull demanar que siguem tots i totes molts curosos seguint les indicacions de les autoritats
sanitàries, del Govern i de les recomanacions que ens arriben per diversos mitjans.
Ho hem de fer per preservar la nostra salut, per la de la gent més vulnerable, per
respecte als que han patit la malaltia i en especial pels que han perdut un familiar,
conegut i/o amic.

EL BUTLLETÍ
DE PERALADA
Revista d’informació municipal

EDICIÓ
Ajuntament de Peralada
Plaça Gran 7, 17491 Peralada

DIPÒSIT LEGAL
GE-1320-1988

DISSENY I MAQUETACIÓ
Comoyoko

REDACCIÓ
Ajuntament de Peralada

FOTOGRAFIA
Ajuntament de Peralada

FOTO PORTADA
Inauguració Institut de Peralada
i COVID-19. Les notícies de 2020

COORDINACIÓ
Àrea de dinamització

+ INFORMACIÓ

Ens hi juguem molt i us demanaria que, entre tots i totes, fem que Peralada i Vilanova siguem també modèlics en aquest aspecte.
Paral·lelament la vida segueix, les gestions, projectes i dia a dia han de continuar. En
aquests mesos difícils hem pogut oferir el servei de Casal, obrir la Piscina, inaugurar
l’Institut, reobrir Centre de Dia, Llar d’Infants, Pavelló i Zona Esportiva, aconseguir
els compromisos d’arranjament de la carretera de Castelló-Vilanova-Peralada, i el
desplegament de fibra òptica a Vilanova, entre d’altres. Molts dels serveis amb un
seguit de restriccions i recomanacions, degut a la pandèmia, que no sempre són
ben enteses pels ciutadans i usuaris, però que són del tots necessàries per garantir
la seva continuïtat.
També vull fer una crida, novament, al civisme de totes i tots en no embrutar l’espai
públic, amb llaunes, mascaretes, defecacions d’animals, etc. Però especialment amb
la gestió que fem dels residus, separació correcte del reciclatge i la fracció orgànica.
Utilitzar correctament els contenidors, la deixalleria i no llençar trastos pels carrers
ni pels camins. Segons les darreres dades del Consell Comarcal som dels municipis
de la comarca que pitjor reciclem. Des de l’Ajuntament no podem fer més que posar
tots els mitjans perquè es pugui fer correctament i per això tenim a disposició de tots
els veïns i totes les veïnes les àrees d’aportació de residus amb tots els contenidors
degudament identificats, una deixalleria amb un dia més d’obertura, recollida domiciliària de trastos i voluminosos, etc. Però tots aquests serveis no serveixen de res si
nosaltres no hi col·laborem i no en fem un correcte ús. Tot això suposa uns increments de costos que cal fer-hi front, les actituds incíviques no ens surten gratis.
Com sempre us recomano que esteu atents a les xarxes socials de l’Ajuntament on
es va informant de les novetats, activitats i notícies del nostre municipi i que de ben
segur seran del vostre interès. En qualsevol cas podeu dirigir-vos a Sant Domènec per
ésser puntualment informats.
Aprofito per desitjar-vos molt bona salut a tots i totes!!!
Rebeu la meva més cordial salutació.

ÀREA DE CULTURA
dinamitzacio@peralada.cat
www.peralada.cat

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada, novembre de 2020
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CRÒNICA DE PERALADA

DONES QUE
LLEGEIXEN DONES
Vint-i-dues veïnes del municipi es van empoderar el Dia Internacional de les Dones amb la lectura pública de poemes “Dones que llegeixen a
Dones”, que va tenir lloc el 8 de març passat en un
acte públic a la plaça del Carme. En l’acte, que es
va iniciar amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones 2020 per part de les dues
regidores de l’Ajuntament de Peralada i va finalitzar amb l’entrega d’un obsequi personalitzat
a totes les participants, també hi van intervenir
Aina Vives Pararols, pubilleta de Peralada 2019,
i Ona Cervera Cortada, pubilla de Peralada 2019.
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DUES ASSEMBLEES
D’ENTITATS PESSEBRISTES
A PERALADA
També el 8 de març, Peralada va exercir d’amfitriona
de dues assemblees d’entitats pessebristes: la 30a.
de l’Associació Coordinadora i la 1a. de la Federació
de Pessebres Vivents de Catalunya. Les trobades van
tenir lloc al claustre de Sant Domènec, escenari del
primer pessebre vivent que es va celebrar a la vila.
Un esmorzar popular, visites guiades al centre històric i al parc del Castell i un dinar de germanor on
es va entregar un detall commemoratiu als pobles
participants, van servir de complement als actes.

CRÒNICA DE PERALADA
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TEMPS DE PANDÈMIA
La segona setmana de març ens va sorprendre amb la notícia d’una pandèmia
mundial de dimensions i efectes inimaginables. Durant els gairebé 3 mesos
que va durar el confinament, Ajuntament i veïns i veïnes vam fer tàndem per
cuidar-nos els uns als altres. A continuació teniu un resum d’algunes de les
mesures, iniciatives i activitats al municipi durant aquells primers mesos de
crisi sanitària i més enllà.

MESURES SANITÀRIES
CONTRA EL CORONAVIRUS
DESINFECCIÓ DE CARRERS
Complementant la feina que va fer la brigada municipal
durant tot el confinament, l’Ajuntament va contractar
amb la Mancomunitat Intermunicipal del Servei de Control de Mosquits la desinfecció de contenidors i equipaments municipals tres cops per setmana.
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TANCAMENT DE PARCS
INFANTILS I FONTS
Seguint les ordres de les autoritats sanitàries, els parcs
infantils i les fonts públiques van romandre tancades
durant el confinament.

PANTALLES PROTECTORES ALS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Per tal de continuar oferint servei als equipaments municipals oberts al públic i de protegir la salut tant del
personal com de les persones usuàries, l’Ajuntament va
instal·lar-hi pantalles de plàstic transparent. A la imatge,
el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.

OBERTURA DE LA PISCINA I
REOBERTURA DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU
Afortunadament, la fi de l’estat d’alarma i l’inici de la
represa (la nova normalitat), ens van permetre obrir la
piscina durant tot el període estiuenc, això sí, amb totes
les mesures de seguretat: aforament limitat, presa de
temperatura, neteja i desinfecció de gandules després de
cada ús, distància de seguretat, limitació d’ús de dutxes i
vestidors, etc.
Quant al pavelló, després d’haver estat tancat més de 5
mesos i mig, va reobrir l’1 de setembre, amb horari només
de tarda-vespre, ús del gimnàs per franges horàries i cita
prèvia, i la resta de mesures de higièniques i de seguretat; us informarem puntualment si es reprenen les activitats dirigides.

CRÒNICA DE PERALADA / TEMPS DE PANDÈMIA
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INICIATIVES VEÏNALS SOLIDÀRIES

POSA’T LA MASCARETA, PERALADA
La primera acció que hem d’agrair a la iniciativa popular és la
que va sorgir del grup de voluntàries i voluntaris de “Posa’t la
Mascareta, Peralada”. En els moments més crítics del confinament i quan trobar mascaretes era gairebé una odissea, una
trentena de veïnes i veïns en van confeccionar més de 2.000!
L’Ajuntament va comprar-ne la tela reglamentària i de manera
altruista l’equip de “Posa’t la Mascareta, Peralada” les va cosir.
Posteriorment, amb la col·laboració de la Farmàcia Peralada i
la Clínica Dental Peralada, es van esterilitzar. Es subministraven a la farmàcia, a canvi d’un donatiu. Es va recollir un total de
2.600 euros, que es van entregar a la Fundació Salut Empordà.
Des d’aquí, el nostre reconeixement a totes les persones que van
idear la iniciativa, hi van treballar o hi van donar suport. I, especialment, gràcies a totes les voluntàries i voluntaris que ho
vau fer possible: Aina Cabello Palahí, Èlia Cabello Palahí, Lluís
Cabello Just, Dolors Callís Gumbau, Meritxell Capallera Gibert,
Gemma Clos Maset, Fina Clopés Gasull, Rosa Cortada Sánchez,
Maria Cros Serra, Judith Fabre Delgado, Cati Font González,
Dolors Gibert Golobardes, Carme Gibert Ponsí, Àngela González Centelles, Anna Ma Granell Cros, Pau Menéndez Molist,
Carme Moradell Roura, Mariona Negre Magrià, Anna Oliveras
Punset, Maria Dolors Palahí Pallé, Llúcia Pey Pujol, Esther Pujol Marcé, Teresa Pujolar Olivet, Roser Ruiz Ortiz, Imma Sàbat
Puchol i Carme Soler Mont.
Encara podeu trobar mascaretes realitzades pel col·lectiu, a la
Farmàcia de Peralada, i col·laborar amb la causa!
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PANTALLES FACIALS PER
AL PERSONAL MUNICIPAL
Un altre projecte de voluntariat fou el que s’engegà gràcies a la iniciativa del jove peraladenc Adrià Maset Rustullet
(@3dco_3d), que, juntament amb el grup de voluntaris i voluntàries Coronavirus Makers (que va proporcionar el material homologat a l’Ajuntament), van confeccionar amb una impressora
3D pantalles facials protectores per al personal municipal de
serveis essencials. A tots ells, també moltes gràcies!

XARXA DE VOLUNTARIAT
Per tal d’atendre les necessitats de persones vulnerables que
no podien sortir de casa, durant el confinament l’Ajuntament
va impulsar la creació d’una xarxa de voluntaris i voluntàries.
Aquesta xarxa es va ocupar de mantenir contacte telefònic
amb les persones grans i/o soles per saber si es trobaven bé,
necessitaven algun cosa o simplement volien xerrar. Gràcies
a la generositat i l’altruisme de la Xarxa, es va poder donar
resposta a les més de 25 demandes rebudes, en general per
comprar menjar i productes de primera necessitat, anar a la
farmàcia, fer la recollida de residus o ajudar en gestions mèdiques amb el CAP. Gràcies a tots i totes els que vau formar-ne
part: Mercedes Baleztena Albistur, Albert Carbó Benavent,
Fina Clopés Gasull i Marta Expósito Cortecero. Gràcies, igualment, al restaurant El Jou Vell i a la Clínica Dental Peralada,
que van subministrar els guants i les mascaretes per tal que el
voluntariat pogués oferir els serveis amb la màxima seguretat.

CRÒNICA DE PERALADA / TEMPS DE PANDÈMIA
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ACCIONS MUNICIPALS
ACOMPANYAMENT A PERSONES
VULNERABLES PER PART DEL
PERSONAL MUNICIPAL
Des del dia 16 de març, en què es va decretar el confinament, i
fins a l’entrada a la fase 1, quan ja es va poder començar a sortir
de casa, diferent personal municipal va vetllar pel benestar dels
veïns i les veïnes més vulnerables.
La Guàrdia Municipal va incloure en el servei el seguiment a
peu de porta d’aquelles cases amb gent gran, sola o especialment vulnerable. Mentre que el personal del Centre de Turisme
Cultural Sant Domènec es va ocupar de fer-ne un seguiment telefònic setmanal. Un total de 28 persones, residents en 23 llars
diferents, es van beneficiar d’aquests serveis.

CREACIÓ I DIFUSIÓ DE
CARTELLS INFORMATIUS
Es van confeccionar, repartir pels comerços i difondre a les xarxes socials un seguit de cartells amb la
informació més rellevant per promoure un confinament segur i més fàcil per a tothom: mesures per
minimitzar riscos, xarxes de voluntariat, comerços
i establiments que feien servei a domicili, telèfons
d’interès, etc.

A més, a través dels Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, es va mantenir un contacte telefònic específic amb les
persones majors de 70 anys, per tal de fer un estudi de la seva
situació durant la Covid-19 i poder respondre de manera més
ràpida i adient en cas de necessitat.

CAMPANYA “ESTABLIMENT SEGUR
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA”
Es va promoure l’adhesió dels establiments del municipi a la
campanya engegada per l’Institut Català de les Dones i els Mossos d’Esquadra “Establiment Segur contra la violència masclista”; s’hi van adherir un total de 14 comerços i establiments de
Peralada i Vilanova de la Muga (Carnisseria Can Navarra, Embotits Can Solatges, Peixateria Albert, Llibreria 2 Clips, La Fleca
de Baix, La Botigueta, Granja Sués, Farmàcia Peralada, Forn El
Llonguet, l’Obrador d’en Quimo, La Sala de Vilanova, Perruqueria Colours, Restaurant El Centre, Antiguitats Serra Planas,
Centre d’Estètica Pili Gama i Agroassessors).

COL·LABORACIÓ AMB
EL PROJECTE LOLA
Es va coordinar i promocionar la campanya de l’Associació Projecte Lola, que oferia voluntariat per tenir cura de gossos de personal de serveis essencials
i/o de persones vulnerables durant el confinament.
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ANIVERSARIS
D’INFANTS DURANT
EL CONFINAMENT
Amb el cotxe patrulla, la sirena a top drap i la
cançó de “per-molts-anys”, la Guàrdia Municipal de Peralada va felicitar l’aniversari als
infants de 0 a 12 anys que feien anys durant el
confinament. D’aquesta manera tan especial,
el cos va contribuir a fer que 14 nens i nenes
del municipi tinguessin un dia especial tot i
les limitacions a la mobilitat decretades per
l’estat d’alarma. Aprofitem aquestes línies
per agrair als nostres agents la seva predisposició i bon humor.

CRÒNICA DE PERALADA / TEMPS DE PANDÈMIA
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DIFUSIÓ DE LA CULTURA A TRAVÉS
DE LES NOVES TECNOLOGIES
Durant l’estat d’alarma, l’Ajuntament va continuar treballant
i apostant per oferir cultura, en aquest cas a través de les noves tecnologies.
Amb aquesta idea, el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec es va adherir a Museuobert.cat, un portal del Departament de Cultura de la Generalitat que permet la difusió digital de les col·leccions dels museus a les xarxes socials. Podeu
veure les peces del Museu de la Vila aquí:
www.museuobert.cat/ca/sant-domenec-museu-peralada
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Dins el projecte de promoció i millora del conjunt arquitectònic de l’església romànica de Santa Eulàlia de Vilanova de
la Muga, es va crear un tour virtual que permet visitar l’interior del temple. Podeu veure’l aquí:
http://codisqr.rumbapp.com/uploads/vilanova_muga/tourvirtual/
Igualment, Sant Domènec es va adherir a Cultura Virtual,
una nova plataforma de l’Àrea de Cultura de la Diputació de
Girona per a la promoció digital d’activitats culturals, des
d’on també podeu accedir a aquestes dues iniciatives.
Ambdues iniciatives han permès mantenir obert i mostrar
part del nostre patrimoni, de manera virtual, durant els mesos que els edificis han estat tancats per la pandèmia.

BUTLLETÍ TARDOR

ALTRES
INICIATIVES
El nostre municipi no ha estat una excepció i
Peralada i Vilanova es van sumar també a altres iniciatives per fer més suportable el confinament, com posar música als barris tots els
vespres per encoratjar al personal sanitari o
guarnir cases i carrers per commemorar una
diada de Sant Jordi atípica.

CRÒNICA DE PERALADA / TEMPS DE PANDÈMIA
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LOCALITZADES DUES
GRANADES DE MORTER
AL RIU ORLINA
El fort temporal del mes d’abril passat va fer créixer el cabal i
la força de l’aigua de l’Orlina. Probablement per això, el dia 3
de maig un matrimoni veí de Peralada va descobrir, mig amagades al fons del riu, dues unitats d’obusos de la Guerra Civil
espanyola model Valero 81 mm, d’uns 40 centímetres.
A partir del seu avís, es va activar el protocol d’actuació: la
Guàrdia Municipal va avisar els Mossos d’Esquadra i aquests
a la unitat d’explosius Tedax.

Com que les bombes es trobaven en un lloc pròxim a la població i no era factible fer-les explotar allà mateix, els efectius
del Tedax les van traslladar en un indret segur fora de la població i allà van fer l’explosió controlada i amb les condicions
de seguretat requerides.
No es descarta que se’n trobin més, ja que, segons expliquen
els veïns de més edat, en els últims mesos de la guerra civil
les tropes republicanes van fer explotar tres trens carregats
d’armament en aquesta zona. Durant la retirada i posterior
desfeta de l’exèrcit republicà, es van abandonar grans quantitats d’armament a l’Alt Empordà. Ja l’any 2004, una altra
crescuda del riu Orlina al seu pas per Peralada va posar al
descobert una quinzena de granades de morter de finals de
la guerra civil.

“MULLA’T PER
L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE” 2020
Com en els darrers anys, l’Ajuntament es va adherir a la
campanya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”. Enguany la
data escollida va ser diumenge 12 de juliol. A la piscina municipal es va vendre marxandatge en benefici de la causa.
Els donatius han ajudat a garantir el manteniment dels serveis de rehabilitació, acompanyament, formació i intermediació laboral de persones amb esclerosi múltiple.
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HOMENATGE
A LES PERSONES
QUE ENGUANY
FAN 90 ANYS

CRÒNICA DE PERALADA

Cada any pel volts de la Diada i coincidint amb els actes d’homenatge a la gent gran, l’Ajuntament de Peralada fa entrega
d’una placa commemorativa a les persones del municipi que
celebren el seu norantè aniversari al llarg de l’any.
Enguany i a causa de la pandèmia, els homenatjats i homenatjades van rebre la placa commemorativa i la felicitació de
l’alcalde i la regidora de Benestar Social al seu domicili. El
municipi compta amb 9 persones nonagenàries més: Anita
Argelés Mallart, Magdalena Carbonell Pinsach, Miquel Casanovas Vilà, Inés Golobardes Algans, Jean Joseph Leon Drese,
Joan Llavanera Quintana, Àngela Matilde Fiol, Antonio Rodríguez García i Paco Soler Diumenjó. Per molts anys a tots!
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PERALADA I VILANOVA DE
LA MUGA, ESCENARIS DE
VISITES GUIADES D’ESTIU
PER A TOTS ELS GUSTOS
Afortunadament, la pandèmia no ha aturat del tot el turisme
a l’Alt Empordà, i Peralada ha comptat amb un bon nombre
de visitants aquest estiu. Per a ells i també per als vilatans i vilatanes que s’hi ha volgut sumar, l’Ajuntament va organitzar
un total de 6 visites guiades per a tots els públics a diferents
indrets del municipi.
Programades de dimarts a diumenge i amb totes les mesures
de seguretat, entre el 27 de juny i el 13 de setembre, mig miler
de persones van gaudir de les noves visites guiades d’estiu.
A Peralada, Un viatge al passat, un passeig pel centre històric
de la vila que incloïa el claustre de Sant Domènec; Secrets
dels rius de Peralada, un taller participatiu per descobrir els
animalons que s’amaguen sota l’aigua i entre les pedres dels
rius de Peralada i els seus afluents; la ruta literària Què us
diré? Ramon Muntaner i Peralada, un recorregut pels escenaris de la Crònica amb lectures de fragments de l’obra, i Cen-

16

dres, cèntims i celebracions, una visita teatralitzada amb sortida i arribada al claustre de Sant Domènec que ha sigut un
èxit absolut i on han participat famílies d’arreu de Catalunya.
Vilanova va ser l’escenari de les dues visites restants: Santa
Eulàlia: un tresor a l’Empordà, una explicació detallada de
la l’església mil·lenària i de les pintures romàniques recentment restaurades, a més d’un passeig per l’entorn, i l’Itinerari
natural pel rec del Molí de Vilanova de la Muga, una oportunitat per descobrir el bosc de ribera i veure de prop ocells
migradors, papallones i libèl·lules fent una tranquil·la passejada per en un indret d’origen medieval tan especial com
l’antic rec comtal.
Ja a finals d’estiu (el 26 de setembre) i en el marc de l’edició
empordanesa del Festival de Senderisme dels Pirineus, Empordà Sea Walking, va tenir lloc la visita “De fora vingueren...”
entre Vilanova de la Muga i Castelló d’Empúries.

BUTLLETÍ TARDOR

INAUGURACIÓ DE LA NOVA
SENYALITZACIÓ DEL CAMÍ DE
SANT JAUME A L’ALT EMPORDÀ
L’associació Gerunda-Amics del Camí de Sant Jaume va triar
Peralada per inaugurar la nova senyalització del camí a la comarca. Es tracta d’un conjunt de plaques ceràmiques que serveix als pelegrins per seguir el traçat urbà de les poblacions per
on passa el Camí. La senyalització identifica per primer cop el
traçat transfronterer de la Via Heraclea i reforça el traçat del
Camí de Rodes, tots dos amb confluència a Peralada.
L’acte va tenir lloc dissabte 3 d’octubre al claustre de Sant
Domènec, i hi van participar alcaldes dels municipis de l’Alt
Empordà, i la presidenta i el conseller de Turisme del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà; diversos membres de la Fundació
Orden del Camino de Santiago i de l’Associació Gerunda-Amics
del Camí de Sant Jaume en van ser els convidats d’honor.
A més de la inauguració de la nova senyalització, durant l’acte es va entregar una condecoració commemorativa de l’acte a
l’alcalde de Peralada i la distinció xacobea de la Via Heraclea al
Consell Comarcal de la Selva; a més, es van nomenar els nous
novicis de la Orden del Camino de Santiago.
Val a dir que a Sant Domènec els caminants també hi poden
obtenir les credencials del Camí així com diferents objectes de
marxandatge que promocionen la ruta.

CRÒNICA DE PERALADA
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EXPOSICIONS

8a MOSTRA
D’ART EDICIÓ
VIRTUAL
( DES DEL 15 D’AGOST )

Com de costum, el mes d’agost es va inaugurar la
Mostra d’Art dels Artistes Locals. Per l’excepcionalitat del moment, però, aquesta 8a. edició es va fer
només de manera virtual a través de la pàgina web
i les xarxes socials municipals. Vint-i-tres artistes
del municipi (Núria Algans, Pere Amat, Montse Badosa, Miquel Barneda, Enric Barneda, Eva Boada,
Alexandre Chechi Lang, Joan Compte, Angelika
Dickopf, Montse Fernández, Loreto Forcada, Ramon Garrido Marqueño, Josep Miquel Guasch,
Manuel Hernández, Marcial Hernández, Pilar Martínez, Carme Portell, Bet Presas, Eudald Serra Font,
Eduard Serra Font, Martí Tarrés, Guy Thomas i
Blanca Valls) van participar-hi. La Mostra continua
visible als canals digitals.
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OUT OF PLACE,
DE MARIA
ALZAMORA
( DES DEL 18 DE SETEMBRE )

La dissenyadora gràfica, fotògrafa i il·lustradora
Maria Alzamora dibuixava ja de ben petita. No va
ser, però, fins als 15 anys que va començar el viatge artístic. La seva obra, que inicialment era una
manera de relacionar-se amb l’entorn, va passar
a ser també la manera per entendre’s a si mateixa.
La seva sèrie Out of Place també es va inaugurar de
manera virtual. Podeu continuar visitant-la al web
i les xarxes socials de l’Ajuntament.

BUTLLETÍ TARDOR

COMUNICACIÓ
TENIM TELEGRAM:
@ajperalada

Coincidint amb el confinament, l’Ajuntament va posar en marxa
un nou mitjà de comunicació amb els veïns i veïnes: el canal de
missatgeria instantània Telegram, que serveix per enviar informació municipal destacada d’una manera més directa. Per accedir-hi, només cal subscriure’s a l’aplicació Telegram per a dispositius mòbils i seguir l’àlies @ajperalada, o bé accedir-hi a través
de l’enllaç https://t.me/ajperalada
El canal de Telegram s’afegeix així a la resta de serveis de comunicació digital municipal: la pàgina web i els comptes corporatius a
les xarxes socials d’Instagram, Twitter i Facebook.

COMUNICACIÓ
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NEIX PERLAGATS,
ASSOCIACIÓ DEFENSORA
I PROTECTORA DE GATS
I GATES FERALS
Perlagats som una associació sense ànim de lucre creada el
passat dia 1 de juny de 2020 per persones voluntàries i que
tenim com a objectiu defensar i protegir els gats i les gates
ferals de la nostra població, la seva alimentació, cura i castració. També promoure l’acollida i l’adopció responsable dels
gatets/es.
Des del nostre inici, hem entregat en adopció 31 gatets petits i 2 adults.
El nostre grup de voluntaris/es és petit, estem en els nostres
inicis, però posem tot allò que està a la nostra mà per tirar
endavant amb la iniciativa:
Unes persones són alimentadores i controlen els gats
malalts o ferits i els mediquen. També es fa el possible perquè els agafin confiança i poder-los capturar, tant per reubicar-los a les colònies com per portar-los a esterilitzar. És una
cosa que requereix temps i molta paciència. També vigilen
l’arribada de nous membres, alguna vegada pot aparèixer algun gat que ha patit abandonament, s’ha de dir que aquests
gats, encara que intentin adaptar-se a una colònia no en formen part, no estan acostumats a la vida de carrer i els és molt
difícil la seva supervivència en aquestes condicions, aquí
l’alimentadora pot arribar a ser un referent molt important.
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Altres voluntàries fan la difusió, part molt important per a
donar-nos a conèixer i poder fomentar l’adopció, sensibilització, participació en projectes d’altres entitats i recaptació de fons, mitjançant les xarxes socials.
Una cosa que ens falten i són vitals, són les cases d’acollida. Quan podem agafar els gatets/es petits/es, que ja poden
menjar sigui biberó o pinso, els portem a cases d’acollida, on
els cuiden, alimenten, sociabilitzen i quan ja tenen l’edat
adequada, els posem en adopció. És una gran feina la que fan
les esmentades cases, actualment les dues que tenim, tenen
molts gatets/es per atendre.
Quan entreguem els gatets en adopció, es fa sempre amb un
contracte d’adopció responsable i nosaltres en fem el seguiment, controlem que els vacunin, els esterilitzin i els posin el
xip, tal com consta en el contracte signat.
Cal tenir en compte que tots els que no podem agafar en
acollida, per falta de cases, o els que no puguem donar en
adopció, s’hauran de traslladar a les colònies, i per tant
hauran de viure al carrer.

BUTLLETÍ TARDOR

EXPERIÈNCIES REALS..
Només el que sap que vestir-se de negre és sortir de casa
ple de pèls, o deixar un got amb aigua a taula és aigua perduda, sap com es troba a faltar quan ja no hi son. Com
s’enyoren els peus calents sota els llençols a l’hivern, el
ronroneig a cau d’orella de nit o fer equilibris per no caure a mig passadís quan es freguen a les teves cames. Ningú t’explica, quan ajudes a un gat a tirar endavant, que en
realitat ho fareu junts. Perquè mai més et sentiràs sol/a,
ni per anar al lavabo. No recordaràs com era la vida sense
pèls, perquè hi faltava alguna cosa: l’amor més sincer.
Un cop coneixes el que aquests animals et dónen no permetràs que a cap altre li falti de res.
Ajudar és molt fàcil, amb molt poc pots rebre tant... tot
gran canvi comença amb un petit gest. ENDAVANT!
Àstrid – Adoptant d’en Peralada (gat del camp de futbol)

També col·laborem amb l’Ajuntament a l’hora de realitzar
l’anomenat CER (captura, esterilització i retorn a les colònies).
L’Ajuntament ha establert la ubicació de tres colònies al municipi, situades a Sant Sebastià, El Bullidor i al Golf, a poc a poc
les anirem equipant, de moment ja hem tingut voluntaris que
ens han fet unes casetes per poder-hi col·locar el menjar i així
protegir-los de les inclemències del temps o també com a refugi
d’algun gat.
Volem aprofitar per demanar que si us plau es respectin els
llocs establerts com a colònies, tant l’entorn com l’espai destinat als gats ferals i també que es controli quan es passi a prop
amb algun altre tipus d’animal.
Cal dir que a dia d’avui no tenim cap tipus d’ingrés ni de subvenció. Tot el cost recau en la voluntat dels voluntaris/es i en
la bona fe de les persones que ens han fet donacions de manera
puntual, des d’aquí aprofitem per donar-los les gràcies de tot cor.
Qualsevol tipus d’ajuda seria molt benvinguda, tant d’alimentació com de medicaments habituals pels gats ferals, fent donacions econòmiques o col·laborant mitjançant el teaming, només
per un euro al mes podeu ser de gran ajuda.
Tenim també una llista de desitjos a AMAZON, en la que la gent
pot col·laborar sense tant sols moure’s de casa i que ja ens arriba
de manera directa.
Es poden trobar tots els enllaços per a la col·laboració a les nostres xarxes socials a Facebook i Instagram (@perlagats)
També dir-vos que si esteu interessats/des en ajudar-nos tant
fent voluntariat, casa d’acollida, aportant materials per les colònies,... us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant les
xarxes socials.

PERLAGATS

COM COL·LABORAR?
Fent compra de menjar i/o medicació i fer-nos-la
arribar físicament
Fer de casa d’acollida
Comprar a través de la llista de Desitjos d’Amazon
Fer-se Teamer, només per 1€ al mes, entrant a
www.teaming.net/perlagats
Fent una donació econòmica al compte bancari:
ES31 0073 0100 5805 0604 8220
Adoptant a algun dels gatets/es o gats/es adults
Sent voluntari/a actiu/va de l’entitat
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EL NOU ESPAI JOVE!
CANVI DE LLOC,
IMATGE I HORARIS
DE L’ESPAI JOVE
La inauguració de l’institut d’educació secundària ha obligat
a fer canvis en la ubicació d’alguns serveis municipals. Des del
mes d’octubre passat, trobareu l’Espai Jove a sobre el centre
de dia. De cara el nou curs, estarà obert de dimarts a divendres, de les 16.15 a les 19.00 hores.

VINE A CONÈIXER EL NOU ESPAI JOVE DE PERALADA!
Comparteix amb nosaltres idees i participa en noves propostes! Si ets jove t’esperem!
També podràs trobar-nos al correu espaijove@peralada.
cat o seguint-nos a les xarxes socials Instagram (@espaijoveperalada), Twitter (@ejoveperalada) o Facebook (@
espaijoveperalada)
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?

SERVEI D’INFORMACIÓ
I ASSESSORAMENT JUVENIL

JOVE!

VOLS ESTUDIAR?
TENS DUBTES AMB LA GESTIÓ D’ENTITATS?
VOLS FER UN VOLUNTARIAT A L’ESTRANGER?
ESTÀS BUSCANT FEINA?

ET PODEM AJUDAR
A RESOLDRE AQUESTS
I MOLTS ALTRES DUBTES.
VINE I PARLEM!
DATA I HORARI / DIMARTS DE 10 A 13.30 HORES O A HORES CONCERTADES
RESERVES / ilopez@altemporda.cat / O AL TELÉFON 671 070 622
LLOC / ESPAI JOVE PERALADA

ORGANITZAT PER / ÀREA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA
PARTICIPANTS / PER A JOVES A PARTIR DE 12 ANYS
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ELS GEGANTS DE PERALADA

ACTIVITATS EN TEMPS
DE PANDÈMIA
Enguany, la temporada de la Colla Gegantera de Peralada
ha estat completament atípica a conseqüència de la propagació de la pandèmia, fet que no s’hagin pogut fer les tradicionals trobades a la vila i arreu de Catalunya. No obstant
això, la dinàmica de la colla ha estat ben viva, ja que s’han
dut a terme una sèrie d’actes i esdeveniments amb la voluntat i finalitat de mantenir viva la flama de la fal·lera gegantera. En aquest cas, doncs, els geganters i geganteres han estat
partícips de la visita guiada organitzada per part del Centre
de Turisme Cultural Sant Domènec “Peralada: cendres, cèntims i celebracions”, han organitzat un concurs via Instagram
per als més petits i petites on havien de dibuixar els gegants
Ramon Muntaner i Na Mercadera i, en darrer lloc, l’equip de
cosidores van confeccionar i elaborar unes mascaretes adaptades pels nostres gegants i la cigonya.

FAL·LERA, FAL·LERA,
FAL·LERA GEGANTERA!
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Casa
de la
Vila
/63
25

26

CASA de laVILA

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 i veïnes el seus punts de vista, opinions i el que
creguin oportú.
Tal i com us vam informar en la darrera publicació, des
d’aquest número, el Butlletí es repartirà amb l’apartat de
la Casa de la Vila però sense la reproducció escrita de les
actes dels plens. Aquestes actes es podràn consultar en
l’edició digital, que podreu consultar al Web.
No obstant, per tal de facilitar que tothom hi tingui accés,
si voleu continuar rebent en format escrit la reproducció
de les actes dels plens ens ho feu saber a Sant Domènec
i, en aquest casos, se us repartirà el Butlletí i l’apartat de
les actes. Per tant, us animem a fer-nos arribar les vostres
preferències a Sant Domènec a on, en qualsevol cas, disposarem de còpies impreses pels qui ho sol·liciteu.

Aprofitant aquestes línies, us convidem a unir-vos al nou
mitjà de comunicació que s’ha adherit l’ajuntament, el canal de missatgeria instantània Telegram, que serveix per
enviar informació municipal destacada d’una manera més
directa. Recordeu que també podeu seguir-nos a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram, i us podeu donar
d’alta al newsletter de l’Ajuntament i rebreu regularment
informació de les activitats i actes que es porten a terme.
També us recordo que des de l’Alcaldia i les diferents Regidories estem a la vostra disposició per qualsevol dubte,
qüestió, suggeriment o el que creieu convenient de fer-nos
saber, ho podeu fer personalment, per telèfon o correu
electrònic que podreu trobar en les darreres pàgines del
Butlletí.
A continuació us passo una relació de les sessions plenàries
amb les ordres del dia que s’han tractat per tal de facilitar-vos la lectura d’allò que us sembli més rellevant.

Us recordo que els plens ordinaris, que tenen lloc el darrer
dijous de cada trimestre, són oberts al públic, són de control i en ells podreu conèixer, entre d’altres, els informes
de les regidories i els precs i preguntes que es fan a l’Equip
de Govern.
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CASA DE LA VILA

SESSIÓ DE 10 DE GENER DE 2020
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2019 (Expdt. 2019000641), extraordinària de 23
d’octubre de 2019 (Expdt. 2019000671), extraordinària i urgent de 23 d’octubre de 2019 (Expdt. 2019000675), extraordinària de 4 de novembre de 2019 (Expdt. 2019000697), extraordinària de 18 de desembre de 2019 (Expdt. 2019000775).
2. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
3. Informes de les regidories.
4. Proposta d’aprovació de la moció presentada pel grup
municipal Independents de Vilanova d’obres de manteniment del municipi (Expdt. 2019000009)
5. Assumptes urgents
6. Precs i preguntes.

8. Proposta de l’Alcaldia-Presidència de nomenament dels
representants de la corporació en els òrgans col·legiats (Expdt. núm. 2020000099).
9. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2020DECR000176,
de 15 d’abril de 2020, de sol·licitud de pròrroga per a l’any
2021, del conveni interadministratiu entre el departament
de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Peralada, per la prestació del servei
del Centre de Dia per a gent gran (Expdt. núm. 2020000219)

SESSIÓ DE 14 DE JULIOL DE 2020

SESSIÓ DE 27 DE MAIG DE 2020

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple de la corporació de data 10 de gener de 2020
(Expdt. X202000008)

1. Proposta d’acord per al desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, amb caràcter excepcional (Expdt. núm.2020000293).

2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària del ple de la corporació de data 27 de maig de
2020 (Expdt. X2020000289)

2. Proposta d’acord de Ple per donar compte del Decret
d’Alcaldia núm. 2020DECR000207, de 13 de maig de 2020,
d’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de
videoconferència LOCALRETMEET, donant compliment al
que preveu la disposició addicional tercera del decret llei
7/2020, de 17 de març (Expdt. núm. 2020000293)

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

3. Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial
de la 2a. modificació de crèdits del pressupost de l’exercici
2020 (Expdt. núm. 2020000309).
4. Proposta d’Alcaldia-Presidència de modificació de complement específic (Expdt. núm. 2020000316).
5. Proposta d’acord de modificació de la plantilla de personal de l’ajuntament de Peralada (Expdt. núm. 2020000317).
6. Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local (Expdt. núm.
2020000308)
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7. Proposta d’acord de ple de renúncia d’assignació anual
del mandat 2019-2023 del grup municipal “Junts per Peralada i Vilanova de la Muga” (Expdt. núm. 2019000470).

4. Informes de les regidories.
5. Proposta d’aprovació de la designació dels dies de festa
locals per a l’any 2021 (Expdt. X2020000382)
6. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada dels serveis tècnics de joventut (Expdt.
X2019000778)
7. Proposta d’aprovació del pla anual control financer exercici 2020 (Expdt. X2020000413)
8. Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de
Peralada i la societat de caçadors Santa Eulàlia de cessió
d’ús de la sala del carrer nou, 9 de Vilanova de la Muga (Expdt. X202000144)
9. Donar comptes de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal, exercici 2019. (Expdt. X202000146)

BUTLLETÍ TARDOR

10. Dació de compte de l’informe anual emès per la intervenció general de l‘ajuntament de Peralada, relatiu a les resolucions adoptades per l’alcalde-president de l’entitat local
contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió
de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les
principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes
d’omissió de la funció interventora i els resultats del control
dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de
l’exercici 2019 (Expdt. X202000419)
11. Dació de compte de l’informe resum anual de l’ajuntament de Peralada dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, de l’exercici 2019 (Expdt. X202000267)
12. Assumptes urgents

6. bProposta d’aprovació del conveni entre l’ajuntament de
Peralada i la societat de caçadors Santa Eulàlia per la cessió
d’ús del local antiga regidoria de Vilanova de la Muga (Expdt.X2020000144).
7. 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. X2020000469).

Us animo a llegir amb deteniment aquesta secció que podreu sol·licitar en format físic a Sant Domènec o consultar-ne l’edició digital al web www.peralada.org

13. Precs i preguntes

SESSIÓ DE 30 DE JULIOL DE 2020
1. Proposta acord pel que s’estableix que el règim de funcionament de la delegació conferida a la Diputació de Girona
de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció dels
tributs i altres ingressos de dret públic locals és el regulat
al pla de serveis aprovat per XALOC (Expdt. X2020000465).

Esperant que us serveixi per estar ben informats i per apropar-vos una mica més l’Ajuntament a casa vostra, rebeu una
cordial salutació.

Pere Torrent Martín
Alcalde de Peralada
Peralada, novembre de 2020

2.Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la
concessió de subvencions a les entitats del municipi, exercici 2020 (Expdt. 202000456).
3. Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria per a
la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació
econòmica desafavorida, any 2020 (Expdt. X2020000461).
4. Proposta d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada per la
prestació del servei de transport escolar dels alumnes de
Vilanova de la Muga a l’escola Ramon Muntaner (Expdt.
X2020000458).
5. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Peralada d’adhesió
al contracte derivat de l’acord marc de mobilitat sostenible
amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat
pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa
Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL (Expdt. X2020000177).

GRUPS MUNICIPALS
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GRUP MUNICIPAL DE
JUNTS PER PERALADA
I VILANOVA DE LA MUGA
TREBALLEM PER TOTHOM. FEM FEINA. ANEM ENDAVANT !!!
Sempre que ens dirigim a vosaltres procurem fer-vos arribar
el que estem fent i el que pretenem fer. Nosaltres sempre intentem transmetre una visió positiva de la situació que ens
toca viure, com l’actual, amb una pandèmia mundial. És cert
que l’Ajuntament no pot resoldre una crisi sanitària que mai
ningú de nosaltres havia viscut, però sí que podem fer coses
i les hem fet gràcies a un munt de voluntaris i voluntàries,
comerços locals, personal municipal i l’equip de govern. Tots
nosaltres hem fet tàndem per atendre les necessitats de persones vulnerables, elaborar mascaretes, desinfecció d’espais
públics, entre altres accions. Des del grup Junts per Peralada i Vilanova de la Muga, volem aprofitar aquestes línies
per agrair-vos a tots i a totes, un cop més, la vostra inestimable col·laboració en aquests moments tan difícils.
Com a equip de govern intentem resoldre les necessitats del
municipi, atendre les demandes dels vilatans i vilatanes i
treballar per als nous projectes als quals ens vam comprometre en el nostre programa electoral.
A tall d’exemple destacaríem les següents: reobertura Centre de Dia, l’adequació dels espais de les antigues Escoles
com a Institut, el trasllat de correus, l’Espai Jove i les entitats locals en diferents espais municipals. S’ha arranjat la
canonada d’abastament d’aigua en el tram més malmès que
tants problemes ens havia ocasionat, el mes de novembre es
procedirà a la substitució d’un altre tram.
Pel que fa a Vilanova de la Muga s’ha recuperat i restaurat el
carruatge mortuori i s’ha adequat un espai per exposar-lo al
públic. S’ha ampliat la terrassa de La Sala i s’han adequat els
d’accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
També us volem informar que, després d’anys de reclamacions i insistència, tenim el compromís de l’empresa ADAMO, la qual està desplegant fibra òptica a Peralada, que a
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finals d’any Vilanova i diversos disseminats, disposaran de
fibra òptica gràcies a un conveni de col·laboració que s’ha
de signar en breu. Des de la Generalitat han informat que
s’ha compromès a millorar el ferm de la carretera Castelló
– Vilanova – Peralada, també després de múltiples i reiterades gestions. Esperem que en ambdós casos compleixin els
compromisos acordats amb l’Ajuntament.
Pel que fa als equipaments esportius, s’ha ressembrat el
camp de futbol de l’estadi municipal, s’han fet millores en
el terreny i s’han iniciat les obres d’adequació dels vestidors
del camp de futbol de Vilanova. D’altra banda també s’han
dotat les instal·lacions del Pavelló Municipal de més equipament esportiu, per tal que els i les alumnes de l’Institut
Peralada practiquin educació física amb més varietat de
material.
Pel que fa a serveis s’ha continuat amb el manteniment habitual de carrers, espais públics i zones verdes. S’han continuat amb les tasques d’arranjament de camins rurals.
Procurem ésser pràctics, separar el gra de la palla i no entrar en polèmiques ni discussions que no ens porten enlloc.
Creiem en la feina, l’esforç, la humilitat i l’entesa per aconseguir completar els projectes a què ens hem compromès,
malgrat les dificultats sobrevingudes i del tot imprevistes.
Perquè sempre hem treballat per tothom i ho continuarem
fent. Seguim Treballant !!!
Restem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment i
us convidem a formar part del nostre projecte i a fer front als
reptes que se’ns presentin en el pròxims anys.
El nostre email és: juntsxperalada@gmail.com

BUTLLETÍ TARDOR

INDEPENDENTS
DE VILANOVA

Benvolguts veïns i veïnes,
Voldríem aprofitar aquestes línies per posar en relleu alguns d’aquells problemes endèmics que té el poble de Vilanova, que com que no és municipi independent són més
difícils de solucionar, perquè sempre passen a segon terme
quan es parla amb el responsable que hauria de posar la solució. És una evidència que els problemes del poble de més
habitants passen al davant del poble més petit. Posarem tres
exemples:
El primer problema endèmic, que no només afecte als Vilanovins i Vilanovines, sinó també a tots els seus usuaris és
la carretera que va de Vilanova de la Muga a Castelló d’Empúries (GIV-6043). Carretera que està en molt mal estat i és
molt perillosa per la seva amplada. Aquesta carretera que
els vilanovins utilitzem moltíssim perquè Castelló és on es
realitza la compra del nostre dia a dia. A Castelló és on hi ha
els supermercats de referència, la farmàcia més propera, la
gasolinera, etc. La millora que es reclama no és una autovia,
el que ens cal és una petita ampliació i un reforç del ferm
per millorar la seguretat de la via i no lamentar desgràcies.
Des de fa temps, veiem altres carreteres del nostre entorn li
passen al davant. Esperem que pròximament canviï.
Un segon problema endèmic, és la connexió a internet. En
uns moments que el teletreball s’està instaurant com una
nova normalitat, gaudir d’una connexió a internet amb una
amplada de banda garantit és vital, ja no només per treballar, sinó també per conservar la feina i poder-la desenvolupar. L’única alternativa que se’ns ha donat és a través d’ones
de ràdio que mai és prou competitiva perquè quan hi ha diferents persones connectades baixa ràpidament rendiment
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i la relació entre amplada de banda - preu és molt cara respecte de la fibra òptica.
I per últim, un tercer problema endèmic, ha estat la cobertura de mòbil. Una de les companyies més important per nombre de contractacions mai ha donat un bon servei a Vilanova. És incomprensible tot i tenir un relleu pla sempre hem
tingut una cobertura dolenta. Tenir una bona connexió és
important, per tal que la gent pugui desenvolupar les seves
activitats sense els inconvenients dels talls telefònics.
Podríem enumerar més problemàtiques però tampoc ens
volem allargar més. Són exemples que segurament si la interlocució fos més directe entre un suposat Ajuntament de
Vilanova de la Muga i tenidors del servei segurament estarien solucionats i donarien possibilitats als de veïns de Vilanova a desenvolupar les seves activitats sense haver de marxar, avorrits de no tenir els serveis que tenen pobles veïns.
Per altra banda, us voldríem convidar a visitar el nostre
Facebook https://www.facebook.com/IndependentsdeVilanova/ on us podreu mantenir informats de notícies que
afecten els nostres pobles, les ordres del dia del ple i els resums dels plens des del nostre punt de vista.
Moltes gràcies per llegir-nos.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
10 DE GENER DE 2020
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Amb veu i sense vot:

Núm

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sanchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2on Tinent Alcalde
Josep Tor Prunelll, 3r Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahi, Regidor/A
David Bigas Vargas, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Joan Carles Planas Suñer, Regidor/A

Cap

PLE2020000001
Caràcter: Ordinari
Data: 10 de gener de 2020
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20.39 h
Lloc: Sala de Plens

Han excusat la seva absència:
Cap

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

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 26 de setembre de
2019. (Expdt. 2019000641)
3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació de data 23 d’octubre
de 2019. (Expdt. 2019000671)
4.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària i urgent del Ple de la Corporació de data 23
d’octubre de 2019. (Expdt. 2019000675)
5.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 4 de
novembre de 2019. (Expdt. 2019000697)
6.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 18 de
desembre de 2019. (Expdt. 2019000775)

Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum
que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar
els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Presidits: pel senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, senyor
Pere Torrent Martín, i amb l’assistència de la Secretària-interventora de la Corporació, senyora Mercè Comamala Laguna.
Havent declarat el quòrum d’assistència necessari l’Alcalde-President declara oberta la sessió.
Abans de procedir a la lectura i resolució del primer punt de l’ordre del dia, es sotmet a votació la urgència de la incorporació
dels punts següents, no inclosos inicialment a l’ordre del dia, de
conformitat amb el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals. Sense que es produeixin intervencions, s’aprova la urgència de la incorporació del punt següent
amb el resultat que seueix:
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)

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

Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)

8.- Informes de les regidories.

Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)

9.- Proposta d’aprovació de la moció presentada pel
grup municipal Independents de Vilanova d’obres de
manteniment del municipi. (Expdt. 2019000009)

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Vots en contra: Cap

10.- Assumptes urgents

Abstencions:

11.- Precs i preguntes.

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)
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BUTLLETÍ TARDOR

Abans de començar cal incloure com a assumpte urgent el
punt corresponent a l’Ordre del dia de la MOCIÓ DEL GRUP
MUNICIPAL INDEPENDENTS DE VILANOVA PER L’ESTUDI DE
LA MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA POTABLE
DE PERALADA I VILANOVA DE LA MUGA amb ID Registre:
E2019004374 Data i hora: 08/12/2019 19:22:25 Tipus de petició:
Moció. El Sr. Marc Sabater Armengou en nom del grup municipal
Independents de Vilanova va presentar una moció on demanava
el següent.

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Benvolgut,Benvolguda, Presentem una moció del grup municipal
Independents de Vilanova per l’estudi de la municipalització de la
gestió de l’aigua potable de Peralada i Vilanova de la Muga

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

Atentament, Sol·licito: La inclusió de la moció que adjuntem en el
següent ple ordinari i us demanaria que aquest cop el nostre grup
la pogués presentar al ple.

Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)

Tal com es va explicar als regidors Srs. Sabater i Planas no es va
incloure en el ple per tal d’esperar a tenir l’informe encarregat a
l’empresa per definir les clàusules tècniques per fer un nou concurs
per la gestió de l’aigua i que la intenció era debatre la moció quan
aquest hagués finalitzat i tinguéssim més elements de judici per
prendre les decisions que calguin.
Vist que les explicacions donades per l’Equip de Govern no van
convèncer als regidors Srs. Sabater i Planas i que inclús podria
semblar que no es vol debatre sobre el tema quan això no és així
en absolut, es proposa al ple la inclusió com a assumpte urgent la
moció, per tant proposar votar per incloure-ho com a tal.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.
L’Alcalde-President sol·licita la ratificació de la convocatòria, que s’ha
canviat de data per la coincidència de les festes de nadal.
Sense que es produeixin més intervencions, i per unanimitat
dels membres legals de la Corporació s’aprova la ratificació de la
convocatòria.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)

Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA
23 D’OCTUBRE DE 2019. (EXPDT. 2019000671)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 26 DE
SETEMBRE DE 2019. (EXPDT. 2019000641)
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.
El regidor sr. Marc Sabater efectua les següents intervencions:
“En el punt 16è es va dir que no es trobava.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

En el punt 17è, crec que hi ha un error i s’ha de treure allà on diu
PERE???.

Vots en contra: Cap

En el punt 25è es va dir a fora de ple.

Abstencions: Cap

En relació al punt 25è el sr. Alcalde manifesta que no recorda si es
va dir o no fora de ple tot i que si que recorda que se’n va parlar.”

CASA DE LA VILA
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4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 23 D’OCTUBRE DE 2019. (EXPDT. 2019000675)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

2018

Dades Consell i CTR

Paper

52.399,00

Plàstic

31.377,00

Vidre

72.721,00

Rebuig

1.290.804,00

RECICLATGE 11%

717,113333

KG/H

S’ha fet una comparativa de quotes de municipis veïns?
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)

PERALADA

191,34 €

PERALADA 2018

175,13 €

VILABERTRAN 2018

156,00 €

CASTELLO D’EMPURIES 2020

91,70 €

VILA-SACRA 2018

148,40 €

CABANES 2018

174,00 €

Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

L’augment del reciclatge faria disminuir el cost del cànon deposició i
poder oferir un preu inferior en taxes escombraries tal com es publica
a la web al Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà.

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA
4 DE NOVEMBRE DE 2019. (EXPDT. 2019000697)
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.
“Respecte al punt de la taxa d’escombraries, manifesta el sr. Sabater
que en va parlar més extensament i va fer una comparativa de quotes
amb altres municipis.
Ens hauria agradat que aquest punt hagués anat acompanyat per
una aposta decidida per l’augment del reciclatge. Que això faria
disminuir el cost de tots de les escombraries.
El passat dimarts l’Hora Nova publicava una notícia de les dades
dels residus municipals gestionats durant 2018, on deixava Peralada
i Vilanova en molt mal lloc. Sent un dels municipis més productors
de residus (+700 Kg/Hab/any), però l’aspecte més negatiu és que
recicla menys 20%!!.
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Aquesta aposta decidida hauria de passar per fer un verdader
porta a porta reciclant al nucli antic. Ja que en el nucli antic tenim
assumit que no es poden posar contenidors. Si ens prenem aquest
luxe de no haver d’anar als contenidors i que ens vénen a buscar
les escombraries a casa. Hem d’obligar-nos a reciclar, és el mínim
que podem fer.
I a la vegada es podria combinar amb contenidors d’obertura amb
identificació als altres sectors del poble, per evitar gent de fora del
poble vingui llançar les escombraries els nostres pobles i a la vegada
controlar que el reciclatge es faci correctament. Si alguna zona no
es fa correctament, es reforça la sensibilització.

BUTLLETÍ TARDOR

I hem de fer-ho nosaltres, no podem esperar que des de fora ens ho
facin perquè d’excuses sempre en trobarem.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA
18 DE DESEMBRE DE 2019. (EXPDT. 2019000775)

I aquesta aposta pel reciclatge no ha de venir només per temes
econòmics si no pels compromisos que agafa el consistori, tal com
vàrem fer el passat 26 de setembre de 2019 moció presentada pel
nostre grup de declaració d’emergència climàtica del passat 26 de
setembre de 2019.

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.

Manifesta el sr. Alcalde que les actes no són una transcripció literal,
al qual el sr. Sabater manifesta que estaria bé poder-les gravar al qual
el sr. Alcalde respon que val molts diners i que s’ha de fer bé i amb
l’homologació corresponent”.

“El sr. Sabater manifesta que hi ha una errada de transcripció en el
punt 3er i que sobre una M allà on diu MPOUM”.

Reunió del 30/10/2019 de Medi Ambient Consell Comarcal.

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

7.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS.
DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DEL PLE ORDINARI DE 26 DE SETEMBRE DE 2019 I FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE
ORDINARI DE 10 DE GENER DE 2020
DOCUMENT

DATA

NÚMERO

EXPEDIENT

DEC RESOLUCIO PARTICIPACIO PROGRAMA PT02 DIPSALUT

03/01/2020

2020DECR000010

2502-000001-2019

DEC RECTIFICACIO RESOLUCIO PARTICIPACIO PROGRAMA PT01

03/01/2020

2020DECR000009

2502-000001-2019

DEC CONTRACTACIO COBLA

03/01/2020

2020DECR000008

1403-000020-2019

DEC SUSPENSIO TERMINI

03/01/2020

2020DECR000007

3043-000005-2019

DEC US PAVELLO ESPAI JOVE EXERCICI 2020

03/01/2020

2020DECR000006

1597-000019-2019

DEC ACORD ASSABENTAT CANVI TITULARITAT

03/01/2020

2020DECR000005

2575-000001-2019

DEC US PAVELLO CONSELL ESPORTIU EL DIA 12 DE GENER

03/01/2020

2020DECR000004

1597-000001-2020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT DESEMBRE

02/01/2020

2020DECR000003

2361-000013-2019

DEC DISTINTIU ACCES DESEMBRE

02/01/2020

2020DECR000002

2361-000014-2019

DEC US SALA SD LA SALLE FIGUERES

02/01/2020

2020DECR000001

1599-000054-2019

CASA DE LA VILA
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DEC APROVACIO FACTURES

31/12/2019

2019DECR000560

9999-000185-2019

DEC BAIXA GUAL SANT SEBASTIA 40

27/12/2019

2019DECR000559

2349-000009-2019

DEC BAIXA GUAL SANT SEBASTIA 42

27/12/2019

2019DECR000558

2349-000008-2019

DEC US DE LA SALA DEL BAR LA SALA DE VILANOVA DE LA MUGA

27/12/2019

2019DECR000557

2758-000010-2019

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO

27/12/2019

2019DECR000556

9999-000157-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MC

23/12/2019

2019DECR000555

9999-000535-2018

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MR

23/12/2019

2019DECR000554

9999-000016-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR FO

23/12/2019

2019DECR000553

9999-000011-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR JM

23/12/2019

2019DECR000552

9999-000012-2019

DEC CONTRACTE MENOR INST LLUM I AIGUA PK BULLIDOR

23/12/2019

2019DECR000551

1388-000001-2019

DEC APROVACIO NOMINES DESEMBRE

23/12/2019

2019DECR000550

1512-000013-2019

DEC APROVACIO GUALS 2019

23/12/2019

2019DECR000549

2005-000003-2019

DEC ORDRE DEL DIA JGL

23/12/2019

2019DECR000548

1046-000020-2019

DEC APROVACIO CALENDARI FISCAL 2020

23/12/2019

2019DECR000547

2066-000001-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA CG

19/12/2019

2019DECR000546

3025-000002-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MG

19/12/2019

2019DECR000545

9999-000009-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA IA

19/12/2019

2019DECR000544

9999-000010-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA CDC

18/12/2019

2019DECR000543

3025-000006-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA STG

18/12/2019

2019DECR000542

3025-000005-2019

DEC CONTRACTE MENOR AITERM PANTALLA ACUSTICA ST DOMENEC

17/12/2019

2019DECR000541

1431-000011-2019

DEC CONTRACTE MENOR LLIBRE VILANOVA

17/12/2019

2019DECR000540

1403-000018-2019

DEC PAGA EXTRA NADAL 2019

17/12/2019

2019DECR000539

1510-000001-2019

DEC ESMENA DE FET DC RECONEIXEMENT TRIENNI TREBALLADOR

16/12/2019

2019DECR000538

1523-000002-2019

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO

16/12/2019

2019DECR000537

2553-000001-2019

DEC CANVI TITULAR GUAL NUM 67

13/12/2019

2019DECR000536

2349-000007-2019

DEC HABITATGE US TURISTIC C JAUME I, 36

13/12/2019

2019DECR000535

2571-000006-2019

DEC ORDRE DEL DIA

13/12/2019

2019DECR000534

1032-000013-2019

DEC ORDRE DEL DIA

13/12/2019

2019DECR000533

1046-000019-2019

DEC RECTIFICACIO LIQUIDACIO TAXA

13/12/2019

2019DECR000532

2401-000002-2019

DEC ORDRE DEL DIA

12/12/2019

2019DECR000531

1046-000018-2019

DEC FRANCESC BUENO CELDRAN OCUPACIO VIA PUBLICA

12/12/2019

2019DECR000530

2334-000018-2019

DEC RECONEIXEMENT 4RT TRIENNI TREBALLADOR LLLL

12/12/2019

2019DECR000529

1523-000002-2019

DEC CONCESSIO CLAUSTRE BRONZE A PAU PUJOL

11/12/2019

2019DECR000528

1240-000001-2019

DEC RETORN GARANTIA PROVISIONAL SR IM

11/12/2019

2019DECR000527

1615-000001-2019

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO

11/12/2019

2019DECR000526

2401-000001-2019

DEC PRODUCTIVITAT SEGON SEMESTRE 2019

11/12/2019

2019DECR000525

1512-000012-2019

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO

11/12/2019

2019DECR000524

2412-000001-2019

DEC RESOLUCIO PARTICIPACIO PROGRAMA PM01 DIPSALUT

11/12/2019

2019DECR000523

2240-000015-2019

DEC RESOLUCIO PARTICIPACIO PROGRAMA PT09 DIPSALUT

11/12/2019

2019DECR000522

2502-000002-2019

DEC RESOLUCIO PARTICIPACIO PROGRAMA PT04

11/12/2019

2019DECR000521

2512-000001-2019

DEC RESOLUCIO PARTICIPACIO PROGRAMA PT01 DIPSALUT

11/12/2019

2019DECR000520

2502-000001-2019
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DEC US PAVELLO PRESENTACIO EQUIPS BASQUET DIA 15 DE DESEMBRE

11/12/2019

2019DECR000519

1597-000018-2019

DEC RESOLUCIO CANVI DE TITULARITAT

10/12/2019

2019DECR000518

2575-000003-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MS

10/12/2019

2019DECR000517

9999-000018-2019

DEC SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA RAMON MUNTANER

10/12/2019

2019DECR000516

2244-000013-2019

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS DESEMBRE 2019

10/12/2019

2019DECR000515

2005-000002-2019

DEC AUTORITZACIO ENNADALA T A L'ESPAI JOVE ASS JOVES

05/12/2019

2019DECR000514

1599-000053-2019

DEC VANCANCES I AP TREBALLADORA AL

04/12/2019

2019DECR000513

9999-000005-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA EB

04/12/2019

2019DECR000512

9999-000006-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR JA

04/12/2019

2019DECR000511

9999-000019-2019

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES

04/12/2019

2019DECR000510

9999-000171-2018

DEC US PAVELLO EL DIA 2 DE DESEMBRE CLUB PATINATGE

04/12/2019

2019DECR000509

1599-000052-2019

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NOVEMBRE

02/12/2019

2019DECR000508

2361-000011-2019

DEC DISTINTIU ACCES OCTUBRE

02/12/2019

2019DECR000507

2361-000012-2019

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC OCTUBRE

02/12/2019

2019DECR000506

2361-000009-2019

DEC ORDRE DEL DIA

29/11/2019

2019DECR000505

1046-000017-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA AL

28/11/2019

2019DECR000504

9999-000005-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MR

28/11/2019

2019DECR000503

9999-000016-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR JP

28/11/2019

2019DECR000502

3025-000004-2019

DEC APROVACIO REBUT TAXA ESCOMBRARIES CASINO I GOLF 2019

28/11/2019

2019DECR000501

2005-000004-2019

DEC APROVACIO NOMINES NOVEMBRE

28/11/2019

2019DECR000500

1512-000011-2019

DEC DISTINTIU JESF 2357DNG

28/11/2019

2019DECR000499

2361-000006-2019

DEC ACCEPTACIO BASES SUBVENCIO ACA

28/11/2019

2019DECR000498

2240-000007-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MC

28/11/2019

2019DECR000497

9999-000535-2018

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO NUCLI ZOOLOGIC RFL

26/11/2019

2019DECR000496

2544-000005-2019

DEC US PAVELLO PARTITS BASQUET DIA 1 DE DESEMBRE

26/11/2019

2019DECR000495

1597-000018-2019

DEC AUTORITZACIO QUINA ENTITATS

26/11/2019

2019DECR000494

2758-000006-2019

DEC DISTINTIUS ACCES NUCLI HISTORIC AGOST

26/11/2019

2019DECR000493

2361-000006-2019

DEC DISTINTIUS -DUPLICATS- ESTACIONAMENT AL NUCLI HSITORIC OCTUBRE

26/11/2019

2019DECR000492

2361-000010-2019

DEC CONCESSIO AJUT FAÇANA C. COMPOSITOR JOAQUIM SERRA 5

26/11/2019

2019DECR000491

9999-000204-2018

DEC NOMENAMENT FUNCIONARI JF FINS 6 GENER

26/11/2019

2019DECR000490

1484-000003-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA AL

25/11/2019

2019DECR000489

9999-000005-2019

DEC AUTORITZACIO QUINA AS. EL DOFI

25/11/2019

2019DECR000488

2758-000006-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA CG

22/11/2019

2019DECR000487

3025-000002-2019

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES

21/11/2019

2019DECR000486

169/2016

DEC US PAVELLO PARTITS BASQUET DIA 24 DE NOVEMBRE

20/11/2019

2019DECR000485

1597-000018-2019

DEC INCOAR EXPDT

19/11/2019

2019DECR000484

2454-000010-2019

DEC RESOLUCIO PER FALTA DE DOCUMENTACIO

19/11/2019

2019DECR000483

2436-000010-2019

DEC VACANCES TREBALLADOR CG

18/11/2019

2019DECR000482

3025-000002-2019

DEC ORDRE DEL DIA

18/11/2019

2019DECR000481

1046-000015-2019

DEC US PAVELLO PARTITS BASQUET DIA 30 DE NOVEMBRE

15/11/2019

2019DECR000480

1597-000018-2019

DEC COMUNIC PREV

14/11/2019

2019DECR000479

2553-000002-2019

CASA DE LA VILA

13

14

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT AGOST

13/11/2019

2019DECR000478

2361-000005-2019

DEC BORSA I ALTA FUNCIONARI INTERI JP

11/11/2019

2019DECR000477

1458-000003-2019

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS NOVEMBRE 2019

11/11/2019

2019DECR000476

2005-000002-2019

DEC OVP KADA

08/11/2019

2019DECR000475

1403-000019-2019

DEC PERMIS RETRIBUIT INT QUIRURGICA FAM 1R GRAU XC

07/11/2019

2019DECR000474

9999-000007-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA EB

07/11/2019

2019DECR000473

9999-000006-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR JF

07/11/2019

2019DECR000472

3025-000001-2019

DEC APROVACIO COMPTES 2N TRIM 2019

06/11/2019

2019DECR000471

1861-000001-2019

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT SETEMBRE

05/11/2019

2019DECR000470

2361-000007-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR OA

05/11/2019

2019DECR000469

9999-000014-2019

DEC ACCEPTACIO COMPENSACIO I REQUERIMENT DOC PM

05/11/2019

2019DECR000468

9999-000510-2018

DEC BONIFICACIO ICIO OBRES PLAQUES MS

05/11/2019

2019DECR000467

9999-000512-2018

DEC CONVOCATORIA PUOSC PERIODE 2020 - 2024

05/11/2019

2019DECR000466

2240-000013-2019

DEC DEVOLUCIO FIANÇA REPOSICIO C. ESGLESIA I DEL FORT VILANOVA

05/11/2019

2019DECR000465

254/2012

DEC CASTANYADA AL C. VILELLA

31/10/2019

2019DECR000464

1597-000017-2019

DEC PETICIO PAVELLO I MATERIAL CLUB PATINATGE

31/10/2019

2019DECR000463

1599-000051-2019

DEC NIT DE MONOLEGS 9 DE NOVEMBRE

31/10/2019

2019DECR000462

1597-000013-2019

DEC APROVACIO 9 MC

30/10/2019

2019DECR000461

1627-000006-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MS

29/10/2019

2019DECR000460

9999-000018-2019

DEC APROVACIO NOMINES OCTUBRE

29/10/2019

2019DECR000459

1512-000010-2019

DEC CONTRACTACIO CDCS

29/10/2019

2019DECR000458

1458-000004-2019

DEC ORDRE DEL DIA

29/10/2019

2019DECR000457

1032-000012-2019

DEC CONTRACTACIO PARC INFANTIL CASTANYADA 2019

25/10/2019

2019DECR000456

2758-000007-2019

DEC CONTRACTE MENOR VALENTI COLL VESTIDORS FUTBOL VM

23/10/2019

2019DECR000455

1431-000010-2019

DEC INCOAC EXPDT

23/10/2019

2019DECR000454

2454-000009-2019

DEC PERMIS DE LACTANCIA ACUMULADA TREBALLADORA MUNICIPAL

22/10/2019

2019DECR000453

3025-000003-2019

DEC US PATI ESPAI JOVE ESCOLA TORRE D'EN REIG

22/10/2019

2019DECR000452

1597-000014-2019

DEC ORDRE DEL DIA

22/10/2019

2019DECR000451

1032-000011-2019

DEC ADJUDICACIO ALIENACIO DIRECTA PARCEL·LA 55

21/10/2019

2019DECR000450

1615-000001-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR XC

17/10/2019

2019DECR000449

9999-000007-2019

DEC OVP C. DOCTOR CLOS, 56 PER MUDANÇA

17/10/2019

2019DECR000448

2334-000017-2019

DEC US DE LA SALA FESTA FINAL DE CURS ESCOLA RAMON MUNTANER

17/10/2019

2019DECR000447

1597-000012-2019

DEC SERVEIS MINIMS VAGA 18 D'OCTUBRE DE 2019

17/10/2019

2019DECR000446

9997-000002-2019

DEC ORDRE DEL DIA

17/10/2019

2019DECR000445

1032-000010-2019

DEC APROVACIO BASES SELECCIO ADMINISTRATIU PRACTIQUES PGJC19

16/10/2019

2019DECR000444

1458-000004-2019

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS SETEMBRE I OCTUBRE 2019

16/10/2019

2019DECR000443

2005-000002-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR MS

14/10/2019

2019DECR000442

9999-000018-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR JM

14/10/2019

2019DECR000441

9999-000012-2019

DEC RENOVACIO BORSA CONVOCATORIA DEL 25 OCT 2018

11/10/2019

2019DECR000440

9999-000336-2018

DEC ESMENA MEMBRES MESA CONTRACTACIO ALIENACIO DIRECTA P55

07/10/2019

2019DECR000439

1615-000001-2019
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DEC ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN 9 D'OCTUBRE

07/10/2019

2019DECR000438

1046-000001-2019

DEC CONVOCATORIA MESA DE CONTRACTACIO

07/10/2019

2019DECR000437

1615-000001-2019

DEC VACANCES I ASSUMPTES PERSONALS TREBALLADOR JF

04/10/2019

2019DECR000436

3025-000001-2019

DEC REQUERIMENT PRIMERA OCUPACIO FELIP ALARDIT 20

04/10/2019

2019DECR000435

2436-000014-2019

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT SISTEMA DE GESTIO TRIBUTARIA 03/10/2019

2019DECR000434

9999-000135-2019

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MERCANTIL ESCOFET 1886, S.A.

03/10/2019

2019DECR000433

1431-000008-2019

DEC LLISTA DEFINITIVA ADM I EXC PROCES DE SELECCIO ADMINISTRATIU

02/10/2019

2019DECR000432

1458-000003-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR OA

30/09/2019

2019DECR000431

9999-000014-2019

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO

27/09/2019

2019DECR000430

9999-000068-2019

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO CLUB PATI PERALADA

27/09/2019

2019DECR000429

1599-000051-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR CG

27/09/2019

2019DECR000428

3025-000002-2019

DEC ORDRE DEL DIA

27/09/2019

2019DECR000427

1046-000010-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA CG

27/09/2019

2019DECR000426

9999-000017-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MG

27/09/2019

2019DECR000425

9999-000009-2019

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR MC

27/09/2019

2019DECR000424

9999-000535-2018

DEC US PAVELLO FESTIVAL CLUB PATI

26/09/2019

2019DECR000423

1599-000052-2019

DEC APROVACIO NOMINES SETEMBRE 2019

26/09/2019

2019DECR000422

1512-000009-2019

DEC ASSABENTAT COMUNICACIO PREVIA ACTIVITAT RESTAURACIO

24/09/2019

2019DECR000421

2544-000003-2019

DEC ASSABENTAT ACTIVITAT IMMOBILIARIA BONAL

24/09/2019

2019DECR000420

9999-000323-2018

DEC AMPLIACIO OVP C. REQUESENS 9

24/09/2019

2019DECR000419

2334-000007-2019

DEC OVP BASTIDA NESTROM

24/09/2019

2019DECR000418

2334-000012-2019

DEC ORDRE DEL DIA

23/09/2019

2019DECR000417

1032-000009-2019

DEC BAIXA VOLUNTARIA TREBALLADORA CG

23/09/2019

2019DECR000416

2990-000001-2019

DEC ORDRE DEL DIA

20/09/2019

2019DECR000415

1046-000009-2019

8.1. ÀREA D’ALCALDIA, VILANOVA DE LA MUGA, HISENDA, GOVERNACIÓ, RÈGIM INTERN I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

8.1.1. Àrea de Alcaldia
En el darrer ple de l’any solem donar compte de les subvencions rebudes duran l’exercici

Organisme
Diputació de Girona

Convocatòria
Fons de subvencions-despeses corrents
Fons de subvencions-camins
Fons de subvencions-Noves tecnologies
Fons de subvencions-inversions
Fons de subvencions-Despeses culturals

Import concedit
31.777,99
1.400,00
1.298,58
29.240,96
10.768,05

Diputació de Girona

Fira Na mercadera

1.600,00

Diputació de Girona

Restauració pintures església Vilanova

15.000,00
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Diputació de Girona

Promoció i foment act. Física i esportiva

2.000,00
6.530,61

Diputació de Girona

Assistència i cooperació als municipis (act. Circumstanc. Meteorològ. Excep)

8.268,25

Dipsalut

Subvenció mobiliari centre social

3.263,22

Dipsalut

Servei socorrisme piscina municipal

2.204,34

Dipsalut

Lluita i control plagues urbanes

6.213,37

Estat-Secretaria d'igualtat

Pactes estat en matèria de gènere

1.023,62

Generalitat de Catalunya

Restauració pintures església Vilanova

18.772,00

Generalitat de Catalunya -ACA

Instalc. 2 comptadors entrada

3.882,78

Generalitat de Catalunya

Jutjats de pau

1.650,00

Generalitat de Catalunya

SOC-Programa garantia juvenil

11.000,00

Generalitat de Catalunya

Millora nucli històric de Peralada
Total

39.708,48
121.116,67

8.1.2. Vilanova de La Muga

8.1.3. RRHH

A banda del que informaran els meus companys referent a serveis
del dia a dia, agricultura i esports. S’està condicionant els espais de
l’antiga regidoria amb el mobiliari antic de La Sala i el trasllat de part de
l’existent. Falta pintar els baixos degut a la humitat i un cop estigui tot,
creiem que a finals de gener, es podrà cedir a la Societat de Caçadors
de Santa Eulàlia que havia sol·licitat un espai per tenir-hi la seu social.

Aquest 2019 tindrem durant 9 mesos un vigilants addicional. La
plantilla estava composada per 3 vigilants i amb l’ampliació en 1
persona més, ha de suposar cobrir més franja horària i poder tenir
més presència. Encara que la previsió són 9 mesos de seguida que
es pugui es procurarà que sigui tot l’any.

Amb data 17/12/2019 hem rebut la comunicació de l’ampliació del
pla de desplegament per a la cobertura de la xarxa de la fibra òptica
al municipi que inclou Vilanova i disseminats.
Des de l’Ajuntament reiteradament s’havia reclamat que en el
desplegament previst a Peralada també es tingués en compte els
altres nuclis de població i en especial a Vilanova donada la precària
situació que existeix. Posteriorment i a diferent nivells, instàncies i
per diferents mitjans s’anava reclamant.
Bé sembla que ara ja està en marxa. Tot i que, segons diu el document, el
desplegament ha d’estar finalitzat en cinc mesos a partir de l’aprovació
del pla de desplegament, a Peralada van tardar quasi 2 anys.
Per tant és una molt bona notícia tot i que els terminis anunciats
d’altres vegades no s’han complert.
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8.2. Àrea de Turisme, Ensenyament, Medi ambient.
8.2.1. Àrea de Turisme
A continuació presentem un informe corresponent al darrer trimestre
de 2019. S’analitzen diferents variables: el nombre de persones
i amb qui viatgen; el país de procedència; les visites guiades; les
pernoctacions; el marxandatge i les entrades.
Visitants
El mes d’octubre hi ha hagut el major nombre de visitants, sobretot de
grups. Els mesos de novembre i desembre la major part de visitants han
estat parelles i famílies. Les dades comparatives amb el mateix període
de l’any passat ens mostren un lleuger descens en el nombre de visitants.

BUTLLETÍ TARDOR

A nivell de procedència l’ octubre ha tingut majoria de visitants
francesos, en els altres casos els visitants provenien de Catalunya
i de la resta de l’Estat i en el total de la tardor també. En quant a
la resta de visitants estrangers, els alemanys van per darrera dels
visitants francesos.
Marxandatge
Aquest trimestre les vendes de marxandatge han augmentat
considerablement gràcies a la presentació i venda del llibre “Vilanova
de la Muga a l’Edat Mitjana en cent documents”

diferents problemàtiques que patim els municipis com ara l’incivisme,
el turisme de residus... i també es van fer propostes per a la reducció
dels mateixos.
El 4 de desembre representants de l’ajuntament vam assistir a la
reunió explicativa de la implantació de la FORM que s’iniciarà el proper
1 de febrer. Des del CCAE s’han fet arribar 1.000 cubells i 30.000
bosses compostables per a repartir entre els veïns. En el decurs de
les properes setmanes es farà arribar a la població tota la informació
necessària que requereix aquesta nova recollida selectiva.

Entrades del Museu de la Vila
L’import de les entrades venudes ha disminuït un 19 % aquest
trimestre respecte l’any 2018.
Visites guiades de tardor
Durant aquesta tardor hem tingut un total de 229 visitants en visites
guiades de La Peralada Medieval, Ruta Literària “Què us diré? Ramon
Muntaner i Peralada” i Les pintures romàniques de l’Església de Santa
Eulàlia i la resclosa medieval (Vilanova de la Muga), cosa que suposa
un augment respecte el mateix període 2018.
Pernoctacions a Peralada i altres municipis de la comarca
Per primer cop s’han pogut obtenir dades sobre les pernoctacions dels
visitants. Tanmateix, no és fàcil saber-ne aquesta informació de tots
ells i les dades són orientatives. En general, podem afirmar que la gran
majoria pernocten una nit en autocaravana a l’aparcament reservat
per aquests vehicles de Sant Sebastià i venen en parella.
Trobades i reunions en les que hem participat
29 d’octubre – Comitè de pilotatge a l’ajuntament de Sant Miquel de
Fluvià (Carla)
6 de novembre – Workshop transfronterer en oficines de turisme a la
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Oriol)
Associació Alt Empordà Turisme
Aquesta tardor es procedí a la renovació de la Junta de l’Associació Alt
Empordà Turisme, de la qual aquesta Regidora ha estat escollida, prèvia
presentació de candidatura, com a representant dels Ajuntaments
d’interior. La Junta està formada per 9 persones, representants públics
i privats dels diferents àmbits dels associats que la formen, que durant
4 anys vetllaran per la dinamització turística de la nostra comarca.

8.2.2. Àrea d’Ensenyament

8.3.Àrea de Cultura, Comunicació i Participació Ciutadana
8.3.1. ÀREA CULTURA
Activitats Tardor-Hivern 2019
Com a activitats més significatives del darrer trimestre de l’any 2019
vam tenir la 28a Mostra Gastronòmica, la 4a Castanyada Popular, les
Festa Majors de Peralada i Vilanova de la Muga i la Sortida Cultural
a Barcelona, en aquesta ocasió per veure el musical “La Tienda de
los Horrores”.
Les activitats han transcorregut sense incidències i amb una alta
participació ciutadana en les totes les activitats programades. Part
d’aquest èxit ha estat possible gràcies a la feina conjunta de l’Àrea
de Cultura amb les entitats locals i també dels voluntaris que n’han
format part.
Programa d’activitats Nadal 2019
Enguany s’ha celebrat la 38a edició del Pessebre Vivent de Peralada,
que ha aconseguit la xifra de 1.700 espectadors, dels quals 1.204 ho
ha fet adquirint l’entrada i la resta, que ho han fet gratuïtament, ates
què eren infants o presentaven acreditació de socis del Club Super
3, segons conveni d’aquest club amb l’Associació Coordinadora de
Pessebres Vivents de Catalunya, al qual hi estem adherits.
Per segon any consecutiu, i en motiu de la Cavalcada de Reis,
l’Ajuntament s’ha adherit a la campanya inclusiva ‘Baltasar de veritat’,
promoguda per la campanya Casa Nostra casa Vostra i a la campanya
‘Cap nen celíac sense caramels’ impulsada per l’Associació Celíacs
de Catalunya.
Com és de costum, aquest passat Nadal també es van celebrar el
Caga Tió, el Concert de Nadal, l’EnNadala’t i la visita del Patge Reial
Martí.

Aquest trimestre s’han mantingut diferents trobades amb
representants dels SSTT d’ensenyament per desencallar el projecte
de l’Institut de Peralada. No podem avançar res més ja que encara
estem en converses.

Les activitats de Nadal han estat tot un èxit, i una vegada més, des
de l’equip de Govern volem remarcar que la col·laboració de les
entitats locals i de tots/es els/les voluntaris/es, és indispensable per
al desenvolupament i èxit del programa d’activitats i de les activitats
nadalenques. A tots ells, moltes gràcies!

8.2.3. Àrea de Mediambient

Finalització 2a fase de restauració de les pintures romàniques de
Santa Eulàlia

Aquest trimestre s’han assistit a diferents reunions relacionades amb
la Gestió de Residus i la Implantació de la recollida FORM.
El 30 d’octubre es va assistir a la Reunió de Treball del Pla Estratègic
de Gestió de Residus de la Conca de la Muga a Castelló d’Empúries
on els tècnics de Medi Ambient del CCAE ens van presentar el Pla
estratègic comarcal de recollida de residus i es van posar en comú

CASA DE LA VILA
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Aquest trimestre, gràcies als ajuts sol·licitats al Centre
de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat i al
Pla de monuments de la Diputació i les aportacions
del Bisbat de Girona, s’han finalitzat els treballs de la
segona fase de la restauració de les pintures murals de
l’absis de l’església de Santa Eulàlia de Vilanova de la
Muga que s’han centrat en la conca absidal, on hi ha el
pantocràtor i els tetramorfs, i els cortinatges inferiors
d’època moderna.
Aquests treballs han permès treure a la llum unes
pintures murals, probablement del segle XVII, de les
quals no es tenia constància, concretament ha aparegut
la imatge de Santa Eulàlia, fragments de sanefes
geomètriques i uns rajols marbrejats.
Aquest proper 2020 es seguirà treballant per donar
a conèixer aquest conjunt artístic-històric amb la
col·locació d’un panell informatiu a l’interior, la represa
de les visites guiades i tallers de pintura romànica
per a escolars i la creació d’un Tour virtual. També es
preveu dotar d’un vidre la porta interior, per tal de que
les pintures puguin ser visitades durant el dia quan el
temple sigui tancat al públic.

Respecte al programa d’activitats previst per l’any vinent, les dates
quedarien així:
19 de gener – Festa de Sant Antoni Abat (Peralada)
20 de gener – Festa de Sant Sebastià (Peralada)
22 i 23 de febrer – Carnestoltes (Peralada)
15 de març – 35a Gran Cavallada (Peralada)
3 d’abril – Processó dels Dolors (Peralada)
17, 18 i 19 d’abril – Festa de Pasqüetes (Peralada)
10 de maig – 6a Camí de Carros (Peralada)
30 de maig – 9a Fira del Clown (Vilanova de la Muga)
6 i 7 de juny – XVI Fira Medieval de Na Mercadera (Peralada)
14 de juny – 12a Trobada del Motor Clàssic (Peralada)
23 de juny – Revetlla de Sant Joan (Peralada)
Juny, Juliol i Agost – Cicle de Concerts de Sant Domènec (Peralada)
25 de juliol – Festa de Sant Nazari de les Olives (Peralada)

Des de l’equip de Govern aprofitem aquestes línies per
agrair al Mossèn Joan d’Arquer i al Mossèn Dagoberto
Rojas la seva bona predisposició i la seva col·laboració
sempre que han fet falta durant el període de restauració
i durant els actes del Mil·lenari de la Parròquia.

22 d’agost – 15a Pamtomatada (Peralada)

Concessió del guardó “Claustre de Sant Domènec”, a
títol pòstum, al Sr. Pau Pujol Esparch

13 de setembre – Diada d’Homenatge a la Gent Gran (Peralada)

El dia 25 de novembre de 2019 l’Associació de Joves
de Peralada, l’Associació de Pabordes de Sant Antoni,
la Colla Gegantera de Peralada i els Priors de la
Processó dels Dolors 2020 sol·licitaren a l’Ajuntament
de Peralada la concessió, a títol pòstum, del guardó
“Claustre de Sant Domènec” al Sr. Pau Pujol Esparch,
com a President fundador de l’Associació de Joves i
en reconeixement a la seva dedicació i estima al teixit
associatiu i cultural del municipi.
Vist que els motius exposats pels sol·licitants s’adeqüen
al previst en l’article 16 del Reglament regulador de
la concessió d’honors i distincions de l’Ajuntament
de Peralada, es resolgué, per Decret d’AlcaldiaPresidència, atorgar al Sr. Pau Pujol Esparch l’esmentat
guardó i inscriure’l al Llibre d’honor de distincions i
nomenaments.
L’acte de lliurament tindrà lloc a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Peralada, a tres quarts de dotze del
migdia del 19 de gener, amb motiu de la Festa de Sant
Antoni Abat.
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Calendari d’activitats, any 2020

30 d’agost – 48è Aplec de la Sardana (Peralada)
5 de setembre – Romeria a la Salut de Terrades (Peralada)
10 de setembre – Revetlla de la Diada (Vilanova de la Muga)

20 de setembre – Marxa Popular de Vilanova (Vilanova de la Muga)
13 d’octubre – 29a Mostra Gastronòmica Empordanesa (Peralada)
24 d’octubre – 5a Castanyada Popular (Peralada)
6, 7 i 8 de novembre – Festa Major de Sant Martí (Peralada)
12 i 13 de desembre – Festa Major de Santa Eulàlia (Vilanova de la Muga)
19 de desembre – Caga Tió (Peralada i Vilanova de la Muga)
25, 26, 27 de desembre i 1 i 3 de gener – Pessebre Vivent (Peralada)

Aquest 2020, Peralada també serà la seu de la 30a Assemblea general
ordinària de l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya,
que es celebrarà el proper diumenge 8 de març.
A l’espera de rebre noves propostes i confirmació de dates, com les festes
de barris i activitats d’entitats locals, totes les dates proposades poden ser
objecte de modificació.
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Calendari d’exposicions, any 2020
Respecte al programa d’exposicions previst per l’any vinent, les dates
quedarien així:
Del 7 al 29 de febrer de 2020

Des de l’Àrea de Comunicació, on es gestiona la relació amb els mitjans
de comunicació, d’altra banda, també s’està treballant amb una nova
estratègia de comunicació, amb la recerca de mitjans i plataformes
personalitzades de comunicació per atraure nous públics culturals i
turístics.

MONTSE BADOSA (Pintura)
Inauguració de l’exposició divendres 7 de febrer, a les 20.00h.

8.4. Àrea de promoció econòmica , patrimoni i ocupació

Del 4 al 26 d’abril de 2020

8.4.1. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

FRANÇOIS RUEFF (Pintura)
Inauguració de l’exposició divendres 4 d’abril, a les 20.00h.

Del 19 de juny al 5 de juliol de 2020
MARTÍ ALBESA (Fotografia)
“La Frontera Sud, a l’ombra del Nord”
Guanyador de la 17a edició dels Premis Joves Fotògraf(e)s

Amb l’objectiu de millorar la eficiència energètica en las instal·lacions
municipals, s’ha arribat a un acord per un any amb l’empresa
Maichinery, especialista en el control i millora en els rendiments dels
sistemes de calefacció. Hem començat per la guarderia on ja s’han
instal·lat cinc sensors que envien la informació de la temperatura a
la plataforma de Maichinery, si transcorregut aquest període podem
contrastar una baixada en el consum però mantenint una temperatura
de confort optima, és pot instal·lar el sistema en altres dependències.

Inauguració de l’exposició, divendres 10 de juliol, a les 20.00h.

També es va tenir una reunió amb el Sr XE tècnic Gerent de serveis
Energètics, a qui li vam manifestar la nostra preocupació pel consum
elevat de gasoil a l’escola i li vaig explicar la iniciativa que hem
començat a la Llar d’Infants. El Sr Espona va explicar que per aquest
any, tenen previst una millora important en el sistema de calefacció
que ajudarà a reduir el consum i que seria bo, un cop feta la millora,
instal·lar els sistema de autocontrols de temperatura com s’ha fet a
la guarderia.

De l’1 al 23 d’agost 2020

8.4.2. DE PATRIMONI

Inauguració de l’exposició divendres 19 de juny, a les 20.00h.

Del 10 al 26 de juliol de 2020
ROSA GRAU (Pintura)

8a MOSTRA D’ARTISTES LOCALS (Pintura)
Inauguració de l’exposició dissabte 1 d’agost, a les 20.00h.

8.4.3. ÀREA D’OCUPACIÓ
Del 4 al 20 de setembre de 2020

Ocupació

RAHOLA FOTO 2019

Durant aquests trimestre s’ha portat a terme, a través del servei FEINA
EN XARXA, la difusió de 4 noves ofertes laborals al municipi, que
s’han publicat a la secció “Feina en Xarxa” de la web municipal www.
peralada.org

‘Premis Carles Rahola’ (Fotografia)
Inauguració de l’exposició divendres 4 de setembre, a les 20.00h.

8.3.2. ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Des de l’Àrea de Comunicació s’ha donat a conèixer l’activitat de
l’Ajuntament de Peralada mitjançant diferents canals. S’han gestionat
els continguts i l’actualització diària del web municipal i el web turístic
visiteralada.cat, també el contingut, la imatge i el disseny gràfic de
les diferents xarxes socials, de l’Agenda d’activitats Tardor-Hivern i
l’Agenda d’activitats de Nadal i l’edició del Butlletí municipal.

A continuació es fa un resum de nombre d’usuaris a les diferents
xarxes socials de l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2019.

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu
informe d’atur per Comarques i Municipis del mes desembre, el
Municipi de Peralada té un atur registrat de 56 persones, que
representa una taxa d’atur registral del 6,57%.

ATURATS REGISTRATS

Total

Taxa d'atur

HOMES

24

5,21%

DONES

32

8,18%

TOTAL

56

6,57%

Facebook: 1.430 seguidors
Twitter: 1.109 seguidors
Instagram: 1.437 seguidors
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9.1.Àrea de Benestar social, Infància i Joventut
8.5.1 Benestar Social

ping-pong i també la organització de la gimcana familiar a Vilanova
de la Muga que es va incloure dins la programació d’actes de la
festa major.

Centre de Dia
A dia d’avui, ja es beneficien del servei un total de 17 usuaris.
D’aquestes 17 persones, 14 estan gaudint del servei a jornada
complerta i 3 a mitja jornada. També poder dir, que de les 17
persones, 9 tenen plaça conveniada.
Durant aquest trimestre hi ha hagut 4 noves persones que han
començat a fer ús del servei de Centre de Dia.
Des del 16 de desembre que el Centre de Dia ha posat a disposició
dels usuaris el nou servei de Perruqueria.

Cada 4 anys cal reescriure el Pla Local de Joventut dins el marc
de les Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Des
de l’Ajuntament, estretament amb el departament de Joventut del
Consell Comarcal, s’està elaborant material per tal de fer la diagnosi
de la realitat dels joves del nostre municipi.

Àrea de Joventut – Nou servei

Els i les participants del Tallat Social de Vilanova de la Muga s’han
encarregat, durant aquests últims mesos, de realitzar, a partir dels
tallers de manualitats que desenvolupen setmanalment, la decoració
nadalenca que s’ha pogut observar durant aquestes festes a “La
Sala”.

A partir del 14 de gener, tots els dimarts la tècnica de joventut
oferirà un servei d’informació juvenil. D’aquesta manera tots els
i les joves que tinguin dubtes en diferents àmbits (recerca de
feina, formació, cursos, habitatge, mobilitat, salut,...) podran rebre
informació i assessorament personalitzat. També s’oferirà informació
i assessorament a les famílies d’adolescents i joves que puguin tenir
dubtes i/o qüestions.

Projecte intergeneracional

8.6 Àrea de Serveis, Usos Públics i Sanitat

Tallat Social

Durant aquest trimestre, i gràcies a la col·laboració i empenta tant
del Centre de Dia com de l’Escola Ramon Muntaner, s’han iniciat els
intercanvis generacionals amb la participació d’ambdós col·lectius
en diferents activitats comunes.
Els usuaris del Centre de Dia van anar a la castanyada de l’escola
i també a la mostra de balls, van participar del festival de Nadal
cantant un popurri de nadales i els infants de l’Escola es van apropar
al Centre de Dia durant els dies previs a les festes nadalenques per
recitar-los els poemes de Nadal que s’havien après.
Tot i que es tracta d’una experiència recent, per ambdues parts es
valora de manera molt positiva, i tant avis i àvies, com nens i nenes,
estan satisfets del resultat d’aquestes trobades.

8.5.2 Infància i Joventut
Espai Jove
Durant aquest trimestre han fet ús de l’Espai Jove un total de 250
usuaris; la majoria d’ells adolescents i joves d’entre 10 i 17 anys, però
també fan ús de l’Espai Jove i participen a les activitats programades
infants d’entre 3 i 9 anys i les seves famílies.
Es realitzen reunions regulars de manera quinzenal o mensual de tot
l’equip de joventut (dinamitzador, tècnica i regidora) per tal de tirar
endavant els projectes marcats i valorar les activitats realitzades
fins al moment.
A principis d’octubre es va fer una assemblea amb els joves per
tal que poguessin dir la seva, i així, fer la programació segons les
seves necessitats, interessos i demandes. Les activitats que s’han
realitzat aquest trimestre són, entre d’altres, tardes de pavelló, taller
d’impressió 3D, creació del nou logotip de l’Espai Jove, torneig de
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Pla Local de Joventut

8.6.1 Àrea de Serveis
Apart de les tasques habituals del dia a dia, com a punts més
destacables remarcar els següents:
S’ha instal·lat un nou element infantil al costat de la pista de Vilanova
on s’havia retirat abans un altre element trencat. Aquest nou element
s’ha instal·lat de manera que quedi centrat en el terra amortidor de
goma.
S’han substituït els 2 elements més malmesos de la zona infantil
del passeig de dalt. Concretament un nou element de molla i una
nova torre-tobogan.
Junt amb el regidor de Cultura s’ha assistit a la fira Municipàlia
dedicada a solucions per a ajuntaments. S’hi han fet diversos
contactes amb empreses que ofereixen solucions que podrien
interessar-nos en algun moment. Alguna d’elles les estem estudiant
com ara la possibilitat de fer una prova pilot d’un sistema de gestió
i reducció de les claus i per tant dels diversos tipus de panys que
obliguen a portar un gran numero de claus sempre a sobre i la
dificultat que porta controlar-les i fer-ne sempre moltes copies.
Donada la època de molta concurrència i diverses activitats que es
produeixen en el període de Nadal al restaurant i Centre Social que
gestiona la Societat Municipal així com a la proximitat del tancament
d’exercici, s’ha donat suport a totes les consultes que ha tingut a bé
fer l’actual direcció.
S’han canviat les taules i cadires interiors del bar de La Sala de
Vilanova. Les noves taules son totes elles més grans que les anteriors.
S’ha instal·lat el nou banc de pedra amb jardinera incorporada a
la Pl. Peixateria davant Sant Domènec. El nou banc a més de fer
les funcions de banc per descansar és un element arquitectònic
decoratiu.

BUTLLETÍ TARDOR

S’ha ampliat l’horari d’obertura de la deixalleria obrint els dimecres a
la tarda donant així més facilitats als ciutadans tant per haver-hi un
segon dia com per obrir un dia al matí i un altre a la tarda.
S’ha fet la poda de l’arbrat habitual a Peralada i a Vilanova. Queden
pendents algunes zones i revisar-ne d’altres.
S’ha completat el canvi d’ubicació d’alguns contenidors i la reubicació
de l’àrea d’aportació de Peralada Residencial

8.7 Àrea d’ Agricultura i Esports
8.7.1ÀREA D’AGRICULTURA
Aquest trimestre van arribar les pluges, i a causa de la seva intensitat
van malmetre part dels camins del terme tant de Peralada com de
Vilanova de la Muga.

Peralada
Aquest trimestre hem reparat part de la xarxa de camins del municipi
a causa de les pluges del Novembre. Es van reparar primer els
accessos a disseminats, doncs era d’urgència que la gent arribés
a casa seva. Tot seguit es van arreglar diferents camins del voltant
del poble com per exemple el Camí de les Costes i el Camí del
Pixamill, entre d’altres, com també camins més apartats per tal que
la població del món rural pogués circular amb normalitat.
Anterior a aquestes pluges es va fer netejar i desbrossar el tram
del Riu Llobregat més proper al poble per a minimitzar riscs, de
l’estació d’aforament fins passat els Tints. També vam fer una neteja
i desbrossament de part del Rec de les Costes el qual va ser de gran
utilitat, doncs vam evitar mals majors.

Vilanova de la Muga
En el poble de Vilanova de la Muga seguim en la línia de Peralada,
doncs vam realitzar feines de prevenció similars, netejant i
desbrossant el tram del pas Fort fins la Resclosa i l’Illa davant la
plaça de l’església, el més proper al nucli urbà.
Pel que fa a la reparació de camins, vam reparar els que estaven més
malmesos o intransitables, sobretot els propers a disseminats, com
per exemple Can Bastons, Can Sués o les Macaues, entre d’altres.
Per altra banda, vam observar una alta concentració de residus
plàstics en el Riu Manol a causa de la forta corrent de l’aigua que
van provocar les pluges del Novembre i és per això que ens vam
posar en contacte immediatament amb l’Agència Catalana de l’Aigua
per tal que es solucioni el problema.

8.7.2 ÀREA D’ESPORTS
Pavelló
Aquest trimestre tenim nou conserge al pavelló municipal. Es tracta
d’en XGL, veí de Peralada i relacionat amb el món de l’esport des
de ben jove.
Des de l’Ajuntament sempre busquem millorar els serveis que oferim
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i és per això que es va fer la compra de 8 bicicletes estàtiques per a
l’activitat de Cycling. Això permetrà renovar part del material, treure
les més desgastades i tenir més disponibilitat de bicicletes, doncs
és una activitat dirigida molt sol·licitada per part de la població.
Pel que fa a esdeveniments de les entitats esportives que fan ús del
pavelló, el Club de Patinatge va celebrar el Trofeu de Medalles el dia
1 de Novembre, en el qual van participar patinadors/es dels Clubs
de Celrà, Palamós, Cassà de la Selva, Bescanó, Vidreres, Anglès i
Fornells.
Per part del Club de Bàsquet es va realitzar el Primer torneig Albera
Ampurianautic el dia 1 de Desembre de categoria mini femení. Van
participar els UCAP Storks com a equip amfitrió, el Viladecans, el
Mataró i el Sant Adrià de Barcelona.

Pistes de Peralada i de Vilanova de la Muga
Al llarg d’aquest trimestre s’han instal·lat les dues cistelles
antivandàliques a L’Espai Jove i les dues porteries amb cistella
combinada a Vilanova. Esperem que la joventut del poble en faci
un bon ús i gaudeixi del nou material esportiu.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA
PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE VILANOVA
D’OBRES DE MANTENIMENT DEL MUNICIPI. (EXPDT.
2019000009)
Antecedents
1.- Es presenta, per part del grup municipal Independents de Vilanova,
en data 31 de desembre i RE 2019004617 una moció a l’Ajuntament
en relació a les obres de manteniment del municipi.
2.- El contingut de la moció és el següent:
“Establir un repartiment equitatiu per a les empreses del municipi de
les obres de manteniment a fer al poble. Entenem que l’ajuntament
no pot repartir aquestes obres de manteniment a criteri desigual o
per afinitat amb les empreses.
Proposem convidar a totes les empreses del municipi a participar
d’aquest manteniment i fer-ho a través d’un període de 6 mesos
de durada.
Les empreses del municipi que s’haurien de repartir aquests
manteniments serien les de feines de paleta, lampisteria en principi,
ampliable també a altres sectors com fusteria, pintura, etc.
Per tal d’establir l’ordre es podria fer mitjançant un sorteig.
En cas que l’empresa a qui correspongui realitzar les obres de
manteniment d’aquell període no pugui realitzar-les, es demanarà
a l’empresa següent l’execució de les obres.
Aquesta pràctica es realitza únicament per a les obres de
manteniment, en cas que calgui executar una obra de major
envergadura o sobrepassi el pressupost establert per aquestes obres
es farà pel sistema establert en cada cas.
Les empreses que podran optar a les obres de manteniment són les
empreses donades d’alta al municipi.”
3.- Informe de secretaria-intervenció, de data 7 de gener de 2020,
desfavorable.
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Fonaments de dret
Primer.- En relació a les formalitats:
L’article 34 del Reglament Orgànic Municipal (BOP de Girona, núm.
243, de 22 de desembre de 2005) disposa que s’entén per moció
la proposta sotmesa directament al ple, de la qual cal justificar-ne
la urgència. Pot ésser oral o escrita. de resolució que és presentada
al Ple per a la seva votació i adopció.
Estan facultats per presentar mocions l’alcalde, la Junta de Govern
Local, la Junta de Portaveus, els portaveus en nom del grup municipal
que representen i un mínim de 3 regidors/ores de la Corporació.
Aquesta moció la signa un regidor que NO ostenta el càrrec de
portaveu del grup municipal que representa.
La presentació de mocions per part dels grups polítics municipals
es subjecta a les regles següents:
Les mocions es referiran a assumptes d’interès municipal.
La votació de les mocions serà a la totalitat del seu text, i no
s’admetran votacions parcials, sense perjudici de la possibilitat de
presentar esmenes de caràcter parcial.
Les propostes i mocions dels grups polítics municipals que tinguin
entrada en el registre general de l’ajuntament amb posterioritat a la
firma de la convocatòria no figuraran en l’ordre del dia, i solament
podran ser objecte de debat i votació en la sessió com a assumptes
d’urgència.

PRIMER.- Establir un repartiment equitatiu per a les empreses del
municipi de les obres de manteniment a fer al poble. Entenem que
l’ajuntament no pot repartir aquestes obres de manteniment a criteri
desigual o per afinitat amb les empreses.

SEGON.- Convidar a totes les empreses del municipi a participar
d’aquest manteniment i fer-ho a través d’un període de 6 mesos
de durada.
Les empreses del municipi que s’haurien de repartir aquests
manteniments serien les de feines de paleta, lampisteria en principi,
ampliable també a altres sectors com fusteria, pintura, etc.

TERCER.- Per tal d’establir l’ordre es podria fer mitjançant un sorteig.

QUART.- En cas que l’empresa a qui correspongui realitzar les obres
de manteniment d’aquell període no pugui realitzar-les, es demanarà
a l’empresa següent l’execució de les obres.
Aquesta pràctica es realitza únicament per a les obres de
manteniment, en cas que calgui executar una obra de major
envergadura o sobrepassi el pressupost establert per aquestes obres
es farà pel sistema establert en cada cas.
CINQUÈ.- Les empreses que podran optar a les obres de manteniment
són les empreses donades d’alta al municipi.

En aquest cas, la presentació de la moció és anterior a la convocatòria.
El quòrum per a la vàlida adopció de l’acord, és el de la majoria
simple dels membres presents i existeix majoria simple quan els vots
afirmatius són més que els negatius, tal i com preveuen els art. 47.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova
el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Segon.- En relació al contingut.
L’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, estableix que la referida llei té per objecte regular
la contractació del sector públic, a fi de garantir que la mateixa
s’ajusta als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat,
transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte
entre els licitadors, etc.
NO està prevista legalment la limitació temporal proposada en la
moció de “convidar a totes les empreses del municipi a participar
d’aquest manteniment i fer-ho a través d’un període de 6 mesos
de durada”.
Es vulnera el principi d’igualtat i no discriminació establert a l’article
1 de la Llei anteriorment referida, al establir que “les empreses que
podran optar a les obres de manteniment són les empreses donades
d’alta al municipi”.
Resolució.

“El regidor sr. Joan Carles Planas llegeix la moció presentada i
esmenta que es tracta d’una moció en clau constructiva, que les
obres no es poden repartir per afinitat i que proposa convidar a totes
les empreses del municipi, per un període de sis mesos i mitjançant
sorteig.
Posa de manifest el sr. Planas que segons la reunió prèvia mantinguda,
hi ha un inconvenient en el fet que les obres només puguin ser per
empreses del municipi.
Manifesta el sr. Alcalde que hi ha un informe desfavorable de
secretaria-intervenció i que la proposta de l’equip de govern és no
aprovar la moció.
El sr Sabater manifesta que per part d’Independents de Vilanova
es proposa deixar el punt sobre la taula per tal de reformular-lo i/o
buscar noves opcions, ja que no havien tingut accés a l’informe jurídic
degut a que no estava penjat amb 48h d’antel·lació a la celebració
d’aquest ple.
Continua manifestant el sr. Alcalde que l’equip de govern proposa
votar-hi en contra i que no volen deixar-lo sobre la taula.
Finalment, el sr. Alcalde exposa que ho deixaran sobre la taula però
que consti que no pel contingut sinó perquè quedin contents”.
Sense que es produeixin més intervencions s’acorda, per unanimitat,
deixar el referit punt sobre la taula.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada, a petició del
grup municipal Independents de Vilanova, proposo al Ple l’adopció
del següent ACORD:
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10.- ASSUMPTES URGENTS
10.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE
VILANOVA PER L’ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ DE LA
GESTIÓ DE L’AIGUA POTABLE DE PERALADA I VILANOVA DE
LA MUGA
Des del nostre grup sempre hem defensat que els serveis municipals,
especialment aquells més essencials, han de ser gestionats
públicament. Entenem que d’aquesta manera, a part de garantir-ne
la universalitat d’accés els beneficis de l’activitat poden repercutir
en la totalitat de la població, alhora que es millora el control sobre
les condicions laborals dels treballadors. L’aigua és un element
indispensable per les nostres poblacions. Una necessitat bàsica
que ha de ser gestionada sota criteris dels bens comuns.
Els beneficis generats de la seva gestió s’han d’invertir a fer més
eficient la distribució. L’aigua és, a més, un dret humà reconegut
per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92 aprovada el 28
de juliol de l’any 2010, i que diu textualment que “l’accés a l’aigua
potable i al sanejament és un dret humà essencial per a gaudir
plenament de la vida i de tots els drets humans”. Però a casa nostra
hem perdut el control des seu cicle, amb un model mercantil que ha
convertit l’accés i el sanejament de l’aigua en un procés que beneficia
unes poques empreses en detriment del medi i la seva població.
Voldríem apuntar que els resultats que consten en les comptes
anuals auditades de l’empresa que ens gestiona el servei del municipi
és de 50 Milions d’Euros el 2016, 74 Milions d’Euros el 2017 i 117
Milions d’Euros el 2018, que ve és cert que gestiona milions d’usuaris
no deixa de buscar mercantilitzar un bé bàsic de tots.
Avui a Catalunya un 20% dels municipis gestionen l’aigua
directament, sense externalitzar-la, no obstant això, els darrers anys
diversos ajuntaments n’han recuperat el control directe, en paral·lel
a la tendència remunicipalitzadora de l’aigua a nivell mundial: En
l’informe de 2014 de Transnational Institute (TNI) i la Public Service
International Research Unit (PSIRU) en tenien registrats 180 casos
de remunicipalització de l’aigua, i a dia d’avui ja hem superat els 234
casos. Entre ells, ciutats tan rellevants com París, Nápols, Budapest,
Atlanta, Buenos Aires, Berlín, La Paz, etc.
Aquestes experiències, com algunes que tenim a Catalunya (Mataró,
Manresa, Parets, Montornès, Arenys de Munt, etc) deixem clar que
es pot gestionar amb èxit el servei de l’aigua incorporant criteris
de transparència, eficiència, sostenibilitat, participació i proximitat.
Aquesta tendència s’explica perquè aquesta gestió no mercantil
permet que es duguin a terme inversions que el sector privat no
posa en marxa i, en alguns casos, una reducció de la tarifa pagada
pels usuaris, com el cas de París, on la gestió pública va reduir un
8% el rebut.
Atès que la concessió amb l’empresa que gestiona l’aigua al nostre
municipi FCC Aqualia, S.A. està caducat des del 2004 (i no és cap
error).
És per tot això que demanem que el ple municipal de Peralada i
Vilanova de la Muga adopti els següents ACORDS:
PRIMER: Elaborar un estudi per valorar la forma més eficient de
prestació del servei, atès que la LRSAL(Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local)
obliga a prestar el servei de la forma més sostenible i eficient.
SEGON: Organitzar una audiència pública per sotmetre a informació
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i debat ciutadà el model de gestió de l’aigua al municipi, que compti
amb la presència de persones i col·lectius especialitzats en la qüestió,
com per exemple AMAP, Associació de Municipis i Entitats per
l’Aigua Pública, així com els agents que actualment gestionen el
servei.
TERCER: Crear una comissió d’estudi de la municipalització de la
gestió del servei de l’aigua formada per tots els agents polítics,
tècnics i socials implicats (equip de govern, oposició, entitats,
ciutadania i personal laboral).
“Llegeix la moció el regidor sr. Marc Sabater.
Fa avinent el sr. Sabater que s’alegra que l’equip de govern hagi
reconsiderat la proposta i s’hagi pogut introduir la moció a l’ordre
del dia del ple, atès que segons el ROM i el ROF poden presentar
mocions.
Llegeix el sr. Alcalde, el següent:
Tal com es va dir a la reunió prèvia al ple, l’Equip de Govern té molt
d’interès en explicar tot el que fa i pel que fa a la gestió de l’aigua
no és cap excepció.
Com hem dit a l’inici de la sessió el fet de no presentar la proposta de
moció en el ple d’avui i, tal com se us va explicar en la reunió prèvia,
no era donar llargues al tema sinó tractar-lo i decidir amb les eines
adequades i considerem que acceptar la moció tal està redactada
era comprometre’ns a una cosa que potser no podríem complir i si
fos així vosaltres segur que no dubtaríeu, i o entenem, a fer veure
que incomplim els compromisos.
Per tant podem dir-vos que proposarem no aprovar aquesta
moció per manca d’informació i per no adoptar compromisos que
possiblement vagin en contra de les recomanacions tècniques que
es dedueixin de l’estudi encarregat i d’altres que se’n puguin fer.
Que ens preocupa la gestió de l’aigua i les fuites que es produeixen,
sempre passen a Peralada, i les reparacions de la canonada principal
d’abastament d’aigua és evident per això en els darrers anys hem
fet múltiples actuacions per preveure i minimitzar les incidències.
Canvis de canonades als carrers Rodona, Recasens, Comte Savallà,
byspass carretera de Garriguella y bypass Peralada Residencial,
amb aquestes darreres actuacions ens permet arranjar fuites en la
canonada de baixada sense tallar l’aigua al poble. A banda de les
millores que es fan quan es reorganitzen els carrers com és el cas
de la placeta i carrer del Carme, part del Sant Joan, Sant Sebastià,
Sotamuralla i la Font. Per aquest 2020 tenim previst canviar un
kilòmetre de la canonada principal des del dipòsit fins l’entrada del
Golf per la carretera de Garriguella.
Es va fer un projecte per preveure una nova canonada de baixada
principal, separada de les actuals de pujada i baixada.
Pel que fa a la municipalització de la gestió de l’aigua, és un assumpte
que des de l’Ajuntament ens hem plantejat en diverses ocasions i
s’ha considerat, prèvia consulta amb altres Alcaldes i tècnics, que la
millor opció és la gestió mitjançant una empresa especialitzada en
el tractament i gestió de l’aigua. A tal fi es va adjudicar el contracte
menor de serveis consistent en la redacció dels plecs administratius
i tècnics, que regiran l’adjudicació del contracte de gestió del servei
d’abastament d’aigua del municipi de Peralada, a la mercantil ABM,
SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, S.L amb NIF B-17646563,
per un import de 8.200 euros, més 1.722 euros d’IVA, el que fa
un total de 9.922 euros, IVA inclòs.), d’acord amb el pressupost
presentat, de data 8 d’abril de 2019 i que consta a l’expedient.
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El que us volem dir és que la nostra decisió a dia d’avui és seguir en
la línia traçada i esperar aquest informe tècnic que ens proposarà
el que, a criteri tècnic, cal fer.
El preu del cost de l’aigua i clavegueram a Peralada, dades extretes
de l’ACA, és de 1,441 €/m3 i inclou subministrament, cànon de
l’aigua (a l’Alt Empordà és més elevat que d’altres), i clavegueram.
Estem en el número 385 de 947 municipis. I a l’Alt Empordà estem
el 26 de 68 municipis

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

Que en preocupa la gestió de l’aigua i que ens n’ocupem entenem
que ha quedat clar amb l’explicació donada.

Abstencions: Cap

Per tant a dia d’avui proposem rebutjar la moció tal com ha estat
presentada.

14.- PRECS I PREGUNTES

Sotmesa la proposta a votació i sense que es produeixin intervencions,
el resultat és el següent:

S’ha presentat en PUOSC del 2020 al 2024 no tenen pensat res per
Vilanova de la Muga, quan és la població que perd més habitants i
el PUOSC estava pensat per poblacions d’aquest tipus, no?
La convocatòria del PUOSC estableix una sèrie de barems i
puntuacions que fan que les subvencions que s’acabin concedint
siguin més o menys grans en funció de la puntuació obtinguda.
Certament entre els criteris hi ha la pèrdua de població del
Municipi, entre d’altres com podrien ésser el foment de l’ocupació,
la implantació de noves tecnologies, millora i eficiència dels serveis,
etc.

Vots a favor:
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra:

En qualsevol cas el nostre municipi no perd població, en cap dels
seus nuclis de població i passo a donar les dades demanades avui
mateix i són les següents:

Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)

PERALADA

2015

2016

2017

2018

2019

% VAR. 2015-2019

POBLE

1.279

1.286

1.307

1.294

1.323

3,44

GOLF

421

431

432

428

454

7,84

1.700

1.717

1.739

1.722

1.777

4,53

VILANOVA

241

251

259

262

260

7,88

TOTAL MUNICIPI

1.941

1.968

1.998

1.984

2.037

4,95

Com es pot veure Vilanova, malgrat que és el nucli amb menys
habitants és el que ha tingut l’increment més elevat en el període
2015-2019.
En quan al que s’ha demanat en aquest pla ha estat :
• Sol·licitud de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
per al període 2020-2024 (línia d’inversió)
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEI
Import del pressupost de l’actuació 529.595,54€.
Aquesta fase que queda pendent des de fa molts anys, ja es va
demanar al PUSOC del 2008. Es va deixar pendent per prioritzar
d’altres actuacions. El projecte estava fet i presentat en reunió prèvia
a Sant Domènec abans que sortís la convocatòria del PUOSC. Per
tant considerem totalment congruent presentar aquest projecte.
S’ha sol·licitat per l’anualitat 2021.
• Sol·licitud de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
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Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)

per al període 2020-2024 (línia d’acció territorial a municipis petits
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT I SANEJAMENT
Import del pressupost de l’actuació 199.182,23€
Totalment necessari donada l’antiguitat de la xarxa, especialment
el clavegueram i amb la nova incorporació dels habitatges del
carrer Doctor Clos
Es va estudiar la opció, juntament amb la Secretaria de Polítiques
Digitals de la Generalitat de Catalunya, per tal d’estendre la fibra
òptica des de la C260 fins a Vilanova, el pressupost orientatiu a
falta d’un projecte acurat hagués acabat pujant, pel cap baix, uns
125.000,-€ sense la garantia que els operadors autoritzats per
usar aquesta xarxa donessin el servei, i entre ells no podia haverhi Movistar. Es va considerar que era arriscat, com posteriorment
ha quedat de manifest, aquesta gran inversió sense les garanties
necessàries.
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Pel que fa a que a Vilanova no s’hi posa res del PUOSC, dir-vos que
des de l’Equip de Govern no fem distincions segons la ubicació de les
actuacions, ens guiem per criteri de les necessitats que constatem
amb el dia a dia, amb les pròpies revisions dels tècnics, dels regidors
i sobretot d ela gent amb la qual sempre es procurar ésser-hi propers
per veure´n les necessitats. Així es va fer per exemple quan es van fer
les actuacions a Vilanova com són: carrers Nou, Sant Joan, Eduard
Pujol, Roses i Rosend Palmada, passeig de Dalt, accés Sud, Can Sala
(les dues fases), asfaltar camins fins el Cementi, Granges, Horts, etc
molts d’ells finançats en part per PUOSC anteriors.
Ara s’ha considerat que aquestes actuacions eren les prioritàries per
tot l’anteriorment dit. Per altra banda no hem rebut cap proposta per
part vostra per ésser-hi inclosa.

1. Es té cap projecte per les antigues escoles de Vilanova de la Muga?
Les antigues escoles tenen qualificació urbanística per ubicar-hi
habitatge de protecció oficial. La intenció que es tenia era canviar-la
per tal de destinar-ho a altres possibles usos a determinar. Per tant
qualsevol projecte que es vulgui desenvolupar queda condicionat a
aquest ús a al canvi que se’n vulgui fer.
Quan es van arranjar els carrers que envolten l’edifici : Nou i Eduard
Pujol es va fer un estudi sobre l’estat de l’edifici i la cimentació del
mateix i d’aquest es va concloure que no hi havia cap perill.
El que es pretén fer a curt-mitjà termini és arreglar la façana,
obertures i cobertes per evitar-ne el deteriorament.

document, el desplegament ha d’estar finalitzat en cinc mesos a
partir de l’aprovació del pla de desplegament, a Peralada van tardar
quasi 2 anys.
Per tant és una molt bona notícia tot i que els terminis anunciats
d’altres vegades no s’han complert.

4.S’ha avançat amb la millora de la carretera de Vilanova a Castelló?
Tal com usa vam explicar al passat ple de 26/09/2019 es van fer
gestions amb la Diputació de Girona, antiga titular de les carreteres
GIP-6042 i GIV-6043 per estudiar la possibilitat que ens ajudin a
desbloquejar-ho. En una reunió amb el President de la Diputació
aquest va fer gestions davant carreteres de la Generalitat perquè
es procedeixi a la reparació amb caràcter urgent. Sembla que el
compromís hi és i que es preveu per aquest 2020. No hem rebut
cap notificació formal al respecte per tant no podem concretar-ho.

5. Reiterem la demanda pla de millora o canvi dels contenidors
perquè estan molt trencats i no són de fàcil obertura. I tenim queixes
d’aquestes dificultats. S’ha avançat amb aquest tema?
Tal com li vam respondre el passat 26/09/2019 aquest procés no
serà immediat tot i que s’hi està treballant. Sabem del problema i
estem en contacte amb un tècnic que ens ha de fer una diagnosi de
tot el servei per tant de treure’l a concurs.
Resposta que us vam fer arribar des de l’Equip de Govern en el
passat ple ordinari de n26 de setembre de 2019

2. S’ha avançat en la millora de connexió de cobertura mòbil?

Tal com els vam respondre per escrit a la qüestió formulada per
vostès segons registre d’entrada

Sí, trasllado literalment el que es va respondre en el ple de
26/09/2019

E2019002747 21/07/2019 12:43:59

Sí, l’empresa Telefònica ha fet sol·licitud per passar fibra òptica fins
l’estació base que estarà ubicada al dipòsit d’aigua de Vilanova.
Segons conversa que es mantingué amb la persona que va sol·licitar
el permís a l’Ajuntament el 02 de juliol de 2019, cal informe previ de
l’ACA i el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
a banda de l’informe de l’Ajuntament. Una vegada Telefònica tingui
tots els informes procedirà a posar en funcionament l’estació de
telefonia mòbil.
L’ACA ja ha informat a Telefònica, carreteres de la Generalitat encara
no ha emès informe i quan aquests hagin informat l’Ajuntament estarà
en disposició d’informar sobre l’autorització de les obres a realitzar

3. S’ha avançat amb la millora de connexió de més ample de banda
d’internet?
Sí, segons registre d’entrada E2019004466 de 17/12/2019 hem
rebut la comunicació de l’ampliació del pla de desplegament per
a la cobertura de la xarxa de la fibra òptica al municipi que inclou
Vilanova i disseminats.
Cal dir que quan aproximadament l’any 2017 es va presentar el pla
per desplegar la fibra òptica al Poble de Peralada es va fer arribar al
responsables la necessitat que també es fes a la resta del municipi
i en especial a Vilanova donada la precària situació que existeix.
Posteriorment i a diferent nivells, instàncies i per diferents mitjans
s’anava reclamant.

Tipus de petició: Suggeriment
Afecta a: Infrastructures municipals
Descripció: Ens han fet arribar una petició, a la gent gran els costa, o
en alguns casos, no poden obrir els contenidors d’escombraries i es
veuen obligats a deixar les bosses d’escombraries al terra. S’haurien
de posar contenidors d’obertura més fàcil o fer el manteniment
corresponent, sobretot zones on hi ha molta gent gran. Pe exemple
zona del Fort de Vilanova. Moltes gràcies per la vostre atenció
Benvolgut Sr. Sabater, gràcies per fer-nos arribar el suggeriment.
Aquest problema que ens posa de manifest també ens l’han
fet arribar diverses persones tant a Peralada com a Vilanova,
sobretot de gent gran amb problemes per aixecar les tapes dels
actuals contenidors, per exemple a la Casa de les Bombes, carrer
Garriguella, Bullidor, costat Església a Vilanova, cosa que provoca
que de vegades les bosses es deixin fora dels contenidors. Tal com li
hem manifestat en persona i en una des les queixes/suggeriments,
tot el tema de gestió de residus estem a l’espera que el CCAE tregui
a concurs la gestió del reciclatge, que s’implanti la recollida de la
fracció orgànica i es defineixi quin tipus de contenidor s’implanta a
Peralada i a Vilanova. Llavors ja tenim present de posar el tipus de
contenidor adequat per aquests casos que vostè ens exposa i que ja
teníem previst que fos així.
Si això es demora, portem 2 anys a l’espera, mirarem de trobar una
solució provisional per aquests casos, potser uns contenidors més
petits en certes zones.

Bé sembla que ara ja està en marxa. Tot i que, segons diu el
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6. El pas fort continua en mal estat, les pilones trencades es pot
deixar en estat digne, ja que és una entrada del poble?
Aquesta pregunta es va respondre el passat 26 de setembre de 2019
i ens reiterem amb la resposta donada, les pilones estan trencades
per diversos vehicles, com dues faroles del nou passeig i com alguna
tanca de fusta de la zona d’esbarjo on hi havia l’antiga depuradora,
del Rec del Molí.
Es preveu que es reparin en breu. L’estat del paviment del pas Fort,
una vegada els tècnics han informat, es dedueix que és l’habitual per
una obra d’aquestes característiques.
Informe 22/2019 emès pel tècnic municipal JM.
/…
Segons ha comprovat l’arquitecte tècnic municipal, actualment el
pas fort del riu la Muga al camí de Vilanova de la Muga a Vila-sacra,
després de les obres de millora executades entre el 12 de juny i el 7
de juliol de 2018, roman en un bon estat de conservació. Certament,
el nou paviment de formigó armat s’ha desgastat lleugerament i ha
perdut part de la capa superficial de fins, de forma que s’ha generat
una mena de relleu amb l’àrid gruixut, però al meu entendre resulta
totalment admissible i és conseqüència de la normal circulació de
vehicles i de l’acció dels agents atmosfèrics.
El camí de Vilanova de la Muga a Vila-sacra és una de les principals
vies municipals d’accés al medi rural (precisament per aquesta
circumstància l’Ajuntament de Peralada està especialment atent a
garantir-ne el seu bon estat) i es veu sotmès a una alta densitat de
vehicles pesats (tractors, remolcs, segadores-recol·lectores, etc),
que generen sobre el paviment del pas fort un esforç de tracció molt
important, especialment en els punts de gir, on el desgast del formigó
d’acabat és superior. Igualment, cal tenir en compte i no menysprear
l’efecte erosionant dels agents atmosfèrics, en un ambient humit i
sotmès a fortes vingudes d’aigua.
Tot aquest conjunt de circumstàncies generen sobre el pas fort un
efecte negatiu i més desfavorable respecte altre vies amb menys
tràfic, desgastant de forma continuada el paviment. Per tant, segons
el meu criteri i d’acord amb el condicionants indicats, és possible
afirmar que el seu estat actual és adequat a l’ús i les obres de
reparació es poden considerar com correctament executades.
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Voldríem conèixer com es fa l’assignació d’horaris del pavelló? Hi ha
una normativa? Tots els clubs són de Peralada els que en fan ús? Es
paga alguna quota d’ús? I els de fora, en cas que n’hi hagi?
Contestaré la pregunta per fases, doncs entenc que està composta
de diverses preguntes.
Voldríem conèixer com es fa l’assignació d’horaris del pavelló?
Actualment hi ha un Club de Patinatge i un Club de Bàsquet.
L’assignació d’hores es fa a principi de temporada de forma
igualitària al 50%, mitjançant una reunió prèvia entre les dos entitats
esportives amb una persona mediadora, jo mateix.
Cal dir que tant l’Ajuntament com totes dos entitats estem molt
contents del funcionament que apliquem i així ens ho han fet saber
des de les dues juntes.

Hi ha una normativa?
No, doncs com he respòs anteriorment, les entitats esportives
estan d’acord amb l’assignació d’hores de forma equitativa. Tot i
això pensem redactar-ne una en un futur per tal que tot quedi més
formalitzat. Aquest criteri es va comunicar al Síndic de Greuges de
Catalunya arrel d’unes discrepàncies entre els dos clubs de patinatge
que van conviure uns anys.
Tots els clubs són de Peralada els que en fan ús?
Sí.
Es paga alguna quota d’ús?
Per a respondre aquesta pregunta cal mirar l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis esportius (Expdt.
332/2016), que ho trobareu a la web electrònica de l’Ajuntament. A
l’apartat d’Exempcions diu, cito textualment:
Resten no subjectes a la present taxa:
a) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin
per entitats esportives sense ànim de lucre de Peralada i/o
centres educatius locals sense cobrament d’entrada ni cap tipus
de contraprestació econòmica relacionada amb les activitats a
desenvolupar en aquestes instal·lacions.

Els assajos del formigó abocat al pas fort del riu la Muga al camí de
Vilanova de la Muga a Vila-sacra per tal de recréixer la llosa existent
donen uns resultats de resistència (26,9 Mpa), superiors als mínims
exigits a la memòria redactada pels serveis tècnics municipals (25
Mpa).

b) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin
per entitats esportives sense ànim de lucre de Peralada i/o centres
educatius locals amb cobrament d’entrada o que tinguin alguna altra
contraprestació econòmica sempre que:

En referència a les pilones que protegeixen el desnivell existent entre
la cota del paviment del pas fort i el riu la Muga, s’observen algunes
unitats malmeses i fins i tot completament arrencades, on únicament
queda l’armat al descobert. Segons se m’ha posat en coneixement,
la causa ha estat l’impacte de diferents vehicles, circumstància
que precisament justifica la seva presència, doncs segurament han
impedit caigudes a la llera del riu i conseqüentment, limitar els danys
a les persones i al medi. Per tant, la meva opinió és que s’han de
conservar i mantenir adientment. La manca de visibilitat manifestada
per alguns usuaris de la via es podria solucionar pintant l’encofrat
perdut de PVC amb un color estrident, però alhora respectuós amb
el caràcter natural de l’entorn. …/

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

- Estigui relacionada amb l’activitat a desenvolupar.
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I els de fora, en cas que n’hi hagi?
Per a respondre aquesta pregunta cal mirar l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis esportius (Expdt.
332/2016), que ho trobareu a la web electrònica de l’Ajuntament. A
l’apartat de Lloguers diu, cito textualment:
- Pista lateral ( 1 hora ): 30 €
- Pista lateral equip federat ( 1 hora ): 25 €
- Pista lateral ( 1 dia ): 300€
- Pista central ( 1 hora ): 75€

També cal remarcar que tot es refereix a IBI Urbana, el coeficient de
rústica no s’ha tocat des que es va baixar un -7,35% el 2017.
Com exemple entenedor, un veí que l’any 2016 pagués 603,21€
aquest 2020 en pagarà 622,03€S llavors estem parlant d’un
increment del 3,12%.
Com a data comparativa segons l’INE l’IPC del novembre 2016 al
novembre 2019 ha estat del 3,8% .
Seguidament, el sr. Marc Sabater efectua les següents precs:

- Pista central equip federat ( 1 hora): 60€
- Pista central ( 1 dia ): 600€
- Sala de Fitness ( 1 hora ): 45€

7. El diari el punt de 28/12/2019 publica que “Més de 180 municipis
catalans revisaran a l’alça el cadastre el 2020” entre ells Peralada.
Que aquests municipis ho han sol·licitat.
h t t p : //w w w . e l p u n t a v u i . c a t /e c o n o m i a /a r t i c l e / 1 8 economia/1717260-mes-de-180-municipis-catalans-revisaran-a-lalca-el-cadastre-el-2020.html
Ens podríeu explicar que implica demanar la revisió del cadastre?
Com es pot traduir en el futur en l’impost IBI?
En el passat ple de 18 de desembre de 2019 quan es va explicar les
partides del pressupost i en l’apartat d’ingressos es va dir

1.- Creiem que s’està desvirtuant la naturalesa dels plens ordinaris
i extraordinaris. Potser caldria fer un ple ordinari cada mes. No es
compleix amb el cartipàs municipal el qual estableix que els plens
ordinaris s’han de celebrar cada tres mesos. Proposa fer ple ordinari
cada 2 mesos, al qual el sr. Alcalde respon que farem el que toca i
que el ROM marca cada 3 mesos.

2.- Agraeix el sr. Sabater la iniciativa de les entitats a l’homenatge
d’en Pau Pujol.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc
aquesta acta.

Peralada, document datat i signat electrònicament,

/...
Capítol I - 1.409.500,00
Representa un increment d’un 1,5%, Del qual l’IBI urbà representa
un increment d’un 3%, resultant d’aplicar l’increment del valor
cadastral determinat per l’Estat.
.../

L’any 2013 l’Ajuntament es va adherir a la proposta de que es feia des
de Govern de l’Estat per revisar els valors cadastrals amb la finalitat
que aquells Ajuntaments que tinguessin una revisió cadastral molt
antiga, com és el nostre cas que data del 1988-89, ja fa 30 anys en
el marge de 10 anys el valor cadastral fos aproximadament del 50%
del valor real de mercat.
L’Ajuntament, contràriament al que s’ha vist alguns mitjans de
comunicació, almenys el de Peralada no ha demanat la revisió sinó
que es va fer el 2013 i es va aplicar per primera vegada el 2014.
Sempre s’ha anat compensant els increments que feia l’estat
amb el coeficient que depèn de l’Ajuntament. Doncs eren 1,11
(2014,2015,2016) , 1,08 (2017,2018) i 1,05 (2019)
El coeficient que pot aplicar l’Ajuntament que va del 0,4 (mínim) al
0,75 sense autorització i al 1,10 amb autorització. L’Ajuntament ha
modificat a la baixa el coeficient del 0,75 el 2014 al 0,515 el 2020.
Els increment reals del rebut han estat 2015 increment 2,12%, 2016
increment del 1,35, 2017 baixa un -0,57, 2018 increment 0,55%,
2019 increment 0,13 i 2020 increment 3%.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
27 DE MAIG DE 2020
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Amb veu i sense vot:

Núm

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sanchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2on Tinent Alcalde
Josep Tor Prunelll, 3r Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahi, Regidor/A
David Bigas Vargas, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Joan Carles Planas Suñer, Regidor/A

Cap

PLE2020000002
Caràcter: Extraordinària
Data: 27 DE MAIG DE 2020
Hora d’inici: 18:03 h
Hora de fi: 19.48 h
Lloc: telemàtic a través de la
plataforma
https://meet.localret.cat

Han excusat la seva absència:
Cap

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

1.- Proposta d’acord per al desenvolupament de forma telemàtica de les sessions
dels òrgans col·legiats de la corporació, amb caràcter excepcional (expdt. núm.
2020000293).
2.- Proposta d’acord de Ple per donar compte del Decret d’Alcaldia núm.
2020DECR000207, de 13 de maig de 2020, d’adhesió, durant un termini inicial de
4 mesos, al servei de videoconferència LOCALRETMEET, donant compliment al que
preveu la disposició addicional tercera del decret llei 7/2020, de 17 de març. (expdt.
núm. 2020000293)
3.- Proposta d’Alcaldia-Presidència per a l’aprovació inicial de la 2a. modificació de
crèdits del pressupost de l’exercici 2020 (expdt. núm. 2020000309).

Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum que cal
perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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.

4.- Proposta d’Alcaldia-Presidència de modificació de complement específic
(expdt. núm. 2020000316).
5.- Proposta d’acord de modificació de la plantilla de personal de l’ajuntament de
Peralada (expdt. núm. 2020000317).
6.- Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a
la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local (expdt. núm.
2020000308)
7.- Proposta d’acord de ple de renúncia d’assignació anual del mandat 20192023 del grup municipal “Junts per Peralada i Vilanova de la Muga” (expdt. núm.
2019000470).
8.- Proposta de l’Alcaldia-Presidència de nomenament dels representants de la
corporació en els òrgans col·legiats (expdt. núm. 2020000099).
9.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2020DECR000176, de 15 d’abril de
2020, de sol·licitud de pròrroga per a l’any 2021, del conveni interadministratiu
entre el departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de
Catalunya i l’ajuntament de Peralada, per la prestació del servei del centre de dia per
a gent gran (expdt. núm. 2020000219).
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1- PROPOSTA DE PLE PER APROVAR EL DESENVOLUPAMENT
DE FORMA TELEMÀTICA DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS
COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ, AMB CARÀCTER
EXCEPCIONAL (EXPDT. 2020000293)
Atès que l’evolució de coronavirus COVID-19 ha creat una situació
d’emergència sanitària sense precedents, que va portar al Govern
estatal a decretar l’estat d’alarma per Reial decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel
Reial decret 465/2020, de 17 de març.
Atès que aquesta situació d’estat d’alarma, i les mesures de limitació
de la lliure circulació de les persones imposades, han afectat també
el funcionament ordinari dels ens locals, dificultant la celebració
de les reunions dels seus òrgans de govern de manera presencial.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el
Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica
que, en la seva Disposició Addicional Tercera, disposa que:
1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden
constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre
actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu
risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes,
la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o
manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se
celebri a distància.
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que
formin part dels òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents
llocs, sempre que s’asseguri, per mitjans electrònics, considerant
també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les
persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions
i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat
i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels
mitjans durant la sessió.
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es
produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que
hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat
en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d’aquestes
deliberacions.
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà
de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme
audiovisual o digital.
Atès que el Govern de l’Estat, mitjançant el Reial decret llei 11/2020,
de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 , va aprovar una
modificació de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), per facilitar a les entitats locals la possibilitat de convocar
i celebrar sessions dels seus òrgans col·legiats i adoptar acords a
distància per mitjans electrònics, tot afegint un nou apartat 3 a
l’article 46, que disposa:
«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales
de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas
que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal
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funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los
órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada
la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente
o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de
acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y
adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos,
siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio
español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá
asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la
sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el
carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente
en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos
válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas
tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus
miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se
adopten”.
ATÈS que el Reglament Orgànic Municipal de Peralada (ROM), en
el seu article 29 disposa:
“Les sessions del Ple de la corporació se celebraran a la Casa de la
Vila, llevat dels supòsits de força major, interès públic o social, en
els quals a través d’un Decret de l’Alcaldia dictat prèviament, pugui
ser habilitat un altre local idoni. En aquest cas, el Ple haurà de decidir
com a primer punt de l’ordre del dia l’acceptació del canvi de local”.
ATÈS que la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020,
disposa que la convocatòria de les sessions haurà de motivar
la concurrència o manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que se celebri a distància i que, a aquests efectes
l’estat d’alarma acordat pel Govern de l’Estat, justifica en si mateix
la concurrència dels requisits per al funcionament electrònic dels
òrgans col·legiats mentre duri aquesta situació.
ATÈS els requisits que estableixen tant el Decret llei 7/2020 com
l’apartat 3 de l’article 46 de la LBRL, i que d’acord amb aquests,
als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà
de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme
audiovisual o digital.
ATÈS que, mitjançant resolució de data 13/05/2020, aquest
ajuntament es va adherir al servei de videoconferència
LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament
per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a
distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional
tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març.
Per tot això, aquesta presidència en ús de les atribucions que té
conferides per la legislació vigent, proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el desenvolupament de forma telemàtica de
les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, amb caràcter
excepcional i durant la vigència de l’estat d’alarma, de conformitat
amb l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local i la Disposició addicional tercera del Decret
Llei 7/2020 de 17 de març de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport pública i en matèria tributària i econòmica
i, conseqüentment APROVAR l’acceptació del canvi de local.
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SEGON.- APROVAR les següents instruccions de funcionament
i desenvolupament de les sessions plenàries que es celebrin
telemàticament:
- Requeriments de la disposició addicional tercera Decret llei 7/2020:
-La convocatòria de les sessions motivarà la concurrència o
manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se
celebri a distància.
- En les sessions que se celebrin a distància, les persones que
formin part del plenari poden trobar-se en diferents llocs, sempre
que s’asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els
telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones
que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el
moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat
i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels
mitjans durant la sessió.
- Els mitjans electrònics emprats han d’assegurar que no es
produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que
hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat
en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d’aquestes
deliberacions.
- Opcional: referència a la plataforma utilitzada.
- Amb anterioritat a l’inici de la sessió, els membres del ple de
la corporació hauran de tenir garantit el funcionament òptim del
programari d’accés amb els corresponents equips. En aquest sentit,
els membres hauran d’estar en disposició de connectar-se amb una
antelació de 15 minuts a l’inici de la sessió.

- Constitució de la sessió:
El Ple es constituirà amb l’assistència telemàtica d’un terç del nombre
legal dels seus membres, que en cap cas podrà ser inferior a 3,
entre els quals ha de ser-hi el president. Aquest quòrum s’haurà de
mantenir durant tota la sessió.
En tot cas, serà requisit necessari l’assistència telemàtica de la
secretaria de la corporació o qui legalment el substitueixi per a la
celebració de la sessió. També de la intervenció municipal quan sigui
preceptiva la seva assistència.

- Desenvolupament sessió:
La secretaria de la corporació prendrà nota dels assistents en cada
moment del Ple als efectes del còmput dels quòrums oportuns.
Durant la sessió i de manera continuada, haurà d’identificar
visualment o acústicament, mitjançant vídeo o àudio, els assistents
al ple.
En el cas que algun regidor/a es desconnecti per dificultats tècniques
en les comunicacions, es posarà en pausa la videoconferència, i
es reprendrà la sessió en el moment que la secretaria acrediti la
presència de tots els/les assistents.

Únicament es tractaran a les sessions els assumptes que figurin
en l’ordre del dia, llevat que hi estiguin reunits tots els membres de
l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot
favorable de la majoria absoluta.

- Votació:
La votació es realitzarà de forma individual i en veu alta. El president
del ple serà l’encarregat de formular la pregunta sobre el sentit del
vot a cadascun dels regidors o regidores que, podran expressar-lo a
favor, en contra o abstenció, considerant-se que hi ha abstenció quan
iniciada la deliberació d’un punt concret es desconnecta un regidor
o regidora i no es torna a connectar abans de la votació, sempre que
no sigui per causes alienes a aquest o aquesta.
Durant la votació individual de cada regidor o regidora, el/la
president/a de l’òrgan haurà de donar un temps prudencial per a
què la secretaria de l’òrgan pugui visualitzar o escoltar i anotar, un
a un, el sentit del vot dels membres de la Corporació. Una vegada
sumats els vots, el President proclamarà el resultat i si s’ha adoptat
o no l’acord.

- Caràcter públic de la sessió plenària:
Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions es preveurà
la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.
En concret, les sessions plenàries seran retransmeses en directe en
el canal de YouTube de Localret.
TERCER.- APROVAR les anteriors instruccions per a la resta d’òrgans
col·legiats de la Corporació, en allò que resulti d’aplicació.
La regidora sra. Rosa Cortada llegeix la proposta i, seguidament, el
sr. Alcalde exposa que en el present ple s’han incorporat aquells
punts que no es poden esperar a la celebració d’un ple ordinari amb
normalitat.
Pregunta el sr. Sabater si es poden gravar els plens i que aquests
estiguin a la disposició de tots els veïns.
El Sr Sabater pregunta què ha impedit que aquest ple no hagi pogut
ser ordinari. La Sra Cortada respon que ja ha quedat explicat en la
proposta que acaba de llegir, que són assumptes que per la seva
urgència no poden esperar.
El Sr Sabater exposa que pobles veïns fan plens ordinaris , el sr
Alcalde respon que nosaltres ens regim amb el que el basa la llei
i ens assessoren els nostres serveis legals i tècnics, i aquests van
manifestar que els plens ordinaris no es podien fer per aquest canal.
Recorda el sr. Alcalde que ja es va demanar pressupost per a la
gravació dels plens i que aquest era molt elevat i que si no s’ha fet
és per la despesa que comporta.
Quan són les 18.21 la presència del senyor TOR s’interromp durant
uns segons degut a problemes de comunicació de la seva xarxa.

La desconnexió de la presidència o de la secretaria, suposarà
automàticament la suspensió del Ple, que es reprendrà un cop
recuperi llur connexió.
El president obrirà i aixecarà les sessions i dirigirà les deliberacions,
concedint els torns d’intervencions.
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Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

2020DECR000207, de 13 de maig de 2020, que es transcriu
literalment a continuació:

“DECRET D’ALCALDIA
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)

D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS
LOCALS LOCALRETMEET

Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)

Antecedents:

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

1.- El Consorci Localret, que agrupa municipis i entitats
municipalistes de Catalunya, té atribuïdes com a funcions
estatutàries, entre d’altres, l’impuls i/o participació en el
desenvolupament d’aplicacions i serveis, pels ens locals
consorciats.

Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

2- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER DONAR COMPTE DEL
DECRET D’ALCALDIA NUM. 2020DECR000207, DE 13 DE MAIG
DE 2020, D’ADHESIÓ, DURANT UN TERMINI INICIAL DE 4
MESOS, AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA LOCALRETMEET,
DONANT COMPLIMENT AL QUE PREVEU LA DISPOSICIÓ
ADDICIONAL TERCERA DEL DECRET LLEI 7/2020, DE 17 DE
MARÇ (EXPDT. NÚM. 2020000293)
Antecedents:
1.- Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR000207, de 13 de maig
de 2020 pel qual es va resoldre, entre d’altres punts, l’adhesió,
durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de videoconferència
LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en
funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats
dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu
la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de
març.
Fonaments de dret:
• Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica: disposició addicional tercera.
• Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL): nou
apartat 3 de l’article 46, introduït pel Reial Decret llei 11/2020, de
31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

2.- El Consorci Localret ha posat en funcionament, un servei de
videoconferència per als ens locals, anomenat LOCALRETMEET,
per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats a distància, donant
compliment al que estableix la disposició addicional tercera del
Decret llei 7/2020, de 17 de març. Es tracta d’un servei sense cost,
i que la seva durada inicial és de quatre mesos.
3.- Aquest Ajuntament està interessat en utilitzar aquest servei
per poder celebrar les reunions dels seus òrgans col·legiats a
distància i retransmetre en directe les seves sessions plenàries.
4.- Les condicions generals d’ús del servei, estan establertes a
l’annex 1 i les recomanacions establertes en l’annex 2, d’aquest
acord.
Fonaments de dret:
• Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica: disposició addicional tercera.
• Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL): nou
apartat 3 de l’article 46, introduït pel Reial Decret llei 11/2020, de
31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Resolució:
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos,
al servei de videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci
Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels
òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment
al que preveu la disposició addicional tercera del Decret llei
7/2020, de 17 de març.
Segon.- Acceptar les condicions generals d’ús del servei
LOCALRETMEET, que consten en l’annex 1 d’aquest acord i que es
transcriuen literalment;

Proposta:
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Donar compte del Decret d’Alcaldia-Presidència
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“ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI
LOCALRETMEET
Les condicions que es detallen a continuació regeixen el funcionament
i ús del servei LOCALRETMEET (en endavant, el Servei) que el
Consorci Localret (en endavant, Localret) posa a disposició dels
seus ens consorciats, incloent també el seu sector públic vinculat o
depenent (en endavant, “Ens”).
Aquestes condicions estaran vigents durant el període d’adhesió al
servei, si bé Localret es reserva el dret a actualitzar-les, per raons
legals o per canvis en la prestació del Servei. Qualsevol modificació
es comunicarà als interessats amb la màxima antelació possible
en relació a la data en que hagin d’entrar en vigor. En aquest cas,
els “Ens” podran sol·licitar expressament la baixa del Servei. L’ús
continuat del Servei per part dels “Ens” una vegada hagin entrat en
vigor les noves condicions significarà l’acceptació de les mateixes.

1. Objecte
1.1.-Mitjançant aquest servei, Localret posa a disposició dels “Ens”
una eina que els permet celebrar i retransmetre en directe sessions
dels òrgans col·legiats a distància mitjançant videoconferència.
1.2-LOCALRETMEET proporciona un servei de videoconferència
basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors
d’ús exclusiu de Localret, facilitant l’accés als “Ens” que podran crear
les sessions de forma autònoma.
En cas de requerir l’emissió en directe de la sessió, aquesta opció
haurà de ser activada pel coordinador a l’inici de la sessió. La
transmissió en directe requereix addicionalment d’un canal de
Youtube com a plataforma per emetre en directe, amb aquesta
opció activada.
L’ “Ens” haurà d’utilitzar per aquesta finalitat el seu propi canal o, en
cas de no poder disposar-ne, sol·licitar a Localret la utilització del
seu canal per emetre la sessió en directe.
1.3.-Els “Ens” que utilitzin el canal de Youtube de Localret per emetre
les sessions, hauran d’autoritzar a Localret per portar a terme
aquesta emissió i, a aquests efectes, signaran el corresponent acord
per habilitar a Localret com a encarregat del tractament de dades.
Les sessions que s’emetin mitjançant el canal de Youtube de Localret
no estaran a disposició del públic un cop finalitzada la sessió.

2.- Accés i participació
2.1.- Localret acceptarà, llevat que concorri causa justificada, totes
les sol·licituds d’adhesió al servei.
2.2.- Els “Ens” hauran d’establir una contrasenya per a les sessions
dels òrgans col·legiats associada a la seva entitat, contrasenya
que oferirà a la resta de membres que participin a la sessió dels
òrgans col·legiats mitjançant la videoconferència. Els “Ens” són
responsables de la seguretat i ús apropiat de les seves contrasenyes.
La contrasenya de cada sessió haurà de ser diferent.
2.3.- El servei és gratuït, si bé els “Ens” hauran d’assumir tots els
costos que els hi puguin comportar les adequacions que hagin de
fer per accedir al Servei, així com totes les despeses de manteniment
de les seves connexions i/o comunicacions.
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2.4.- La utilització d’aquest servei requereix:
a) Disposar d’un enllaç a Internet de mínim 4Mbps estable. Cal
preveure que la connexió no s’estigui compartint amb cap d’altre
usuari o servei en el moment de la sessió.
b) Disposar d’un mòbil o una “tablet” amb capacitat, o un ordinador
amb càmera i micròfon.
2.5.- En funció de la demanda del Servei, i per tal de garantir la
seva qualitat, Localret es reserva la potestat d’habilitar unes franges
horàries a la setmana per tal que els “Ens” puguin sol·licitar la
celebració de la seva sessió plenària. Donat que el nombre de plens
en paral·lel en cada franja horària són limitats, caldrà reservar franja
horària amb un mínim d’antelació de 96 hores. En cas que la franja
sol·licitada no estigués disponible, Localret ho comunicarà en un
termini inferior a 24 hores, per tal que l’ “Ens” pugui triar una altra
franja horària.

3.- Continguts
Els “Ens” es comprometen a incorporar en les seves sessions
continguts lícits, veraços, actuals i no perjudicials per als drets de
tercers, assumint en qualsevol cas, tota la responsabilitat pel seu
incompliment o per infracció o reclamació de drets a tercers.
Els “Ens” hauran de vetllar perquè el contingut de les sessions no
inclogui informacions que puguin afectar als drets a l’honor i a
la intimitat de les persones i així mateix, perquè es respectin les
garanties que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades.
Per tant, Localret no assumeix cap responsabilitat respecte el
contingut de les sessions , ni sobre la seva suficiència, validesa o
àmbit d’extensió.

4. Incidències i/o interrupcions del servei.
4.1.- Localret no garanteix la total absència d’incidències i
interrupcions en el Servei i, en conseqüència queda exclòs de tota
responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol classe que
poguessin derivar-se de les incidències i interrupcions en el normal
funcionament del Servei.
4.2.- La qualitat del servei pot dependre de la qualitat de la connexió
de les diferents persones que s’hi connectin, de la càrrega de la xarxa
o de servidors aliens al Servei.
4.3.- Localret es reserva el dret a modificar, suspendre, restringir o
interrompre, temporal o permanentment, l’accés i/o ús del Servei o
de qualsevol part de la mateixa, en particular, a títol enunciatiu i no
exhaustiu, en les següents situacions:
a) Quan sigui necessari per a realitzar labors de manteniment i
actualització de continguts;
b) Quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat de
les operacions del Servei, dels equips, sistemes o xarxes del Localret
o de tercers sempre que afectin o puguin afectar al Servei;
c) Quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que
afectin al funcionament del Servei;
d) Per fallades en les xarxes de telecomunicacions o talls del
subministrament elèctric o qualsevol altre supòsit de força major;
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e) Quan els “Ens” incompleixin les Condicions; o
f) En cas que es detecti un error de seguretat o un accés no autoritzat
al Servei.
4.4.- Sempre que sigui possible, Localret anunciarà, amb suficient
antelació, als “Ens” la suspensió i el termini aproximat de la no
disponibilitat temporal del Servei.
4.4 La baixa del Servei no donarà dret als “Ens” a cap tipus
d’indemnització. Una vegada donats de baixa del Servei, els “Ens”
s’hauran d’abstenir d’utilitzar qualsevol part del Servei.”

Cinquè.- Autoritzar al Consorci Localret per a l’emissió de les
sessions dels òrgans de govern celebrades per videoconferència en
el seu canal YouTube i, a aquests efectes, habilitar a aquest Consorci
com a encarregat del tractament de dades, en els termes que es
fixaran en el corresponent acord.
Sisè.- Comunicar la present resolució al Consorci Localret.”

El ple es dona per assabentat.

Tercer.- Adquirir el compromís de seguir les recomanacions per a
la utilització del servei establertes en l’annex 2 d’aquest acord i que
es transcriuen literalment;
“ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET
1.- Des del punt de vista dels requeriments legals de la sessió:
En defecte de previsió en el ROM, resulta jurídicament possible
l’adopció d’un acord del Ple municipal, ja en sessió telemàtica, que
aprovi, per majoria absoluta, amb caràcter excepcional i per garantir
el funcionament de les institucions locals durant l’estat d’alarma,
la celebració dels òrgans col·legiats de la Corporació mitjançant
videoconferència, o similars que garanteixin la seguretat tecnològica
i la participació en condicions d’igualtat .
Es recomana regular en aquest acord el funcionament i
desenvolupament d’aquestes sessions.

Durant la sessió i de manera continuada, cal identificar visualment i
acústicament, mitjançant vídeo i àudio, els assistents al ple.
En el cas que algun assistent es desconnecti per dificultats tècniques
en les comunicacions, es posarà en pausa la videoconferència, i
es reprendrà la sessió en el moment que el secretari acrediti la
visualització de tots els assistents.
2.- Per a l’òptim ús del servei es recomana:
a) Realitzar un simulacre previ a la sessió.
b) Condicionar un espai per a la realització de la videoconferència,
on no s’incorporin elements externs de l’ambient.
c) L’ús de l’app si es connecta des d’un telèfon mòbil, o els
navegadors Chrome o Chromium des de l’ordinador.
3.- En relació amb les tasques del coordinador es recomana:
a) Reservar data i hora de les sessions de plenari que hagin de ser
públiques i d’emetre en directe amb la màxima antelació a Localret
a través de l’adreça meet@localret.cat.
b) Configurar les sessions amb paraula de pas.
c) El coordinador iniciarà les reunions silenciant el micròfon de tots
els participants (MUTE).
d) A les votacions, el conductor de la sessió donarà la paraula
ordenadament als participants que hagin d’emetre vot. Cal tenir
present que les imatges poden no ser visibles en tot moment.”
Quart.- Designar al Sr. Pere Torrent Martin, responsable d’exercir les
tasques de comunicació i gestió del seu espai de videoconferència,
tal i com consta en el formulari de l’annex 3.
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3-PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ
INICIAL DE LA 2A. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN PRESSUPOST
DE L’EXERCICI 2020 (EXPDT. NÚM. 2020000309)
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 2/2020
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB MINORACIÓ DE CRÈDITS I RLTG
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

130

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIGILANTS
MUNICIPAL

24.916,44

5.604,13

30.520,57

1

150

13006

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ALTRES SERVEIS

114.364,84

2.400,00

116.764,84

1

920

16000

SEGURETAT SOCIAL ADM. GENERAL

152.000,00 3.088,00

155.088,00

1

337

46500

CCAE-CONVENI DINAMITZACIÓ ESPORTIVA I JUVENIL

11.000,00

3.500,00

14.500,00

1

161

61914

RENOVACIO PART XARXA ABASTAMENT AIGUA

47.814,70

46.309,99 94.124,69

1

133

60000

PROJECTE SOTA MURALLA

29.298,59

18.000,00

47.298,59

78.902,12
Pressupost de despeses: Crèdits extraodinaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

172

22700

CONTRACE MANTENIMENT PUNT RECÀRREGA

0,00

1.086,00

1.086,00

1

311

22798

CONTRACTE CONTROL COLÒNIES ANIMALS

0,00

3.000,00

3.000,00

1

150

62103

COMPRA TERRENYS

0,00

22.000,00

22.000,00

1

133

62104

PARQUIN BULLIDOR

0,00

13.617,59

13.617,59

1

130

62401

VEHICLE VIGILANTS MUCICIPALS

0,00

18.000,00

18.000,00

1

133

62913

ARC METÀL.LIC PARQUING CARAVANES

0,00

6.000,00

6.000,00

1

322

63206

ADEQUACIO NOU INSTITUT

0,00

110.000,00

110.000,00

3

164

63206

ARRANJAMENT CEMENTIRI VILANOVA

0,00

16.000,00

16.000,00

1

133

63301

PILONA PL. CARME

0,00

8.354,00

8.354,00

198.057,59
Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Baixes o anul·lacions de crèdit en el Pressupost de Despeses i Romanent
líquid de tresoreria general. Detall del corresponent finançament:
Pressupost de despeses: Minoració de crèdits
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Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

330

22609

DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS VILANOVA

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

1

342

63204

AMPLIACIÓ PAVELLÓ MUNICIPAL

110.000,00 -110.000,00

Total minoració pressupost despeses

-120.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

156.959,71

0,00

BUTLLETÍ TARDOR

Pressupost d’ingressos: increment
Org.

Econ

Descripció

Prev inicial

Modificació

Prev. definitiva

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

47.930,74

156.959,71

204.890,45

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS

156.959,71

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb
data 21 de maig de 2020

- Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per
a l’exercici 2020.

Fonaments jurídics:

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

- 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.

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient número 2/2020 de
Suplement de crèdit i Crèdit extraordinari finançat amb Baixes o
anul·lacions de crèdit en el Pressupost de Despeses i Romanent
Líquid de tresoreria general (Exp. X2020000309) i el detall del
qual és el següent:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 2/2020
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB MINORACIÓ DE CRÈDITS I RLTG
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

130

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIGILANTS
MUNICIPAL

24.916,44

5.604,13

30.520,57

1

150

13006

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ALTRES SERVEIS

114.364,84

2.400,00

116.764,84

1

920

16000

SEGURETAT SOCIAL ADM. GENERAL

152.000,00 3.088,00

155.088,00

1

337

46500

CCAE-CONVENI DINAMITZACIÓ ESPORTIVA I JUVENIL

11.000,00

3.500,00

14.500,00

1

161

61914

RENOVACIO PART XARXA ABASTAMENT AIGUA

47.814,70

46.309,99 94.124,69

1

133

60000

PROJECTE SOTA MURALLA

29.298,59

18.000,00

47.298,59

78.902,12
Pressupost de despeses: Crèdits extraodinaris
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

172

22700

CONTRACE MANTENIMENT PUNT RECÀRREGA

0,00

1.086,00

1.086,00

1

311

22798

CONTRACTE CONTROL COLÒNIES ANIMALS

0,00

3.000,00

3.000,00

1

150

62103

COMPRA TERRENYS

0,00

22.000,00

22.000,00

1

133

62104

PARQUIN BULLIDOR

0,00

13.617,59

13.617,59

1

130

62401

VEHICLE VIGILANTS MUCICIPALS

0,00

18.000,00

18.000,00

1

133

62913

ARC METÀL.LIC PARQUING CARAVANES

0,00

6.000,00

6.000,00

1

322

63206

ADEQUACIO NOU INSTITUT

0,00

110.000,00

110.000,00

3

164

63206

ARRANJAMENT CEMENTIRI VILANOVA

0,00

16.000,00

16.000,00

1

133

63301

PILONA PL. CARME

0,00

8.354,00

8.354,00

198.057,59
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Pressupost de despeses: Minoració de crèdits
Org.

Progr.

Econ

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

3

330

22609

DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS VILANOVA

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

1

342

63204

AMPLIACIÓ PAVELLÓ MUNICIPAL

110.000,00 -110.000,00

Total minoració pressupost despeses

-120.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

156.959,71

0,00

Pressupost d’ingressos: increment
Org.

Econ

Descripció

Prev inicial

Modificació

Prev. definitiva

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

47.930,74

156.959,71

204.890,45

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.
El sr. Alcalde exposa el contingut de la modificació. Seguidament,
el regidor sr. Planas exposa que el sentit del seu vot serà negatiu
perquè tot i que poden estar d’acord amb algunes partides no estan
d’acord amb la partida per a la renovació de la xarxa atès que cal
fer un estudi econòmic per tal que l’aigua es pugui municipalitzar.
Continua manifestant el sr. Planas que l’import és excessiu i que no
podem fer pagar els errors dels tècnics als ciutadans.
Continua manifestant el sr. Planas que l’equip de govern els té
desconcertats amb el seu afany de jugar al Monopoly i més que un
ajuntament sembla una agència immobiliària. Continua manifestant
el sr. Planas que votaran que no per la mala gestió de l’equip de
govern.

156.959,71
va enviar un comunicat explicant que s’havia fet una consulta a la
Direcció General de Tributs perquè es pronunciés a les diferents
interpretacions que hi havia sobre les bonificacions de taxes
municipals (escombraries, IAE, IBI...) i estem a l’espera que verifiquin
el que legalment es pot fer. Mentrestant no s’han cobrat les quotes, ja
que no se n’ha fet ús, ni del pavelló ni de Llar d’Infants. S’ha modificat
el calendari fiscal. S’ha fraccionat d’ofici per tothom el pagament de
l’IBI en 3 terminis: 40% (1 /06/20), 30% (1/7/20) i 30% (1/10/20).
Com s’ha informat avui en el ple s’ha dut a terme la suspensió de
la taxa d’ocupació de via pública. Es faran les actuacions que siguin
legalment possibles i quan es puguin realitzar. Hi ha unes partides
de l’àrea de Benestar Social que aniran destinades a ajuts a famílies,
que cal estudiar com articular perquè arribin a qui ho necessita.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per majoria absoluta
dels membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)

El sr, Alcalde lamenta l’opinió del sr. Planas referent a la mala gestió i
que, independentment del debat sobre la municipalització de l’aigua
o no, la realitat és la que és i s’ha de donar una solució als veïns de
Peralada.

Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

No juguem al monopoly sinó que volem gestionar el patrimoni de
la millor manera.

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Vots en contra:

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Seguidament, el sr. Alcalde llegeix el següent escrit:
Des de l’inici de la pandèmia l’Ajuntament ha fet moltes coses tot i
tenir unes limitacions legals. Xaloc, ens que gestiona els recursos,
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4- PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ
DE COMPLEMENT ESPECÍFIC. (expdt. núm. 2020000316)
Antecedents de fet:
1.- Vista la relació de llocs de treball aprovada inicialment pel Ple
de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada en data 20 de
desembre de 2016, sotmetent-se a informació pública durant un
període de quinze dies, mitjançant la publicació d’un edicte al BOP de
Girona número 246 de 28 de desembre de 2016 i al tauler d’edictes
de la Corporació, període en el qual no es van presentar al·legacions,
esdevenint aprovat l’acord de forma definitiva el dia 19 de gener de
2017 i publicat al BOP núm. 22 de data 1 de febrer de 2017.
2.- Vista la necessitat de procedir a una reassignació de les funcions,
atribucions i comeses a desenvolupar per l’oficial de manteniment
municipal JVM.

retribucions vigents a 31 de desembre de l’exercici anterior, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que
fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix; no obstant
això, això no suposa una prohibició absoluta a la modificació dels
llocs de treball de l’entitat local, ja que la norma preveu expressament
com a excepció a l’esmentat límit de creixement retributiu, les
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional,
resultin imprescindibles , i que es produeixin, entre altres, per la
modificació del contingut del lloc de treball.
Vistes les necessitats i circumstàncies excepcionals que facin
imprescindible aquesta mesura i el seu caràcter singular i excepcional,
així com el compliment dels principis de racionalitat, economia i
eficiència , així com dels requisits derivats de la normativa local
esmentada i sobre estabilitat pressupostària.
Resolució:

3.- Considerant l’establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressupostos generals de l’estat per a l’any 2018 (LPGE/18).

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

4.- Informe de secretaria-intervenció.

Primer.- Aprovar l’adequació de la retribució del compliment específic
de l’oficial de manteniment JVM per import de 300,00 € mensual.

Fonaments de dret:
• Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per
a l’any 2018 (LPGE/18).
• Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Peralada.
• Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat
per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
• Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el Règim
de les Retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local.

Segon.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Peralada, en relació als complements específics dels llocs de treball
anteriorment esmentats.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades,
a la Intervenció municipal i a la gestoria que confecciona les nòmines,
als efectes oportuns.
El regidor sr. Josep Tor llegeix la proposta i exposa, seguidament, que
es tracta de la modificació del complement específic del sr. JVM atès
que fa de cap de la brigada.
Exposa el sr. Sabater que veiem correcte que el personal tingui el
sou adequat a les seves funcions.

• Llei 30/1984 de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la
Funció Pública.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

• Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Vots a favor:

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

Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)

La modificació de les retribucions complementàries assignades s’ha
de realitzar a través de la modificació de la Relació de llocs de treball,
la qual constitueix l’instrument tècnic al servei de les administracions
públiques per a l’organització efectiva dels seus recursos humans en
l’ús de la seva autonomia i potestat d’autogovern, i ha de adaptar-la
a les necessitats que li exigeix la prestació efectiva dels seus serveis
públics.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)

En definitiva, la relació de llocs de treball ha de respondre a
necessitats reals de la corporació local i ha de precisar els requisits
per a l’ocupació de cada lloc, comprenent la seva denominació i
característiques essencials dels mateixos, requisits exigits per al seu
exercici i determinació de les seves retribucions complementàries.

Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

Pel que fa a les implicacions de la modificació retributiva respecte
a les limitacions de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2018, cal assenyalar que si bé
s’estableix una limitació del creixement de les retribucions del
personal al servei del sector públic, que no podran experimentar un
increment global superior al percentatge establert pel que fa a les
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Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
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5- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA (expdt. 2020000317)
Antecedents de fet:
1.- Vist que en data 22 de maig de 2020 es va iniciar per Provisió
d’Alcaldia expedient per dur a terme la modificació de la plantilla de
personal de l’Ajuntament de Peralada.
2.- Informe de secretaria de data 22 de maig de 2020.
3.- Informe d’intervenció i proposta de data 22 de maig de 2020.
Fonaments de dret:
• Els articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic de la Llei de la
Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
• L’article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
• Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
• Els articles 31 i següents i 69 del Text Refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre.
• Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases del Règim Local.
• Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
• L’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la
Reforma de la Funció Pública.
• Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre.
• El Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim
de les retribucions dels funcionaris d’Administració Local.
Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la
tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva
aprovació pel Ple de la Corporació d’acord amb l’article 22.2.i) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Consignació per 12 mesos
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini
de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient
i presentar les reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut
aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat
a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.
El sr. Alcalde llegeix la proposta.
Exposa el sr. Sabater que ho veuen correcte.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

6- PROPOSTA D’ACORD DE MOFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL (expdt. núm. 2020000308).
Antecedents de fet:
1. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Resolució:

Fonaments jurídics:

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

• 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)

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal
municipal que té per objecte la modificació de la següent plaça:
C1.2 VIGILANT DE REFORÇ
Denominació: Vigilant
Nombre de places:1
Titulació: certificat d’escolaritat
Provisió: concurs-oposició
Grup: E
Complement de destinació: 12

• 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 l’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableix que l’òrgan
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és el
Ple de la Corporació per majoria simple de conformitat amb l’article
47.1 de la LRBRL.
Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.

Complement específic: 9.933,14 (14 pagues)

38

BUTLLETÍ TARDOR

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 incorporació de la disposició
transitòria única 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:
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
Amb motiu de la declaració de l’estat per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, es procedent la suspensió
temporal fins a 31 de desembre de 2020 de la vigència de l’ordenança
fiscal.
Una vegada arribada a aquesta data, sense que sigui necessari
procedir a la derogació de la mateixa, automàticament tornarà la
seva aplicació sense necessitat d’adoptar un nou acord.”
Segon.- Exposar els esmentats acords al públic durant el termini
de 30 dies hàbils en el BOP de Girona i en el taulell d’anuncis de la
Corporació per tal de què els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes, de conformitat amb el que estableix l’article 17 del TRLHL.
En el cas de què no es pressentin reclamacions durant el termini
d’exposició pública s’entendran definitivament adoptats els acords
fins llavors provisionals, sense necessitat d’acord plenari.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona,
i notificar-ho al departament corresponent.
El regidor sr. Pratocorona llegeix la proposta i exposa que es tracta
d’una mesura per afavorir l’activitat econòmica del municipi.
Fa avinent el sr. Sabater que ho veuen correcte sobretot pels bars
i restaurants per tal que puguin aprofitar els espais exteriors i se’ls
hi aixequi aquesta taxa però no per les obres. Ens agradaria que
s’hagués detallat. Si es separa hi votarem a favor, si no és així en
contra.
El sr. Pratcorona exposa que no estem parlant de grans industrials
sinó de petits empresaris que han vist disminuïts els seus ingressos
i que si han de fer o han fet petites obres és de bon rebre que
l’ajuntament els afavoreixi.
El sr. Alcalde manifesta que defensen la integritat de la proposta,
atès que qui acaba pagant és el veí que fa l’obra.
Pregunta el sr. Sabater què passa amb les grans obres, al qual el sr.
Alcalde respon que fins que la modificació de l’ordenança no estigui
aprovada definitivament i publicada hauran de pagar i no tindrà
efectes retroactius.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per majoria absoluta
dels membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)

Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

Vots en contra:
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Abstencions: Cap

7- PROPOSTA D’ACORD DE PLE DE RENUNCIA D’ASSIGNACIÓ ANUAL DEL
MANDAT 2019-2023 DEL GRUP MUNICIPAL “JUNTS PER PERALADA I VILANOVA
DE LA MUGA” (expdt. Núm. 2019000470)
Antecedents:
1.- Vist que el Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària
celebrada el dia 9 de juliol de 2019, va acordar assignar als grups
polítics municipals una dotació econòmica de caràcter anual
integrada per un component fix, idèntic per a tots els grups, de
100,00 €, i un altre de variable, de 20,00 € per regidor.
2.- Vist registre d’entrada de data 08/04/2020 i número
RE/2020001338, on la Sra. Rosa Cortada Sánchez, en representació
del grup polític municipal “Junts per Peralada i Vilanova de la Muga”,
exposa que com a grup municipal renuncien a la dotació econòmica
de caràcter anual assignada per l’ajuntament pel mandat 2019-2023.
Fonaments de dret:
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
• Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
• Reglament Orgànic Municipal de Peralada.
Resolució:
D’acord amb l’exposat, com a Alcalde-President de la Corporació,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ACCEPTAR la renúncia efectuada per la portaveu del grup
municipal “Junts per Peralada i Vilanova de la Muga”, Sra. Rosa
Cortada Sánchez en data 08/04/2020 i RE/2020001338 a la
dotació econòmica de caràcter anual assignada als grups municipals
pel mandat 2019-2023.
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada i al
departament corresponent.
TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
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La regidora sra. Cortada llegeix el contingut de la proposta i manifesta
que des d’inici de mandat es va manifestar la renúncia a aquesta
assignació i que s’han seguit els tràmits per fer efectiva aquesta
renúncia.
Pregunta el sr. Planas a la sra. Secretària si és obligatori renunciar a
la dotació econòmica per ple, al qual la sra. Secretària respon que
sí, perquè es va atorgar per ple i que aquest és l’òrgan competent.
Afegeix si el seu grup ha de presentar la instància per la renúncia o
si no la sol·liciten s’entén que han renunciat. La Secretària respon
que cal manifestar-se, i que per pagar imports han de complir els
requisits que estan establerts.
Manifesta el sr. Planas que s’abstindran, atès que es tracta d’una
proposta estèril i de cara a la galeria i que s’està renunciant a 240
euros a l’any quan en realitat l’equip de govern ha augmentat els
seus sous en 50.000 euros.
El sr. Alcalde puntualitza que s’estan barrejant temes i que l’aportació
als grups municipals és simbòlica i que la llei t’obliga a realitzar una
sèrie de tràmits per poder-los cobrar.
Exposa que el tema dels sous és un tema recurrent i detalla
abastament i amb detall quines són les percepcions dels regidors i
de l’alcalde, que quan es parla d’increment de sous mai es parla dels
estalvis, com per exemple l’increment de la subvenció de càrrecs
electes que enguany s’aprofitarà sencera, que la part més gran de
l’increment és deguda a la dedicació complerta del regidor Miquel
Brugat, que té un sou molt similar al que tenia en la seva feina
anterior, que tots els regidors i l’alcalde cobren un import similar
que es la meitat de la subvenció que dona la Generalitat per un càrrec
electe en dedicació complerta.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per majoria absoluta
dels membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

8- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DELS
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Vist escrit de la Diputació de Girona, de data 28 de gener de 2020
i RE/2020000315, on comunica la constitució del nou Consell
d’iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona
en les polítiques de sostenibilitat de la Diputació de Girona, publicat
al BOP número 156 de 14 d’agost de 2019.
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Peralada de formar part del
nou CILMA.
Per tot això exposat, l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Nomenar representant del nou Consell d’Iniciatives
Local per el Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA),
la regidora Rosa Cortada Sánchez i com a substitut al regidor David
Bigas Vargas.
SEGON.- El present acord es notificarà als interessats i als organismes
corresponents. S’entendrà que accepten el càrrec si no manifesten
la disconformitat en el termini de cinc dies hàbils a comptar de
l’endemà de rebre la notificació mitjançant escrit dirigit al Ple de la
Corporació i entrat al Registre General de l’Ajuntament.
Llegeix i explica la proposta el regidor sr. Bigas.
El regidor sr. Sabater exposa que no hi votaran en contra però
s’abstindran perquè no han pogut escollir qui hi anirà.
Respon el sr. Alcalde que normalment hi va el regidor de l’àrea
corresponent.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per majoria absoluta
dels membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Vots a favor:

Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)

Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)

Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Vots en contra: Cap
Vots en contra: Cap
Abstencions:
Abstencions:

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)
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9- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA
NUM. 2020DECR000176, DE 15 D’ABRIL DE 2020, DE SOL·LICITUD DE
PRÒRROGA PER A L’ANY 2021, DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE
EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PERALADA, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN.
Antecedents:
1.- Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR000176, de 15 d’Abril de 2020
pel qual es va resoldre, entre d’altres punts, sol·licitud de pròrroga
per a l’any 2021 del conveni interadministratiu entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Peralada, de 10 places de servei de centre de dia per
a gent gran dependent “Centre de dia de Peralada”.
Fonaments de dret:
• Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL).
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).

atorgades al Centre de dia de Peralada.
Fonaments de dret:
• Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL).
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis
Socials vigent.
• Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català
de serveis socials.
• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
• Pressupost municipal per a l’exercici 2020.

• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis
Socials vigent.

Proposta:

• Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català
de serveis socials.

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

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials

Primer.- Sol·licitar la pròrroga per a l’any 2021 del conveni
interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada,
de 10 places de servei de centre de dia per a gent gran dependent
“Centre de dia de Peralada” a Peralada per a 252 dies.

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
• Pressupost municipal per a l’exercici 2020.

Proposta:
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER. Donar compte del Decret d’Alcaldia-Presidència
2020DECR000176, de 15 d’abril de 2020, que es transcriu
literalment a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
Expedient núm.: X2020000219 - 1376-000008-2020
Antecedents:
1.- Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitats de Catalunya
i l’Ajuntament de Peralada per a la prestació del servei del centre
de dia per a gent gran dependent “Centre de dia de Peralada”, a
Peralada, signat a data 29 de gener de 2019.
2.- Resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
d’assignació de places a les entitats col·laboradores per a la prestació
de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, 10 places
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Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació per a la
signatura de tots els documents necessaris per a la implementació
del present acord.
Tercer. TRASLLADAR certificat del present acord al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
al departament corresponent.
Quart. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309
del ROAS.
Cinquè.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Sisè.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat del
Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Setè.- RATIFICAR aquesta resolució en el proper Ple.
La regidora sra. Cabello llegeix la proposta.
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Exposa el sr. Alcalde que es tracta de la renovació del conveni de les
places del centre de dia.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
ratificació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

L’alcalde aixeca la sessió i anima a tots els ciutadans que ens han
seguit telemàticament a que vinguin als plens presencials, de la qual,
com a secretari/ària, estenc aquesta acta.

Peralada, document datat i signat electrònicament.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
14 DE JULIOL DE 2020
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Amb veu i sense vot:

Núm

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sanchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2on Tinent Alcalde
Josep Tor Prunelll, 3r Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahi, Regidor/A
David Bigas Vargas, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Joan Carles Planas Suñer, Regidor/A

Cap

PLE2020000003
Caràcter: Ordinària
Data: 14 DE JULIOL DE 2020
Hora d’inici: 20:02 h
Hora de fi: 22:18 h
Lloc: Sala de Plens

Han excusat la seva absència:
Cap

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple de la corporació de data 10 de gener de 2020.
(Expdt. X202000008)
2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del ple de la corporació de data 27 de maig de
2020. (Expdt. X2020000289)
3.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
4.- Informes de les regidories.
5.- Proposta d’aprovació de la designació dels dies de festa locals per a l’any 2021. (Expdt. X2020000382)
6.- Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Peralada dels serveis tècnics de joventut. (Expdt. X2019000778)
7.- Proposta d’aprovació del pla anual control financer exercici 2020. (Expdt. X2020000413)
8.- Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Peralada i la societat de caçadors Santa Eulàlia de cessió d’ús de
la sala del carrer nou, 9 de Vilanova de la Muga. (Expdt. X202000144)
9.- Donar comptes de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal, exercici 2019. (Expdt. X202000146)
10.- Dació de compte de l’informe anual emès per la intervenció general de l‘ajuntament de Peralada, relatiu a les
resolucions adoptades per l’alcalde-president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a
l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els
informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa
fixa, de l’exercici 2019. (Expdt. X202000419)
11.- Dació de compte de l’informe resum anual de l’ajuntament de Peralada dels resultats del control intern, que s’estableix
a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2019. (Expdt. X202000267)
12.- Assumptes urgents
13.- Precs i preguntes
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Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum que
cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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’AlcaldePresident declara oberta la sessió.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 10 DE
GENER DE 2020. (EXPDT. X202000008)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 27 DE MAIG DE 2020. (EXPDT. X2020000289)
Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

3.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS
DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DEL PLE ORDINARI DE 10 DE GENER DE 2020 I FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE
ORDINARI DEL 14 DE JULIOL 2020

Document

Data

DEC OVP 06072020

06/07/2020

DEC ORDRE DEL DIA 06072020

06/07/2020

DEC VACANCES EB 01072020

03/07/2020

DEC VACANCES JM 01072020

03/07/2020

DEC VACANCES MS 01072020

03/07/2020

DEC US SALA SANT DOMENEC 01072020

03/07/2020

DEC BAIXA GUAL 102 C DOCTOR CLOS 55 02072020

02/07/2020

DEC SOL PROGRAMA PT05 DIPSALUT EVALUACIO PISCINES PUBLIQUES 01072020

02/07/2020
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DEC VACANCES I AP TREBALLADOR J.A 29062020

02/07/2020

DEC VACANCES O.A 30062020

02/07/2020

DEC ORDRE DEL DIA 29062020

30/06/2020

DEC ALTA TREBALLADORA N.C.P 29062020

30/06/2020

DEC APROVACIO PADRO IAE 2020 29062020

30/06/2020

DEC APROVACIO NOMINES JUNY 25062020

30/06/2020

DEC ESMENA ERROR DE FET 2 26062020

26/06/2020

DEC APROVACIO PRODUCTIVITAT 1R SEMESTRE 2020 25062020

26/06/2020

DEC ACCEPTACIO LINIA 1 23062020

25/06/2020

DEC ADHESIO PROGRAMA PM08 SIGUES TU DE DIPSALUT 25062020

25/06/2020

DEC BAIXA VOLUNTARIA TREBALLADORA M.R 23062020

25/06/2020

DEC SUBVENCIO FAÇANA 16062020

25/06/2020

DEC AMPLIACIO JORNADA AL TREBALLADOR O.A 19062020

23/06/2020

DEC ESMENA ERROR DE FET 19062020

23/06/2020

DEC REQUERIMENT ACTA DE REPRESENTACIO 22062020

23/06/2020

DEC ORDRE DEL DIA 22062020

22/06/2020

DEC ANUL·LACIÓ DE LA INSTAL·LACIO BANDEROLES 19062020

19/06/2020

DEC CONTRACTE MENOR ADEQUACIO INSTITUT NOU 19062020

19/06/2020

DEC CONTRACTE MENOR MAXIMO BARCO ADEQUACIÓ NOU INSTITUT 19062020

19/06/2020

DEC OVP M.V. 18062020

19/06/2020

DEC CONTRACTE MENOR VALENTI COLL 17062020

18/06/2020

DEC US SALA SANT DOMENEC 17062020

17/06/2020

DEC ORDRE DEL DIA 16062020

16/06/2020

DEC CONTRACTE MENOR SERRALLERIA LUMER ADEQUACIO INSTITUT NOU 15062020

16/06/2020

DEC APROVACIO PAGA EXTRA 16062020

16/06/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MUNICIPAL S.T 10062020

15/06/2020

DEC MERCAT SETMANAL 11062020

15/06/2020

DEC CONRACTE MENOR SOCORRISME I CONSERGE PISCINA TEMPORADA 2020 10062020

11/06/2020

DEC ORDRE DEL DIA 09062020

09/06/2020

DEC RESPOSTA TRAMIT AUDIENCIA MODIFICACIO CONTRACTE CASAL PERALADA 2020 08062020

08/06/2020

DEC DEVOLUCIO FIANCES 05062020

08/06/2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 01062020

08/06/2020

DEC SOL SUBVENCIO NOVES TECNOLOGIES 05062020

08/06/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR MUNICIPAL O.A 05062020

08/06/2020

DEC DENEGACIO SUBVENCIO FAÇANES 04062020

05/06/2020

DEC MODIFICACIO CONTRACTE CASAL 05062020

05/06/2020

DEC RECTIFICACIO APROVACIO PADRO MARÇ LLAR 2020 04062020

04/06/2020

DEC APROVACIO PLA DE CONTINGENCIA PER A UN RETORN SEGUR A LA FEINA 02062020

04/06/2020

DEC OVP 03062020

04/06/2020

DEC RECTIFICACIO NOM D'UN PARATGE EN DISSEMINAT 02062020

03/06/2020

DEC ORDRE DEL DIA JGL 02062020

02/06/2020

DEC APROVACIO FACTURES 01062020

01/06/2020

DEC DEIXAR SENSE EFECTE DECRET DELEGACIONS DE LA JGL A L'ALCALDE 01062020

01/06/2020

DEC SOL SUBVENCIO 29052020

29/05/2020

DEC REQUERIMENT ACTA DE REPRESENTACIO 29052020

29/05/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLAORA C.G 27052020

29/05/2020
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DEC REDUCCIO DE JORNADA TREBALLADOR LL.LL 27052020

29/05/2020

DEC US SALA PERALADA PER DONACIO DE SANG 28052020

28/05/2020

DEC REQUERIMENT ACTA DE REPRESENTACIO 28052020

28/05/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA S.T 27052020

27/05/2020

DEC ASSABENTAT 26052020

27/05/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.R 27052020

27/05/2020

DEC DESESTIMACIO AL.LEGACIONS 25052020

27/05/2020

DEC APROVACIO NOMINES MAIG 26052020

26/05/2020

DEC APROVACIO LIQUIDACIONS ESCORXADOR 1ER TRIM 2020 25052020

26/05/2020

DEC APROVACIO FACTURES 25052020

26/05/2020

DEC REQUERIMENT ACTA REPRESENTACIO 22052020

26/05/2020

DEC AJUT ESTUDIS PERSONAL CORPORACIO 18052020

25/05/2020

DEC APROVACIO INICIAL 8MPOUM 18052020

22/05/2020

DEC ORDRE DEL DIA 22052020

22/05/2020

DEC ORDRE DEL DIA 22052020

22/05/2020

DEC PROVISIO D'ALCALDIA MODIFICACIO PLANTILLA 20052020

22/05/2020

DEC CONCESSIO GUAL PERMANENT AV CONSTITUCIO 8 20052020

21/05/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR O.A 19052020

19/05/2020

DEC LLICENCIA OBRES 18032020

19/05/2020

DEC LLICENCIA OBRES 13052020

19/05/2020

DEC APROVACIO FACTURES 18052020

19/05/2020

DEC APROVACIO CALENDARI PREISCRIPCIO I MATRICULACIO LLAR INFANTS 2020-21 14052020

14/05/2020

DEC APROVACIO DEVOLUCIO PART PROPORCIONAL TAXA LLAR INFANTS MARÇ COVID-19 15052020

14/05/2020

DEC RECTIFICACIO ERROR ARITMETIC APROVACIO FACTURES 27042020 13052020

13/05/2020

DEC ADHESIO PLENS TELEMATICS AMB LOCALRET 12052020

13/05/2020

DEC APROVACIO FACTURES 12052020

12/05/2020

DEC SOL SUBVENCIO 08052020

11/05/2020

DEC ACORD DE COL·LABORACIO PER ESTABLIR UNA PLATAFORMA DIGITAL PER AL COMERÇ DE PROXIMITAT 11052020

11/05/2020

DEC DENEGACIO SUBVENCIO 05052020

08/05/2020

DEC LLIC PRIMERA OCUPACIO 15042020

08/05/2020

DEC REQUERIMENT ACTA DE REPRESENTACIO 06052020

06/05/2020

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 06052020

06/05/2020

DEC RETORN FIANCES 05052020

06/05/2020

DEC APROVACIO COMPTES 4T TRIM 2019 06052020

06/05/2020

DEC LLICENCIA OBRES 05052020

06/05/2020

DEC OVP 06052020

06/05/2020

DEC LLICENCIA OBRES 27032020

05/05/2020

DEC VACANCES I ASSUMPTES PROPIS TREBALLADORA A.L 27042020

04/05/2020

DEC APROVACIO FACTURES 30042020

30/04/2020

DEC MODIFICACIO CALENDARI FISCAL 2020 28042020

30/04/2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 29042020

29/04/2020

DEC LLICENCIA OBRES 17032020

29/04/2020

DEC APROVACIO BONIFICACIO COMPOSTATGE CASOLA 2018-2019 28042020

28/04/2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 02042020

28/04/2020

DEC SUSPENSIO DE TERMINIS 08042020

28/04/2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 18032020

28/04/2020
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DEC APROVACIO NOMINES ABRIL 2020 27042020

27/04/2020

DEC VACANCES I ASSUMPTES PERSONALS DEL TREBALLADOR J.F 27042020

27/04/2020

DEC APROVACIO FACTURA 27042020

27/04/2020

DEC INCOACIO EXPEDIENT SANCIONADOR 07042020

25/04/2020

DEC SUSPENSIO CENTRE DE DIA 20042020

22/04/2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 17042020

22/04/2020

DEC APROVACIO FACTURES 19042020

19/04/2020

DEC DESESTIMENT VACANCES COVID 17042020

17/04/2020

DEC RESPOSTA RECLAMACIO SALARIAL N.C 16042020

17/04/2020

DEC RENOVACIO PLACES CENTRE DE DIA ANY 2021 08042020

16/04/2020

DEC LLISTA PROVISIONAL PROCES SELECCIO ADM ST DOMENEC 31032020

14/04/2020

DEC RESPOSTA RECLAMACIO SALARIAL N.C 06042020

14/04/2020

DEC COELI PER DIFUSIO DEL PATRIMONI DE SANT DOMENEC 10042020

14/04/2020

DEC APROVACIO FACTURES 09042020

14/04/2020

DEC CONTRACTE MENOR SUBM. CANVI QUADRE ELECTRIC CAMP FUTBOL 02042020

06/04/2020

DEC APROVACIO FACTURES 05042020

05/04/2020

DEC CONTRACTE MENOR PER LA REDACCIO DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 31032020

01/04/2020

DEC SOL SUBVENCIO 19032020

31/03/2020

DEC AMPLIACIO TERMINI SOL LLICENCIA VENDA PARCEL·LA 55 30032020

31/03/2020

DEC APROVACIO FACTURES 30032020

30/03/2020

DEC APROVACIO NOMINES MARÇ 2020 25032020

25/03/2020

DEC PROCESSO DOLORS 2020 24032020

24/03/2020

DEC CAMPAMENTS SETMANA SANTA 2020 12032020

24/03/2020

DEC LLICENCIA OBRES CANVIAT PER PPTA ACORD JGL 23032020

23/03/2020

DEC APROVACIO FACTURES 20032020

20/03/2020

DEC SOL PT06 AVALUACIO PISCINA MUNICIPAL DIPSALUT 19032020

19/03/2020

DEC PROVES FEDERATIVES 19032020

19/03/2020

DEC PROMOCIO CONJUNTA BANDEROLES 19032020

19/03/2020

DEC SERVEIS MINIMS COVID 19 16032020

16/03/2020

DEC NO AUTORITZACI US PAVELLO RECOMANACIONS SANITAT 13032020

14/03/2020

DEC PETICIO DE MATERIAL PER PROVES FEDERATIVES 13032020

14/03/2020

DEC APROVACIO LIQUIDACINS 2ON SEMESTRE 2019 13032020

14/03/2020

DEC RECOMANACIONS US TURISTIC 13032020

14/03/2020

DEC ASSABENTAT 12032020

14/03/2020

DEC ASSABENTAT 12032020

14/03/2020

DEC CORRECCIO ERROR DECRET 2020DECR000123 RMB CEMENTIRI PERALADA 11032020

14/03/2020

DEC CORRECCIO ERROR DECRET 2020DECR000134 TEMB CEMENTIRI PERALADA 11032020

14/03/2020

DEC CORRECCIO ERROR DECRET 2020DECR000133 MNMB CEMENTIRI PERALADA 11032020

14/03/2020

DEC CANVI TITULARITAT LA RESCLOSA 06032020

14/03/2020

DEC CORRECCIO ERROR DECRET 2020DECR000132 TMB CEMENTIRI PERALADA 11032020

12/03/2020

DEC CORRECCIO ERROR DECRET 2020DECR000127 GCP CEMENTIRI PERALADA 11032020

12/03/2020

DEC INCOACIO EXPEDIENT 2 09032020

12/03/2020

DEC DENEGACIO INSCRIPCIO 27022020

11/03/2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 09032020

11/03/2020

DEC APOVACIO 1 MC PRESSUPOST 2020 10032020

11/03/2020

DEC SOL. SUBVENCIO DIPUTACIO DE GIRONA 06032020

10/03/2020
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DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 09032020

10/03/2020

DEC ORDRE DEL DIA 09032020

10/03/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.S 06032020

10/03/2020

DEC PETICIO DGAL ACUMULACIO SECRETARIA M.C. 05032020

06/03/2020

DEC APROVACIO TAXES ESCOMBRARIES CASINO I GOLF 2020 06032020

06/03/2020

DEC CONCEDIR EL CANVI DE TITULARITAT DEL NINXOL FAMILIAR NUM 283 B DEL CEMENTIRI DE PERALADA A FAVOR DE
TMB 05032020

06/03/2020

DEC CONCEDIR EL CANVI DE TITULARITAT DEL NINXOL FAMILIAR NUM 283 A I C DEL CEMENTIRI DE PERALADA A MNMB
05032020

06/03/2020

DEC CONCEDIR CANVI DE TITULARITAT NINXOL FAMILIAR NUM 284 C A FAVOR DE TMB 05032020

06/03/2020

DEC PERMIS RETRIBUIT TREBALLADOR X.C 06032020

06/03/2020

DEC US DEL PAVELLO PROVES DE PATINATGE PER 21 I 22 DE MARÇ I 20 I 21 DE JUNY 06032020

06/03/2020

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT JCM 05032020

05/03/2020

DEC TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PERSONA AMB DISCAPACITAT LAC 07022020

05/03/2020

DEC CANVI TITULARITAT NINXOL 173 BC CEMENTIRI PERALADA GCP 04032020

05/03/2020

DEC ADQUISICIO NINXOL NUM 56 3R DPT CEMENTIRI VILANOVA JCSN 04032020

05/03/2020

DEC CANVI DE TITULARITAT NINXOL NUM 267 AB CEMENTIRI PERALADA MDVR 04032020

05/03/2020

DEC INCOACIO EXPEDIENT NO VALID 04032020

05/03/2020

DEC CANVI DE TITULARITAT DEL NINXOL NUM 300 BOCA C CEMENTIRI PERALADA RMB 04032020

05/03/2020

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS MARÇ 2020 04032020

05/03/2020

DEC AUTORITZACIO EXPEDICIO TITOL PROPIETAT NINXOL 116 ABCD PERALADA NAA 04032020

05/03/2020

DEC US PAVELLO PARTITS BASQUET DIA 8 DE MARÇ 04032020

04/03/2020

DEC ORDRE DEL DIA 03032020

03/03/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA C.D.C 03032020

03/03/2020

DEC APORVACIO MARC PRESSUPOSTARI 2020 2023 03032020

03/03/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.R 03032020

03/03/2020

DEC PROCES SELECCIO AUXILIAR INFORMADOR OFICINA TURISME 02032020

02/03/2020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC FEBRER 02032020

02/03/2020

DEC APROVACIO LIQUIDACIO 2019 28022020

28/02/2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 27022020

28/02/2020

DEC ASSIGNACIO NINXOL 215 B CEMENTIRI PERALADA A ESP 27022020

28/02/2020

DEC ASSIGNACIO NINXOL 227 BOCA C CEMENTIRI PERALADA A MDMB 27022020

28/02/2020

DEC CONCEDIR L'ADQUISICIO DEL NINXOL NUM 206 B DEL CEMENTIRI DE PERALADA A GGR 26022020

28/02/2020

DEC CONCEDIR CANVI TITULARITAT NINXOL 243 A B C CEMENTIRI PERALADA A FAVOR DE DDP 26022020

28/02/2020

DEC AUTORITZAR EXPEDICIO DEL TITOL PROPIETAT NÍNXOLS 16-17-18 3R DPT CEMENTITI VILANOVA A LTT 26022020

28/02/2020

DEC AUTORITZACIO PER A LA COL.LOCACIO D'UNA LAPIDA ALS NINXOLS 52-53-54 DE VILANOVA PSR 16022009

26/02/2020

DEC CONCEDIR LA TITULARITAT DELS NINXOLS 52-53-54 (3R DPT) CEMENTIRI VILANOVA PSR I KG 26022020

26/02/2020

DEC CONTRACTE MENOR CULTURANIA SENYAL INTERPRETATIVA 26022020

26/02/2020

DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS AMBULANCIA 24022020

25/02/2020

DEC MODIFICACIO CONTRACTE BULLIDOR 24022020

25/02/2020

DEC APROVACIO NOMINES FEBRER 25022020

25/02/2020

DEC ORDRE DEL DIA 24022020

24/02/2020

DEC CAVALLADA 04022020

24/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA E.B 21022020

21/02/2020

DEC RETORN GARANTIA PROVISIONAL ALIENACIO P 57 21022020

21/02/2020

DEC RECONEIXEMENT 4art TRIENNI TREBALLADORA E.B 20022020

21/02/2020
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DEC VACANCES I AP TREBALLADORA I.A 20022020

21/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR J.M 20022020

20/02/2020

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 20022020

20/02/2020

DEC INCOACIO 19022020

20/02/2020

DEC CURTMETRATGE CAN GARDELL 19022020

20/02/2020

DEC RECTIFICACIO DEVOLUCIO FIANÇA 19022020

20/02/2020

DEC SUBVENCIO FAÇANES 19022020

20/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.S 19022020

18/02/2020

DEC RETORN FIANCES 18022020

18/02/2020

DEC APROVACIO COMPTES 3R TRIM 2019 18022020

18/02/2020

DEC BAIXA GUAL C SANT SEBASTIA 44 23072019

17/02/2020

DEC ORDRE DEL DIA 17022020

17/02/2020

DEC GUAL C. JAUME CERVERA I MARQUES, 9 DE PERALADA 17022020

17/02/2020

DEC 5e TRIENNI TREBALLADORA M.C.L 17022020

17/02/2020

DEC SOL SUBVENCIO 17022020

17/02/2020

DEC BAIXA IVTM CICLOMOTOR GI00037 17022020

17/02/2020

DEC BAIXA GUAL NUMERO 37, C. VILELLA, 26 DE PERALADA 17022020

17/02/2020

DEC BAIXA IVTM CICLOMOTOR C-0062-BLZ 17022020

17/02/2020

DEC INCOACIO PROCEDIMENT 24012020

14/02/2020

DEC SOL SUB PROGRAMA.CAT 12022020

14/02/2020

DEC PETICIO SUBVENCIO LINIA 1 I 3 DEL PLA ACCIO 12022020

14/02/2020

DEC EXCEDENCIA PER INCOMPATIBILITAT S.R 11022020

12/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA S.R 12022020

12/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.R 12022020

12/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.G 12022020

12/02/2020

DEC ADJUDICACIO PARCEL·LA 57 11022020

12/02/2020

DEC EXCEDENCIA PER INCOMPATIBILITAT D.G 10012020

11/02/2020

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS FEBRER 2020 11022020

11/02/2020

DEC SUBVENCIO FAÇANES 11022020

11/02/2020

DEC APROVACIO LIQUIDACIONS VEDAT CAÇA 2019 11022020

11/02/2020

DEC SUBVENCIO FAÇANA 07022020

11/02/2020

DEC US PAVELLO EL DIA 12 DE FEBRER SELECCIO CATALANA DE PATINATGE 10022020

11/02/2020

DEC ORDRE DEL DIA JGL 10022020

10/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.C 05022020

06/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA 06022020

06/02/2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO CIRC 06022020

06/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.R 05022020

06/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.G 05022020

05/02/2020

DEC COMPL STC 02032020

05/02/2020

DEC PETICIO SERVEI COMPTABILITAT ENERGETICA 05022020

05/02/2020

DEC CALÇOTADA C. VILELLA 04022020

05/02/2020

DEC DISTINTIU ACCES NUCLI HISTORIC GENER 03022020

05/02/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA S.T 31012020

05/02/2020

DEC REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO ALIENACIO DIRECTA P57 03022020

04/02/2020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC GENER 03022020

03/02/2020
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DEC VACANCES I AP TREBALLADOR X.C 31012020

31/01/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MUNICIPAL C 31012020

31/01/2020

DEC ORDRE DEL DIA 31012020

31/01/2020

DEC PERMIS RETRIBUIT I VACANCES 31012020

31/01/2020

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 30012020

31/01/2020

DEC CONTRACTE MENOR PLA IGUALTAT 30012019

31/01/2020

DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS GIMNASTICA GENT GRAN 28012020

31/01/2020

DEC OVP MUDANÇA C. DOCTOR CLOS, 57 29012020

30/01/2020

DEC PROCES DE SELECCIO ADMINISTRATIU/VA OFICINA ST DOMENEC 29012020

29/01/2020

DEC ALCALDIA 29012020

29/01/2020

DEC APROVACIO NOMINES GENER 29012020

29/01/2020

DEC RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 24012020

28/01/2020

DEC RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 24012020

28/01/2020

DEC REDUCCIO DE JORNADA AMB EFECTE 23 DE GENER TREBALLADORA S.T 24012020

24/01/2020

DEC ORDRE DEL DIA 24012020

24/01/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA M.C 23012020

24/01/2020

DEC MESA CONTRACCIO ALIENACIO DIRECTA P57 22012020

24/01/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR MUNICIPAL J.P 21012020

23/01/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA C.G 20012020

23/01/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA A.L 20012020

23/01/2020

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS GENER 2020 20012020

23/01/2020

DEC RECONEIXEMENT 1R TRIENNI TREBALLADORA M.R 23012020

23/01/2020

DEC ORDRE DEL DIA 21012020

21/01/2020

DEC RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 16012020

16/01/2020

DEC ASSABENTAT US TURISTIC 16012020

16/01/2020

DEC ATORGAMENT DUPLICAT TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT JRAE 15012020

16/01/2020

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT RMCC 15012020

16/01/2020

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT RMBF 15012020

16/01/2020

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT MLI 15012020

16/01/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR J.F 14012020

14/01/2020

DEC REDUCCIO DE JORNADA TREBALLADORA S.T 09012020

13/01/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA C.G 09012020

13/01/2020

DEC ORDRE DEL DIA 10012020

10/01/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADOR O.A 08012020

08/01/2020

DEC VACANCES I AP TREBALLADORA MUNICIPAL M. C 08012020

08/01/2020

DEC DESISTIMENT INSTANCIA 08012020

08/01/2020

DEC DEVOLUCIO FIANÇA 08012020

08/01/2020

DEC CONTRACTACIO VIGILANT DE SUPOR 9 MESOS 08012020

08/01/2020

DEC ORDRE DEL DIA 07012020

07/01/2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 07012020

07/01/2020
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4. INFORMES DE LES REGIDORIES.
4.1. Àrea d’Alcaldia, Vilanova de la Muga, hisenda, governació, règim intern
i ordenació del territori
4.1.1. Àrea de Alcaldia
Durant aquests mesos la feina ha estat l’habitual dels manteniments
del dia a dia, tancament de l’any, liquidació del pressupost, etc.
Com a fet més destacable i que ha fet replantejar projectes i
planificacions, ha estat el fet que aquest setembre tindrem un nou
Institut a Peralada. Demanda àmpliament demanada y reivindicada
al llarg de pràcticament 10 anys. La notícia ens va ésser comunicada
la mateixa setmana del confinament i en donem compte ara, tot i
que ja se n’ha informat en el ple anterior.
Però evidentment la pràctica totalitat ha estat condicionada per el
Coronavirus, que ens ha fet canviar i adaptar-nos per poder mantenir
els serveis i procurar minimitzar l’impacte en els ciutadans. Alhora
que vetllàvem pel compliment de totes les normes i indicacions,
molt canviants, que ens arribaven de les diferents administracions.
Com Alcalde vull agrair a tothom, a tots/es aquells/es que han
col·laborat en fer més portable aquesta situació. Empleats, veïns,
voluntaris, ciutadans, etc.
Informar, també, que ens ha arribat la resolució provisional del
PUOSC 2019-2024

Títol Projecte

Pavimentació i soterrament de diversos
serveis al nucli antic

Anualitat
proposada
2021

Pressupost
Subvencionable

Subvenció
proposada

529.595,54 58.853,88

• La NCP, administrativa que estava en excedència, s’ha reincorporat
i ara està com administrativa a Sant Domènec
• S’ha dotat la plaça de vigilant de reforç perquè pugui tenir
continuïtat tot l’any i donar millor servei.
Pel que fa a la Societat Municipal informar de la jubilació parcial,
50%, del seu Gerent i la incorporació aquest mes de juliol d’un nou
responsable d’hostaleria. Tot estava previst pel mes de març però
s’ha hagut d’endarrerir aquest juliol.

4.2. Àrea de Turisme, Ensenyament, Medi ambient.
4.2.1. Àrea de Turisme
En aquest semestre des d’aquesta regidoria s’han dut a terme les
següents gestions:

Assistència a Webinars de la Taula Gironina de Turisme relacionats
amb la campanya post pandèmia.

sanejament dels carrers del Doctor Clos
2024

199.182,26

120.000,00

Estem estudiant si podem presentar al·legacions per obtenir més
recursos pel Projecte de pavimentació i soterrament de diversos
serveis al nucli antic. En qualsevol cas el que estem consultant
demanar es el canvi d’anualitat passant Renovació de les xarxes
d’abastament i
sanejament dels carrers del Doctor Clos i Nou de Sant Joan al 2021 i
deixant el projecte de Pavimentació i soterrament de diversos serveis
al nucli antic pel 2024 i buscar més finançament.

4.1.2. Vilanova de La Muga
A banda del que explicaran els meus companys de l’equip de govern,
volem informar, com a fet destacable, que aquest juliol venç el
contracte de gestió de La Sala i que s’està preparant un nou concurs.
Ja s’ha informat al concessionari actual d’aquest fet.

4.1.3. RRHH
En aquest període s’han produït diversos canvis:
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• L’Administrativa de suport a Secretaria i Alcaldia, MR, ha deixat
la seva plaça i aquesta l’ha ocupat la CG que fins ara estava a Sant
Domènec. Agraïm a la Míriam la seva dedicació el temps que ha
estat entre nosaltres i li desitgem molta sort en la nova etapa.

Com a membre de la Junta d’Alt Empordà Turisme: Establir les
directrius d’un nou Pla de Màrqueting i elaboració i presentació de
la campanya Jo em planto a l’Empordà.

Renovació de les xarxes
d'abastament i

i Nou de Sant Joan

• La Secretària-Interventora ha deixat de prestar els seus serveis
a temps complert doncs ara té la plaça de Cadaqués i mentre
no es cobreixi la plaça del nostre Ajuntament estarà en format
d’acumulació. Això vol dir que no estarà tots els dies donant-nos
servei. Malgrat que està en aquesta situació des del 16 de març,
a l’inici de la pandèmia, li volem agrair l’esforç realitzat en aquests
temps complicats i incerts, que ha fet que tot hagi funcionat
normalment.

Conjuntament amb la Regidoria de Cultura i Comunicació:
Campanya de promoció del municipi T’ESPEREM.
Preparació del programa de visites guiades per a la temporada junysetembre. Presentació i disseny del pla de comunicació per la difusió
de les mateixes
Assistència a actes i presentacions com a representant del consistori
(Premis Gi Patronat Turisme Costa Brava Girona, Nit del Turisme de
l’Alt Empordà, Associació Hosteleria de l’Alt Empordà, presentació
del Catàleg de rutes medievals editat pels CC Alt i Baix Empordà).
Reunió amb hotelers, restauradors i comerciants del municipi per
parlar dels nous reptes per a la temporada i posada en contacte amb
l’agència Costa Brava Experience que vol oferir paquets d’estades
a Peralada.
Pel que fa a l’oficina de Turisme de l’1 gener fins a 12 març el balanç
de visitants ha estat el següent:
Visitants: es mantenen les visites respecte el període anterior,
majoritàriament parelles i del país. Turisme estranger és provinent
de França.
Grups: visites de l’Ins Jaume Vicens Vives de Girona i membre de
la Federació de Pessebres vivents de Catalunya.

BUTLLETÍ TARDOR

Entrades museu de la Vila i marxandatge: hi ha hagut un increment
tant de visitants com de vendes respecte mateix període any anterior.

Preparació del calendari de preinscripció i matrícula. Un cop finalitzat
el procés la matrícula per al curs vinent queda de la següent manera:

Pernoctacions: la majoria de les persones que han pernoctat al
municipi en aquest 1r trim ho han fet en autocaravana.

P0= 2 alumnes que queden en llista d’espera a que hi hagi 4
sol·licituds que és el mínim d’alumnes matriculats per obrir grup.

En quant a activitats que s’ha dut a terme en aquest mateix període
destaquem:

P1= 8 alumnes (places restants 5)

8-29 de febrer – Exposició temporal de pintura “Sarcasme o realitat”
de Montse Badosa
17 de febrer – Reunió CCAE del Pla Estratègic de Residus a les 18h.
2 de març – Sessió informativa La Salle Figueres 20h.
8 de març – 30a Assemblea de la Coordinadora i 1a de la Federació
de Pessebres Vivents de Catalunya

P2= 13 alumnes (places restants 7)
Restem a l’espera de les noves directrius de Llars d’Infants sobre
ràtios per saber la distribució dels grups i espais.
Escola Ramon Muntaner:
S’ha assistit als Consells Escolars telemàtics.

Des del 13 març fins a l’obertura presencial el 21 de juny les tasques
que ha realitzat el personal de l’OT ha estat el següent:

Es va posar en coneixement de l’escola la disponibilitat de
l’ajuntament per cedir dispositius mòbils per als alumnes que no
en tinguessin. Amb els que disposava l’escola es va arribar a tots
els alumnes.

Revisar i traduir a diferents idiomes els documents de les visites
guiades 2020

Consensuar amb la direcció del Centre el pla de reobertura de
Centres i els protocols de neteja i desinfecció.

Mailing i difusió patrimoni del municipi a través de les XXSS (Museu
Obert, Tour Virtual 360º Església Sta Eulàlia, Museum Week, Espais
Escrits, Patronat Turisme CB, Cultura Virtual)

Casal d’Estiu:

Participació, difusió i seguiment de la campanya #FinestradelEmpordà
#FinestradePeralada d’Alt Empordà Turisme a les xarxes socials.
Elaboració d’infografies, rètols sobre diferents campanyes de difusió
per mantenir la presència del municipi a les xarxes.
Participació a diferents webinars relacionats amb el futur del Turisme,
els nous protocols i dissenys d’accions promocionals.
Revisió i actualització dels continguts en XXSS dels llocs on està
present la informació del municipi (Google My Business, TripAdvisor,
Viquipèdia, etc)
Seguiment telefònic persones grans

4.2.2. Àrea d’Ensenyament
Gestions relacionades amb la implementació de l’ensenyament
secundari a Peralada:

Assistència a reunions amb tècnics de joventut i esports sobre la
realització de les activitats de lleure per seguir els protocols sanitaris.
Definir conjuntament amb l’empresa adjudicatària del casal i en
funció dels protocols el desenvolupament dels Casals de Peralada
(Estiu i Jove).
Dur a terme el procés de preinscripció i matrícula telemàtic.
Atenció telemàtica a les famílies sobre dubtes pel que fa al
desenvolupament del Casal.
Un cop finalitzada la inscripció en el global de setmanes de realització
del Casal hi ha 101 participants del casal d’Estiu i 16 pel casal Jove,
no superant-se en cap setmana els 90 participants als quals s’havia
limitat el casal d’Estiu, i els 20 de Casal Jove per complir amb la
normativa.

4.2.3. Àrea de Mediambient
Identificació i control de les colònies de gats ferals del municipi.

Reunions amb el Director dels SSTT d’Educació Girona Sr Martí
Fonalleras i el Director de Centres Públics Sr. Josep González
Cambray

S’ha gestionat amb el CCAE i la Protectora de Figueres l’inici
d’actuació amb les colònies de la zona esportiva (pavelló-camp de
futbol-piscina) i Pàrquing de Sant Sebastià.

Visites als espais disponibles per ubicar el futur institut tant amb
director com tècnics

Reunions amb voluntaris, que s’han constituït com a Associació
Perlagats, que ajudaran a fer el control i seguiment de les colònies,
als quals els volem agrair públicament la seva desinteressada
col·laboració.

Reunions amb tècnics municipals i del departament per dissenyar
els espais actuals i definir el projecte d’ampliació.

Llar d’Infants:

Assistència 09.01.2020 a la Reunió de l’ACA: Processos de
Participació sobre el Pla de Gestió de l’aigua. Visions per sectors de
les problemàtiques claus sobre les conques de Girona.

Reunions amb inspecció i direcció de la Llar pel compliment de
protocols en cas de reobertura.

Assistència 17.02.2020 a la Sessió de Treball del Pla Estratègic de
Gestió de Residus del CCAE.

Reunions amb les famílies de la Llar d’Infants per explicar els
protocols sanitaris en cas de reobertura i sondeig a les famílies sobre
la reincorporació dels infants.

Participació telemàtica 26.05.2020 a l’Assemblea General de Vies
Verdes.

Reunions amb l’Equip Directiu de l’institut.
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Conjuntament amb la Regidoria d’Agricultura:
Vies Verdes/Pirinexus/Camí Natural de la Muga:
Control estat del camí després del temporal Glòria. S’envia informe
i seguiment de les actuacions.
10.06.2020 Visita i recorregut de tot el tram amb el Gerent de
Vies Verdes Sr Angel Planas i tècnics per revisar el mal estat del
camí (cobert de vegetació) i actuació urgent de la mota que està
descalçada. S’inicien els tràmits per fer una reparació provisional.
Senyalització de la mota.
Seguiment de l’actuació de la sega.
Servei de prevenció i control de Mosquits:
Diverses trobades amb el Cap de Serveis de Control de Mosquits
Sr Eduard Marquès per recórrer el terme i mostrar els llocs on
s’ha observat i/o hi ha hagut queixes de presència de mosquits.
Seguiment de les actuacions que han fet al terme.

4.3. 4.3 Àrea de Cultura, Comunicació i Participació Ciutadana
4.3.1. ÀREA CULTURA
Activitats Culturals
Com be sabeu, el calendari cultural i festiu del municipi s’ha vist
modificat els darrers mesos, degut a l’estat d’alarma. Seguint les
recomanacions dels diversos departaments de la Generalitat de
Catalunya, es van cancel·lar totes les activitats ja previstes: la Cavallada,
la Processó dels Dolors, la Festa de Pasqüetes, la Trobada Gegantera,
la Fira del Clown, la Fira Medieval i diverses exposicions d’art.
Per al mateix motiu, també es van suspendre totes les activitats,
cursos i tallers que formaven part del Nou Programa d’Activitats
Primavera. Aquest programa organitzat conjuntament amb les àrees
de Benestar Social, Joventut i Esports, estrenava una nova imatge i
començava un nou cicle amb la proposta de moltes activitats noves,
propostes que s’intentaran recuperar per a pròximes edicions.
Aquest estiu, el calendari cultural i festiu també es veurà afectat
i alguns actes com la Revetlla de Sant Joan ja no s’han pogut
celebrar, i d’altres com el Cicle de Concerts de Sant Domènec, les
festes de barris, la Pamtomatada o l’Aplec de la Sardana tampoc
es realitzaran. La decisió s’ha pres per prudència, tenint en compte
les recomanacions dels diversos organismes de la Generalitat
de Catalunya, i per evitar posar en risc la salut dels participants,
companyies i membres de les entitats i col·lectius organitzadors.
Volem encoratjar, a tots i totes els col·laboradors i a les entitats locals
a seguir endavant i seguir treballant per, tant aviat com sigui possible,
recuperar l’oferta cultural que ofereix el municipi.
Dit això, si que hem valorat dur a terme alguns propostes culturals
que, amb prudència, es podran realitzar al llarg d’aquest estiu.
Aquestes activitats, sota el nom de A la fresca, inclourà audicions
de sardanes, cantades d’havaneres, contacontes i sessions de
cinema. Els actes es realitzaran en espais obert a l’aire lliure i els
assistents hauran de seguir les mesures sanitàries indicades com,
l’ús de mascareta obligatori i el distanciament social d’1,5 metres.
Millores al conjunt artístic-històric de l’Església de Santa Eulàlia

a conèixer el conjunt artístic-històric de les pintures romàniques
de l’Església de Santa Eulàlia de Vilanova. Els treballs han consistit
amb la col·locació d’una porta vidriada a l’entrada, la instal·lació d’un
panell informatiu davant l’absis, l’actualització de continguts del
panell exterior que forma part de la Ruta Històrica del municipi, la
presentació del Tour Virtual, així com, l’actualització dels continguts
històrics i gràfics de la pàgina que disposa el conjunt artístic al
Wikipedia.
Aniversaris d’infants durant el confinament
La Guàrdia Municipal de Peralada ha ofert el servei de felicitar
l’aniversari als infants, de 0 a 12 anys, que complien anys durant
el confinament. D’aquesta manera vam contribuir a que el dia de
l’aniversari de 14 infants del municipi continués sent especial, tot i
les limitacions a la mobilitat decretades per l’estat d’alarma.
Des d’aquí aprofitem aquestes línies per agrair als nostres agents,
la seva predisposició en dur a terme aquesta tasca.
Iniciatives populars
Són moltes les iniciatives que hem vist al llarg d’aquestes mesos
en l’entorn dígit. El nostre municipi no n’ha estat una excepció i
iniciatives com la de guarnir balcons i carrers per commemorar una
Diada de Sant Jordi atípica, o posar música tots els vespres que han
ajudat a fer d’aquesta situació com més suportable millor.
Des de l’Equip de Govern també volem felicitar a totes i a tots els
voluntaris que hi ha participat i que han donat un toc d’alegria en
aquells dies tant feixucs de passar.
Nova senyalització del Camí de Sant Jaume
Aquest darrer mes s’ha reforçat la senyalització del camí de Sant
Jaume, al seu pas pel municipi. D’aquesta manera, S’han instal·lat
una dotzena de noves rajoles que indiquen als pelegrins, el recorregut
de les dues rutes que transiten la vila, el Camí de Rodes i la Via
Heràclea.
També, des d’aquest estiu, al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec, es converteix en un punt d’adquisició d’objectes oficials
de la ruta, com credencials, petxines o guies.
Ambdues accions s’han dut a terme gràcies a la col·laboració de
l’Associació Gerunda Amics dels Camins de Sant Jaume, entitat que
vetlla per la promoció i la informació dels Camins de Sant Jaume
de Catalunya.

4.3.2. ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Difusió de la Cultura a través de les noves tecnologies
Durant l’estat d’alarma s’ha seguit treballant i apostant per tal de
difondre i oferir cultura a través de les noves tecnologies. Amb
aquesta idea, el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec s’ha
incorporat a la iniciativa Museu Obert, que permet la difusió digital
de les col·leccions de museu.
D’altra banda, el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec s’ha
afegit a la Cultura Virtual, una nova plataforma de l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Girona de promoció d’activitats culturals actuals
digitals, que permet difondre entre d’altres, les col·leccions del
Museu de la Vila de Peralada i el Tour Virtual de l’Església de Santa
Eulàlia de Vilanova de la Muga.

Aquests darrers mesos han finalitzat els darrers treballs per donar
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Ambdues iniciatives han permès mantenir obert i mostrar part del
nostre patrimoni, de manera virtual, durant els mesos han estat
tancats per la pandèmia.
Canal de Telegram
Per tal de millorar la comunicació amb tots els ciutadans, hem creat
un Canal de Telegram de l’Ajuntament de Peralada amb l’objectiu
de poder informar de totes les coses importants que passen al
municipi, així com si mai hi ha una emergència, una incidència o
una comunicació urgent.
Butlletí Municipal
Enguany, degut a l’emergència sanitària causada per la Covid19, no
s’ha pogut realitzar el repartiment físic habitual del Butlletí Municipal
de Primavera. Tot i això, es va publicar digitalment i es comunicar
de quina manera es podia consultar a través dels canals digitals que
disposa l’Ajuntament.
APP LaCompra
L’Ajuntament de Peralada també està promovent l’aplicació
mòbil lacompra. Es tracta d’una plataforma gratuïta que permet
realitzar comandes en línia als comerços de proximitat, així com als
restaurants i productors locals. Aquesta nova eina, de la qual ja n’hi
formen part 6 negocis locals, permet fer la compra des del mòbil i
rebre la comanda a domicili o recollir-la a la botiga.

4.4. Àrea de promoció econòmica , patrimoni i ocupació
4.4.1. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, PATRIMONI i OCUPACIÓ
OCUPACIÓ
Durant aquests darreres sis mesos s’ha portat a terme, a través
del servei “Feina en Xarxa”, la difusió de 7 noves ofertes laborals al
municipi, que s’han publicat a la secció “Feina en Xarxa” de la web
municipal www.peralada.org
Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu
informe d’atur per Comarques i Municipis del mes juny, el Municipi
de Peralada té un atur registrat de 59 persones, que representa una
taxa d’atur registral del 7,04%.
ZONA AUTOCARAVANES
S’ha treballat en l’organització i millora del pàrquing d’autocaravanes.
Malgrat ja tenir pressupostos i projecte, hem decidit posposar la
millora d’aquest equipament per l’any vinent per tal de disminuir la
despesa d’enguany.
NOU INSTITUT
Amb l’objectiu de buscar finançament pel projecte de l’Institut, s’han
dut a terme vàries iniciatives:
1) S’ha sol·licitat a dues empreses de taxació la valoració del
terrenys de propietat municipal que estan situats en el àmbit de
la Montserrada.
2) S’ha fet una nova parcel·lació de les tres parcel·les que té
l’ajuntament en el residencial del Golf d’uns 2.000 m2 aproximats
cadascuna. Aquestes s’han reparcel·lat en cinc parcel·les d’uns
1.100m2 aproximats la unitat, fent-ne així més fàcil la comercialització
i potser millorar el rendiment econòmic.
S’ha esta treballant en la modificació urbanística que comportarà
la implantació del nou Institut de Peralada, ja s’ha fet un primer pas

CASA DE LA VILA

amb la suspensió de llicències de les cinc parcel·les que queden dins
de l’àmbit de l’Institut que s’han de permutar.
S’han hagut de traslladar les entitats que estaven ubicades en el nou
Institut a altres espais que disposa l’Ajuntament. Aquests espais
s’han hagut d’adequar a la nova funció:
1) Correus: s’ha situat el despatx més un petit magatzem al sota
escala d’accés al pis de les antigues escoles.
2) L’Associació de Joves : s’ha traslladat on era el Sindicat Agrícola.
3) L’Espai Jove: es trasllada a una de les estances del pis de les
antigues escoles, pendent d’acabar la reforma. Aquest trasllat ha
comportat també la reubicació dins del pis d’altres entitats i espais
destinats entre d’altres al magatzem del vestuari del pessebre vivent,
el centre excursionista, etc. Així mateix s’ha hagut d’habilitar un
despatx per en Ramon Fuster.
Tot i haver rebut el projecte i les necessitats per les obres d’adequació
del nou Institut per part de la Generalitat amb retard a causa del
confinament, ja s’ha fet l’informe valorat, els pressupostos dels
treballs a realitzar i s’ha iniciat la reforma amb diferents industrials
del municipi. Està previst acabar l’obra a finals d’agost.

4.5. Àrea de Benestar social, Infància i Joventut
4.5.1. Benestar Social
Centre de Dia
S’estava treballant amb l’empresa gestora del Centre de Dia per
augmentar l’oferta de serveis complementaris al centre de dia com
a tal, per a totes les persones majors de 65 anys del municipi com
ara el servei d’àpats en companyia, fisioteràpia i/o podologia, entre
d’altres.
Es va realitzar una campanya de difusió del Centre de Dia tant a nivell
municipal (es va fer un bustiatge de tríptics a tots els habitatges)
com a nivell Comarcal (es va convidar als alcaldes i regidors de l’àrea
de benestar a fer una visita a les instal·lacions i conèixer el projecte
i també als treballadors, els objectius del centre i la metodologia
emprada).
Actualment s’està treballant per a la reobertura. S’hi està treballant
de manera acurada per tal de poder complir amb tots els requisits
que estableix la Generalitat i per tal de poder-ho fer amb totes les
mesures de seguretat possibles.
Actuacions arrel de la Covid19
- Activació del protocol de Sanitat conjuntament amb l’empresa
gestora del Centre de Dia i posterior comunicació i seguiment
telefònic (tant per part d’Accent Social com de l’àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament) amb les famílies usuàries d’aquest arrel de
la detecció d’un positiu d’una persona atesa al servei.
- Organització i promoció d’una xarxa de voluntariat per a donar
resposta a les demandes i necessitats de les persones més
vulnerables durant la situació de confinament per tal d’evitar que
sortissin de casa. Aquesta ha pogut desenvolupar la seva activitat
gràcies a 12 persones que s’han organitzat de manera altruista per
poder donar resposta a les més de 25 demandes rebudes, en general
referents a alimentació, farmàcia, gestions mèdiques amb el CAP i
gestió de residus. Aprofitem per agrair la voluntat dels veïns i veïnes
per tal de crear aquesta xarxa de suport.
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Es va poder elaborar un kit bàsic d’EPI’s pels voluntaris i voluntàries
gràcies a la donació de material de la Clínica Dental Peralada i del
Restaurant Jou Vell. Donem les gràcies als petits comerços que han
volgut ajudar.
- Compra de tela certificada per tal de realitzar 2000 mascaretes.
Van ser confeccionades pel grup de voluntàries “Posa’t la mascareta
Peralada”, que contava amb poc més de 30 persones voluntàries,
a qui volem agrair el seu temps, implicació i esforç. Aquestes
mascaretes van ser esterilitzades i dispensades a la Farmàcia de
Peralada, a qui també aprofitem per agrair la seva implicació altruista.
Tots els veïns/veïnes podien, i poden perquè encara n’hi ha, anarles a recollir a canvi de la voluntat. En data de 22 de maig s’havien
recaptat 2.600€ que van ser entregats a la Fundació Salut Empordà.
- Promoció i coordinació d’elaboració de les pantalles protectores en
coordinació amb el grup Coronavirus Makers Girona i la implicació
desinteressada d’un jove del municipi qui les ha confeccionat de
manera voluntària. Des d’aquí li volem donar les gràcies per la seva
solidaritat. Aquestes pantalles han estat utilitzades pel personal
municipal que ha estat a primera línia durant la situació d’emergència
com ara la Brigada o els municipals, entre d’altres.
- S’ha elaboració i promocionat un cartell informatiu que ha estat
repartit als comerços i facilitat via xarxes amb aquella informació
rellevant durant el confinament: informació de la xarxa de voluntariat
+ comerços a domicili + telèfons d’interès; per tal de promoure un
confinament acurat i evitar l’exposició al risc de les persones més
vulnerables
- Coordinació i promoció de la campanya del Projecte Lola, que
oferien voluntariat per tenir cura dels gosses de personal de
serveis essencials i/o de persones vulnerables durant la situació
de confinament.
- Difusió i promoció de la campanya organitzada per l’Institut
Català de les Dones i MMEE “Establiment Segur contra la violència
masclista” en la qual s’hi ha adherit 14 comerços de Peralada i
Vilanova de la Muga.
- S’han realitzat trucades de manera setmanal a les persones
vulnerables sense xarxa al territori per tal de poder-ne fer un
seguiment, que es poguessin sentir ateses i vetllar per tal que
tinguessin les necessitats bàsiques cobertes. Agrair tant al
voluntariat que s’hi ha implicat com als treballadors de l’Oficina de
Sant Domènec que han fet aquesta tasca.
- Des del dia 16 de març en què es va decretar el confinament i fins
entrada la fase 1, a on les persones van poder començar a sortir de
casa, els municipals han realitzat un seguiment físic de les persones
vulnerables sense xarxa al municipi per tal de vetllar pel seu benestar.
Aquest seguiment s’ha realitzat a 28 persones residents en 23 llars
diferents.
- A través de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
s’ha realitzat un contacte telefònic amb els majors de 70 anys per
tal de fer un estudi de la seva situació durant la Covid19. Com a
resultat, s’han extret resultats que han permès conèixer la realitat
dels habitants del municipi, fet que ens ha permès poder donar
resposta en aquells casos necessaris.

Tot i així, es pot seguir col·laborant durant tot l’estiu ja que hem
adherit la nostra piscina a la campanya digital per tal que tota aquella
persona que vulgui col·

4.5.2. Infància i Joventut
Espai Jove
Durant aquest semestre s’havien programat una gran varietat
d’activitats tant de manera autònoma com conjuntament amb el
Consell Comarcal que s’han hagut d’anular degut a la Covid19.
Una d’elles i que els joves s’havien agafat amb entusiasme era la
proposta de la baixada de carros inclosa en els actes de la festa de
Pasqüetes, que finalment tampoc es va poder celebrar.
L’espai Jove va tancar les seves portes arrel del decret de la
Generalitat el dia 13 de març i a dia d’avui encara no ho obert, donat
a la falta d’espai ja que han iniciat les obres del nou Institut. Tenint
en compte que la temporalitat d’activitat és de setembre a juny.
Actualment s’està treballant per a l’adequació i obertura d’un nou
espai que serà operatiu de cares al mes de setembre.
Tot i haver-se suprimit l’activitat, durant el confinament el
dinamitzador ha realitzat diverses videotrucades amb aquells joves
que hi volien participar per tal de mantenir el vincle i també una
reunió de tancament que va tenir lloc el passat dimecres dia 8 de
juliol.
Pla Local de Joventut
La tècnica compartida del Consell Comarcal està realitzant la
redacció de la diagnosi del Pla Local de Joventut a partir de les
diferents enquestes que es van passar a joves i també a les famílies
d’aquests.

4.6. Àrea de Serveis, Usos Públics i Sanitat
4.6.1. Àrea de Serveis
S’ha canviat el terra amortidor de goma de l’àrea de jocs infantils del
costat del restaurant El Centre
S’ha renovat l’enjardinament de la rotonda de davant l’estanc i
d’altres zones.
S’ha modificat la ubicació d’algun element de mobiliari urbà per
més utilitat.
Seguint les normes i recomanacions dictades per les autoritats
competents s’han precintat i més tard des-precintats parcs infantils
i fonts públiques, així com el pàrquing d’autocaravanes i les pistes
d’skate.
S’està estudiant i s’han demanat pressupostos a tal efecte, el trasllat
del parc infantil del pati de l’espai jove a una nova ubicació, degut a
la futura posta en marxa del nou institut.
S’han traslladat a altres ubicacions els serveis, entre ells l’oficina
de correus, que estaven ubicats a les antigues escoles, que es
remodelen per acollir la primera fase del nou institut.

Mulla’t
Organització, conjuntament amb l’àrea d’esports i amb la Fundació
Esclerosi Múltiple, del Mulla’t aquest passat diumenge 12 de juliol.

56

BUTLLETÍ TARDOR

Durant el període de màxima incidència del Covid-19 es va canviar i
ampliar l’horari d’apertura de la deixalleria, per minimitzar l’impacte
de la suspensió d’alguns serveis com ara la recollida quinzenal de
trastos i mobles vells a domicili.
Es van revisar les instal·lacions amb sistemes d’aigua calenta sanitària
(pavelló, futbol a Peralada, futbol a Vilanova, llar d’infants i piscina)
per tal de que estiguin preparades per fer desinfeccions de cares a
evitar brots de legionel·la, tal com marquen les recomanacions de
DipSalut, degut al període d’inactivitat que han sofert. En el curs
d’aquestes revisions es va detectar a la piscina una fuga d’aigua d’un
tub d’entrada a l’acumulador d’aigua calenta, i un mal funcionament
de la vàlvula que regula la barreja d’aigua freda amb aigua calenta.
Un cop solucionat el problema, abans de la obertura al públic,
es va realitzar una desinfecció per xoc tèrmic preventiu. A més,
posteriorment, DipSalut també hi va fer una desinfecció química.
Al futbol, també DipSalut va realitzar una desinfecció química, i
estem a la espera que les realitzi a les tres instal·lacions que romanen
encara tancades al públic.

4.7. Àrea d’ Agricultura i Esports
4.7.1. ÀREA D’AGRICULTURA
PERALADA
Han estat mesos complicats pel que fa als camins i recs del terme.
El passat mes de Gener vam topar amb el temporal Glòria, que
a part de portar pluges abundants, va generar avingudes d’aigua
importants als rius i com a conseqüència el seu desbordament,
provocant importants destrosses a camins, camps, recs i motes
dels diferents rius.
Camins com el del Riberal, el camí del Pas de la Font, les Hortes o
Cormes van haver de refer-se al complet i altres van haver de repararse a diferents punts del camí, bé per escorrancs o per acumulació
de sediments. Van haver-se de fer actuacions a diferents punts del
rec de la Montserrada, ja que hi havia punts on no hi havia mota i
els sediments es dispersaven per a finques de particulars.
Cal dir també que l’Agència Catalana de l’Aigua ha fet actuacions
a diferents punts del riu Orlina on la mota era dèbil o no existia, tot
i que des de l’Ajuntament insistim en que segueixin fent feines de
reparació i millora on la situació ho requereixi.
Malauradament, un segon temporal el mes d’abril i molt semblant
al del Glòria, va provocar danys similars que van ser corregits amb
la major brevetat possible en els camins que més ho necessitaven.
Altres camins que van quedar afectats però que eren transitables es
van reparant per què se’n pugui fer el millor ús possible.
Durant els mesos de confinament es varen desbrossar alguns camins
del terme els quals començaven a estar força espessos de vegetació.
A finals de maig i principis de juny s’han desbrossat gairebé el total
de camins del terme.
Pel que fa al camí de la Garriga, es va formigonar una zona crítica
del vial, la qual estava en molt mal estat.
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VILANOVA DE LA MUGA
En la mateixa línia però en menor mesura, Vilanova va patir el
temporal Glòria. Camins com el de les Macaues, la Pujada de Can
Bastons, el Camí de la Serra o la Pujada de Sant Joan Ses Closes
entre d’altres, van ser arranjats el més aviat possible.
Es va aprofitar els mesos de confinament per arranjar els camins
rurals més transitats, com per exemple el camí del rec del molí, el
camí del cementiri o bé el camí del Pont de la Rajola. També es va
arranjar durant el passat mes d’abril el camí del mas Perpinyà i mas
Barrera fins a Vilanova. Es van desbrossar els camins o carreteres
d’entrada al municipi com també desbrossar i refer el rec de darrere
el Restaurant de la Muga, doncs hi ha habitatges propers i si vingués
una avinguda d’aigua es veurien afectats.
Un cop aixecat l’estat d’alarma, es va procedir a reparar els camins
que havien estan afectats mínimament pel temporal de l’abril i es
va aprofitar per desbrossar gran part dels camins del terme, posant
especial interès als punts pròxims als disseminats o la carretera de
Sant Joan la qual es força transitada.
A finals de juny es va desbrossar el terraplè de la Muga a banda i
banda, doncs és un lloc de pas per a molta gent del poble que va
a caminar.

4.7.2. ÀREA D’ESPORTS
PAVELLÓ MUNICIPAL DE PERALADA
El passat mes de gener es va fer una compra de material per a la
sala de fitness, que incloïa bandes elàstiques, gomes i mancornes de
diferents pesatges per tal de donar més opcions d’exercici als usuaris.
Per altra banda i anterior a la Covid-19, vam dotar de dispensadors
de gel hidroalcohòlic la sala de fitness i la sala d’activitats dirigides,
doncs era una petició comuna de la majoria dels usuaris per a poder
portar un millor control de la higiene, com també del material o
màquines que es fan servir.
Malauradament, el pavelló porta tancat des del dia 12 de març per la
pandèmia i seguirà així a l’espera de poder garantir tant als usuaris,
gent que participava en les classes de balls de saló com a les dues
entitats esportives que són els Clubs de patinatge i el bàsquet, que
la pràctica esportiva és segura i no hi hagi cap risc de contagi.
Tot i això, aquest mes de juliol el Club de bàsquet del municipi ha
començat a fer entrenaments a la pista de bàsquet de les escoles,
sempre complint les normes i mesures preventives que l’activitat
requereix.
CAMPS DE FUTBOL DE PERALADA
L’activitat esportiva va ser interrompuda en sec pel que tots
coneixem i en la mateixa data que el pavelló, es van tancar totes
les instal·lacions.
Durant aquests últims mesos, tot i haver-hi la Covid-19, s’ha fet el
manteniment del camp de gespa natural, doncs a part de la sega, ha
estat tractat per tal d’eliminar plagues o possibles fongs que surten
a causa de les pluges abundants de la primavera.
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En el camp de gespa artificial s’han seguit fent recs per aspersió
perioditzats, doncs per manteniment ho requereix. Al mes de maig
es va realitzar una des compactació del cautxú per tal que la vida
útil de la gespa sigui la més duradora possible.
Un cop es va aixecar l’estat d’alarma, s’ha permès entrenar al primer
equip del Peralada, sempre complint les mesures preventives que les
autoritats requereixen. Pel que fa als vestidors porten tancats des
del 12 de març i no es poden utilitzar fins que les condicions siguin
més favorables i les autoritats ens ho permetin.
Per últim, el passat 29 de juny va començar el Samba Campus que
organitza el club de futbol en col·laboració d’una empresa esportiva
de Les Preses.
CAMP DE FUTBOL DE VILANOVA DE LA MUGA
Tot i tenir les instal·lacions tancades temporalment, aquest mes de
juny es van realitzar feines de manteniment del camp de futbol. Es
va fer una sega del terreny de joc i de la zona d’aparcament i s’hauria
fet amb més freqüència si no fos pels últims temporals, doncs al
ser una zona propera als aiguamolls l’aigua costa més que filtri. A
part d’això, es va repintar la tanca que delimita el terreny de joc i
desbrossar els llocs que ho necessitaven més.
Per altra banda, des de l’Ajuntament de Peralada tenim pensat
fer obres de millora dels vestidors i serveis públics pròximament,
permeten al poble tenir una opció esportiva que fins fa uns anys
s’havia perdut.
PISCINA MUNICIPAL
Pel que fa a la piscina, ha obert les portes dins un any excepcional
i amb molts condicionats, doncs tot i que s’han de seguir un seguit
de normes, mesures de prevenció, higiene i seguretat, creiem que
era un servei essencial que havíem de garantir al municipi.
Seguint les recomanacions i noves normatives de l’Estat i de
Dipsalut, vam senyalitzar i retolar per tota la piscina, les diferents
normes i condicions d’ús, com per exemple la distància de seguretat,
d’higiene, l’aforament màxim de la platja i dels vasos, etc. També es
varen condicionar vestidors, ja que no es poden fer servir ni dutxes
ni canviadors, i es va dotar els diferents espais d’ús més freqüent de
gel hidroalcohòlic amb peu.
Pel que fa a la platja, les gandules van ser col·locades respectant la
distancia de seguretat i amb una marca a terra per tal que l’usuari
no la mogués. També es va dotar de desinfectant i paper per a poder
netejar les gandules abans i després de cada ús.
Cal dir que el Casal de lleure del poble com també el Campus de
futbol venen a banyar-se a la piscina respectant sempre el nombre
de grups i de nens, amb franges horàries diferents per tal de no
aglomerar espais.

Fonaments de dret.
• Art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació
de la jornada de treball, jornades especials i dies de descans.
• L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les
catorze festes laborals, dues seran locals, i el Decret 177/1980, de
3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades per
Ordre de la consellera de Treball, Afers socials i Famílies, a proposta
dels municipis respectius.

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. APROVAR els dies de festa local de Peralada i Vilanova de la
Muga per al 2021, que s’escauran en les dates següents:
Peralada: 3 de maig i 7 de desembre
Vilanova de la Muga: 10 i 13 de desembre
Segon. TRASLLADAR el present acord als Serveis Territorials del
Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DELS DIES DE
FESTA LOCALS PER A L’ANY 2021. (EXPDT. X2020000382)
Antecedents de fet.
1.- Escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya (RE 2020002134, de 17 de juny de 2020),
pel que informa que estan preparant l’ordre per a la determinació del
calendari de festes locals de Catalunya per al 2021.
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6.- CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE
PERALADA DELS SERVEIS TÈCNICS DE JOVENTUT.
Antecedents de fet.
I. 1.- Vist Que el CCAE i l’Ajuntament comparteixen objectius en
matèria de polítiques de joventut i estan interessats en el foment
de projectes i programes relacionats en aquest àmbit amb el
desenvolupament dels diferents programes i serveis. Considerant
convenient la seva gestió, direcció i coordinació des dels serveis
comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret dels joves
a l’accés als recursos i serveis desplegats al territori en matèria de
joventut.
2.- Vist Conveni de delegació de competències entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada dels serveis
tècnics de joventut per una durada de 4 anys.
Fonaments de dret.
• Art. 22.2.f) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local (LBRL).
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú.
• Arts. 10, 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic
i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya
(LRJPAPC).
• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
(ROAS).
• Pressupost municipal per a l’exercici 2020.

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’adhesió al “Conveni de delegació de competències
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada
dels serveis tècnics de joventut”
Segon.- Disposar la despesa de 3.500,00 euros l’any 2020 i
4.000,00 euros l’any 2021, corresponent a l’aportació econòmica
derivada de l’esmentat conveni a l’aplicació pressupostària 1 337
46500 “CCAE conveni dinamització esportiva i juvenil”

del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Setè.- Encomanar a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà la
publicació, si escau, de la present adhesió al conveni en el DOGC
tal i com prescriu l’apartat 3 de l’article 110 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Vuitè.- Trametre còpia de la present adhesió al conveni al Registre
de convenis de col·laboració i cooperació, de la Direcció General
de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix
l’article 14.3, i la Disposició Addicional Novena de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Tercer.- Que l’Ajuntament de Peralada es compromet a posar a
disposició el local i els recursos materials necessaris per tal de dur
a terme les activitats.
Quart.- Es nomena al Sr. Pere Torrent i Martín, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Peralada, com a interlocutor únic de l’entitat davant
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a la
signatura de la present adhesió al conveni.
Sisè.- Un cop signat, publicar l’esmentada adhesió al conveni al
portal de transparència de la pàgina web www.peralada.org, per tal
de donar compliment al que estableix l’article 8.1.f. de la Llei 19/2014,

CASA DE LA VILA

59

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL CONTROL FINANCER
EXERCICI 2020. (EXPDT. X2020000413)
1. INTRODUCCIÓ
Amb data 12 de maig de 2017 es va publicar el Reial decret 424/2017,
de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern
en les entitats del sector públic local (RCIL) que té per objecte el
desplegament reglamentari previst en l’article 213 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), l’entrada en vigor del
qual es va posposar fins l’1 de juliol de 2018.
El règim de control intern establert en el RCIL es regula sobre la
base de l’experiència en l’exercici d’aquesta funció per part de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant,
per tant, un model consistent amb l’establert per al sector públic
estatal. Amb aquest efectes, s’incorporen regles, tècniques i
procediments d’auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores
substancials en l’exercici del control intern en les entitats locals.
El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic
local l’ha d’exercir l’òrgan interventor mitjançant l’exercici de la funció
interventora i el control financer.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 7 de
juny de 2018 es va configurar el model a aplicar en aquesta entitat
amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets
i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització
i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i
obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment,
l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió
plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018),
i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels
requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals.
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora
importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre
aquesta matèria en l’àmbit local. Aquesta modalitat de control
financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del
sector públic local en l’aspecte econòmic financer per comprovar
el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen
i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona
gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics
es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat
i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les
modalitats de control permanent i d’auditoria pública, incloent, en
ambdues, el control d’eficàcia referit en l’article 213 del TRLRHL.
L’objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que
asseguri amb mitjans propis o externs el control efectiu d’almenys
el 80% del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant
l’aplicació de les modalitats de funció interventora i de control
financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i en base a
una anàlisi prèvia de riscos, haurà d’haver assolit el 100% d’aquest
pressupost. Per assolir aquests objectius s’hauran d’habilitar els
mitjans necessaris i suficients a l’òrgan interventor.

d’elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà
totes les actuacions planificables de control permanent i d’auditoria
pública a realitzar durant l’exercici, és a dir, amb excepció de les
actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagi de realitzar
amb caràcter previ a l’adopció dels corresponents acords.
Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que
derivin d’una obligació (actuacions obligatòries planificades) i
les que anualment es seleccionin sobre la base d’una anàlisi de
riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir,
les prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles
(actuacions planificades).
Per a realitzar l’avaluació de riscos s’han pres en consideració
diversos factors com ara el model de control adoptat per aquesta
corporació, el volum de pressupost gestionat, així com la necessària
regularitat i rotació de les actuacions a realitzar.
En el cas de les entitats dependents, l’objectiu és aconseguir que,
en un termini de tres anys, la totalitat de les entitats que integren el
sector públic local hagin estat objecte, d’almenys, una actuació de
control financer per part d’aquesta Intervenció.
Finalment, s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els
beneficiaris i, si s’escau, sobre les entitats col·laboradores, per raó de
les subvencions i ajudes concedides per l’Ajuntament de Peralada i
les entitats dependents o adscrites, que es trobin finançades amb
càrrec als seus pressupostos generals, d’acord amb el que estableix
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
En compliment d’aquest precepte legal, s’ha elaborat aquest
Pla que determina el marc de les actuacions de control financer
corresponents a l’exercici 2020.
2. ACTUACIONS A REALITZAR
2.1. En matèria de control permanent
2.1.1. Àmbit subjectiu
D’acord amb l’article 29.2 del RCIL, el control permanent s’exercirà
sobre l’entitat local i els organismes públics en què es realitzi la
funció interventora. Per tant, l’àmbit subjectiu en aquesta matèria
s’estén a la pròpia entitat i Serveis Recreatius Culturals i Esportius
de Peralada, SA.
2.1.2. Actuacions a realitzar de caràcter obligatori
Amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions previstes en
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del
sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor que s’indiquen
a continuació. Aquestes actuacions es realitzaran amb caràcter
posterior i mitjançant tècniques d’auditoria.
a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents
registres comptables de factures compleixen amb les condicions
de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures
presentades al punt general d’entrada de factures electròniques,
dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013.
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria
de morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.

Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de
control, l’article 31 del RCIL estableix que l’òrgan interventor ha
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c) La verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses
realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació
pressupostària (compte 413, només sobre entitats no subjectes a
auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el
sector públic
2.1.3. Actuacions seleccionades
Atenent els criteris exposats anteriorment i analitzades les àrees de
risc, es proposa realitzar les actuacions següents:
− Contractes Menors: Millorar el procediment sobre la contractació
de contractes menors i afavorir la licitació a través dels procediments
establerts legalment per tal de garantir la lliure concurrència.
− Potenciar l’ús de la central de compres de l’ACM d’acord amb
l’0ferta disponible.
−Detectar les àrees que sistemàticament necessiten modificacions
de crèdit, ja que les seves demandes sempre superen les quanties
pressupostades.
2.2. En matèria d’auditoria pública
2.2.1. Àmbit subjectiu
L’àmbit subjectiu d’aquestes actuacions està conformat per dos
grans grups d’entitats:
1. Els organismes autònoms i els consorcis adscrits, que quedaran
sotmesos exclusivament a l’auditoria de comptes. No n’existeix cap.
2. Les entitats del sector públic local no sotmeses a control permanent
i que, en l’àmbit d’aquesta entitat, és Serveis Recreatius Culturals i
Esportiu, SA, a la qual se li aplicarà, en els termes reglamentàriament
previstos, totes les modalitats d’auditoria pública establertes en el
RCIL, és a dir, l’auditoria de comptes, l’auditoria de compliment i
l’auditoria operativa.
2.2.2. Actuacions a realitzar de caràcter obligatori
a) Auditories de comptes
D’acord amb el que disposa l’article 29.3 del RCIL, l’òrgan
interventor de l’entitat local realitzarà anualment l’auditoria dels
comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats
públiques empresarials locals, de les fundacions del sector públic
local obligades a auditar-se per la seva normativa específica i dels
consorcis adscrits.
El compliment de l’auditoria de comptes té una perspectiva plurianual
de tal manera que la revisió dels comptes s’ha de fer, com a mínim
un cop cada tres anys. L’auditoria de comptes, a realitzar durant el
trienni 2020-2022 serà objecte de contractació externa per part
de l’ajuntament.
b) Compliment de la normativa de morositat
Igualment, amb les adaptacions que corresponguin, s’haurà
d’avaluar a totes les entitats compreses en aquest àmbit subjectiu,
el compliment de la normativa en matèria de morositat en virtut
del previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic.
No és aplicable.
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2.3. Control financer de les subvencions i ajuts concedits
2.3.1. Àmbit subjectiu
El control financer de subvencions s’exercirà respecte dels beneficiaris
i, si s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions
que pugui concedir l’Ajuntament de Peralada, així com les seves
entitats vinculades o dependents
2.3.2. Actuacions a realitzar
Complementàriament als controls formals que els centres gestors
duen a terme sobre els comptes justificatius que rendeixen els
beneficiaris de subvencions, es durà a terme un control financer
sobre una mostra dels mateixos en els termes i procediments
establerts a l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
L’abast d’aquests treballs per a l’exercici 2020 inclourà:
− Control de la deguda justificació de les subvencions nominatives
− Control de la deguda justificació de les subvencions de concurrència
pública.
3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ
Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la
Intervenció podrà aprovar una memòria de planificació dels treballs
concretant, entre d’altres, l’abast i objectius del treball, el règim jurídic
aplicable, l’equip de treball, el calendari previst per a l’execució de les
diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema de determinació de
mostres i els programes de treball a utilitzar.
4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER
L’execució dels treballs de control financer, ja siguin en la modalitat
de control permanent o d’auditoria pública, inclosos en el present
Pla, es realitzaran per l’òrgan interventor, de forma continua o amb
posterioritat, d’acord amb el que preveuen el RCIL i les normes
tècniques de control financer i auditoria pública dictades per la IGAE,
amb les particularitats establertes per la Llei general de subvencions,
en matèria de subvencions i ajudes públiques.
5. MITJANS DISPONIBLES
Donat que els mitjans personals actualment disponibles en
la Intervenció d’aquesta entitat no són suficients per afrontar
la realització de les actuacions previstes en el present Pla, les
actuacions de control permanent obligatori planificat previstes en
aquest Pla es duran a terme directament per la Intervenció, sense
perjudici de la col·laboració que resulti necessària, mentre que les
actuacions seleccionades previstes en matèria de control permanent
planificat, auditoria pública i control financer de subvencions, podran
ser objecte del corresponent procediment de contractació de firmes
privades d’auditoria, d’acord amb allò previst en l’article 34 del
RCIL i en la DA 4ª de la Llei general de subvencions. Si s’escau, la
contractació es podrà realitzar mitjançant l’adhesió d’aquesta entitat
a un sistema de contractació centralitzada o a un acord marc. En tot
cas, tots els treballs seran dirigits i supervisats per la Intervenció.
Als efectes d’allò previst en els articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa constar
que, per a la realització de les actuacions de control financer previstes
en el present Pla es consignaran en l’aplicació pressupostària Estudis
i Treballs tècnics del pressupost d’aquesta entitat.
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La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència
de l’execució de controls, en virtut de sol·licitud o mandat legal,
per variacions en l’estructura de les entitats objecte de control, per
insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades.

8.- PROPOSTA D’APROVACIO DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA I LA SOCIETAT DE CAÇADORS
SANTA EULÀLIA DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU (CESSIÓ
D’ÚS) DE LA SALA DEL CARRER NOU, 9 DE VILANOVA DE LA
MUGA.

7. INFORMACIÓ AL PLE

“Manifesta el sr. Alcalde el següent:

Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n
donarà compte al ple de la corporació.

Proposem deixar aquest punt sense tractar, és a dir, deixar-lo sobre
la taula, a fi que els sol·licitants de l’espai el puguin valorar. Des de
l’equip de govern es varen mantenir dues trobades presencials i
verbalment i semblava que era acceptat per tots. Però és cert que
una vegada es trasllada al format conveni és més adient que totes
els parts ho puguin valorar adequadament”.

6. MODIFICACIÓ DEL PLA

Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent
informe per la Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment
establert en les normes tècniques de control financer i auditoria
dictades per la IGAE.
D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els
informes definitius que resultin de les actuacions incloses en el
present Pla, conjuntament amb les al·legacions efectuades per les
entitats auditades, seran enviats, a través del president, al ple de la
corporació per al seu coneixement.

El regidor sr. Marc Sabater s’absenta de la sala per al debat i votació
del present punt. Sense que es produeixin intervencions, se sotmet
l’esborrany de l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat
següent:

Igualment, de conformitat amb l’article 36.2 del RCIL, la informació
comptable de les entitats del sector públic local i, si s’escau, els
informes d’auditoria de comptes anuals, s’hauran de publicar a la
seu electrònica.

Vots a favor:

8. PUBLICITAT DEL PLA

Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)

Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat,
en virtut del que estableix l’article 6 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

“Manifesta el sr. Alcalde que es tracta d’una sèrie de propostes per
tal de millorar el control i la gestió financera.

Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

En aquest sentit, el regidor sr. Marc Sabater manifesta que hi ha
coses que es poden millorar”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet l’esborrany de
l’acta a votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)

Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)

9.- DONAR COMPTES DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL, EXERCICI 2019.

Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)

Antecedents de fet.

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

1. Finalitzat l’exercici 2019, 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.

Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

2. El President de la Corporació ha ordenat l’elaboració de la liquidació
del pressupost corresponent a l’exercici 2019.
3. Informe de la Secretària – Interventora.
4. Decret de l’Alcaldia 2020DECR2020000113, de 28 de febrer, pel
que s’aprova la liquidació del pressupost municipal de 2019.

Abstencions: Cap
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Fonaments de dret.

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

• 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).

1. EXERCICI EN CURS
Pressupost inicial d’ingressos

3.608.963,77

Modificacions d’ingressos

673.122,02

Pressupost definitiu d’ingressos

4.282.085,79

Drets reconeguts totals

3.837.343,64

Drets anul·lats

58.856,74

Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets

3.777.486,90

Operacions de corrent

3.418.240,45

Operacions de capital

359.246,45

Drets recaptats

3.457.050,25

“DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Devolució d’ingressos

43.256,99

Exp. Núm. X2020000146

Recaptació líquida

3.413.793,26

ANTECEDENTS

Drets pendents de cobrament

363.693,64

Pagaments ordenats pendents pagar

128.200,86

• 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
2020DECR2020000113, de 28 de febrer, pel que s’aprova la
liquidació del pressupost municipal de 2019, que literalment diu:

Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 s’obté, a 31
desembre de 2019, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:

1. EXERCICI EN CURS

2. EXERCICIS TANCATS
Drets pendents de cobrament inici exercici

1.007.941,45

Rectificació a la baixa saldos inicials

452.,84

Pressupost inicial de despeses

3.608.963,77

Drets anul·lats

15.839,53

Modificacions de despeses

673.122,02

Drets cancel·lats

19.384,27

Pressupost definitiu de despeses

4.282.085,79

Drets recaptats

281.067,56

Despeses autoritzades

3.697.360,61

Drets pendents de cobrament final exercici

691.650,09

Despeses compromeses

3.697.360,61

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 1.055.343,73 €

Obligacions reconegudes

3.665.862,26

Operacions de corrent

3.202.596,72

Operacions de capital

463.265,54

Pagaments ordenats

3.551.904,21

Pagaments realitzats

3.551.904,21

Reintegrament de pagaments

14.242,81

Pagaments líquids

3.537.661,40

Obligacions pendents de pagament

128.200,86

Pagaments ordenats pendents pagar

128.200,86

2. EXERCICIS TANCATS
Obligacions reconeg. pdts pagament inici ex.

151.005,53

Rectificació saldo inicial obligacions

0,00

Prescripció obligacions

0,00

Pagaments realitzats

151.005,53

Obligacions reconeg. pdts pagament final ex.

0,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 128.200,86 €
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V

3.418.240,45 €

- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV 3.202.596,72 €
-------------------------------------------------------------------------

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

(a) Operacions corrents			

215.643,73 €

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

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII

359.246,45 €

- Obliga. reconegudes netes. Capítols VI i VII

443.282,80 €

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

------------------------------------------------------------------------(b) Operacions de capital			

- 84.036,35 €

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) +131.607,38 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII		

0,00 €

------------------------------------------------------------------------2. ACTIUS FINANCERS			

0,00 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX		

0,00 €

- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX

-19.982,74 €

------------------------------------------------------------------------3. PASSIUS FINANCERS			

-19.982,74 €

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

+111.624,64 €

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament

228.853,92 €

+ Desviacions negatives de finançament

99.740,92 €

+ Des. finanç. Romanent Tresoreria desp. Gen.

214.560,46 €

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)

197.072,10 €

1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 616.223,53 €, el detall dels
quals és el següent:
- Susceptibles d’incorporació: 405.264,35 euros.
- No incorporables: 210.959,18 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
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crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats
en l’últim trimestre de l’exercici.

1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a
continuació:
+ Fons líquids inici exercici 			

1.285.878,49 €

+ Deutor pendents de cobrament
Al final de l’exercici

1		

.191.112,57 €

De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent

363.693,64 €

De pressupostos d’ingressos. Press. tancats

691.650,09 €

D’altres operacions no pressupostàries 135.

135.768,84 €

- Creditors pendents de pagament
Al final de l’exercici 			

510.827,43 €

De pressupostos de despeses. Exercici corrent

128.200,86 €

De pressupostos de despeses. Press. tancats

0,00 €

D’altres operacions no pressupostàries		

382.626,57 €

+ Fons líquids Tresoreria finals exercici 		

1.285.878,49 €

+ PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ.

1.130,00 €

- Cobra. realitzats pdts d’aplicació definitiva

1.130,00 €

+ Pagaments realitzats pdts d’aplicació def.

0,00 €

= Romanent de Tresoreria Total 		

1.965.033,63 €

- DESVI.S POSITIVES DE FINAN. ACUMULADES

18.767,93 €

- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT		

640.377,56 €

------------------------------------------------------------------------ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
1.305.888,14 €
El Romanent de tresoreria total ascendeix a 1.965.033,63 €, el qual
està composat per 18.767,93 € 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 640.377,56 € de saldos
de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA d’ 1.305.888,14 €, 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
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FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses
i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats
i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte,
la liquidació posa de manifest les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència
de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, estableix que el
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat
en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit
de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la
situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic,
en terme de capacitat de finançament d’acord amb la definició
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
5. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD
500/1990, de 20 d’abril, segons el qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, 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.”

10.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME ANUAL EMÈS PER LA
INTERVENCIÓ GENERAL DE L‘AJUNTAMENT DE PERALADA,
RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDEPRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES
OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA
INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS
INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS
RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE
LES BESTRETES DE CAIXA FIXA, DE L’EXERCICI 2019
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de
28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió
de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al
ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president
de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau,
a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela
financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió
de la funció interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure,
també, en l’esmentat informe anual que s’ha d’elevar al ple.
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt
addicional de l’informe anual s’han d’incloure els resultats obtinguts
del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa.
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i
atès que la liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució
de data 28 de febrer de 2020 i que de la mateixa es preveu que se’n
doni compte en la primera sessió plenària que es celebri.
Per tot això, l’Alcalde-president proposa al ple de la corporació
l’adopció del següent ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual de l‘Ajuntament
de Peralada emès per part de la Intervenció general en data 24
d’abril de 2020, relatiu a les resolucions adoptades pel president
de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals
anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció
interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de
les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2019, amb la
informació que es transcriu tot seguit:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries
a les objeccions efectuades per la Intervenció.
- S’han emès un total de 63 informes de fiscalització o d’intervenció,
dels quals cap és amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap
resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades per la
Intervenció.
2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries
a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari
a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
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3) Informes d’omissió de la funció interventora.
- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments
a justificar.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius
dels pagaments a justificar.
5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes
de caixa fixa.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius
de les bestretes de caixa fixa.
6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han
detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció
interventora.

11.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA DELS RESULTATS DEL CONTROL
INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS
DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE
L’EXERCICI 2019
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor
ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern
que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la
corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir
els resultats més significatius derivats de les actuacions de control
financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior.
L’expressió de l’article 37.1 de RCIL “amb ocasió de l’aprovació del
compte general”, ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a
actuacions a realitzar que s’emmarquen dins del procés d’elaboració,
formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple
i a la IGAE de l’informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d’abril
de exercici següent a aquell en què s’hagin realitzat les actuacions
de control que s’inclouen en el citat informe resum.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les
facultats atribuïdes per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució
de 2 d’abril de 2020, per la que s’estableixen les instruccions a les
quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de
discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes
d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37
del RCIL, la Intervenció en ha elaborat l’informe resum amb els
resultats més significatius derivats de les actuacions de control
intern realitzades durant l’exercici 2019, en les modalitats de funció
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interventora, control permanent, auditoria pública i control financer
de subvencions.
Per tot això, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació
l’adopció del següent ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de
l’Ajuntament de Peralada emès per part de la Intervenció general
en data 23 de juny de 2020, dels resultats del control intern, que
s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de l’exercici 2019, el contingut del qual es transcriu
tot seguit.
I. INTRODUCCIÓ
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor
ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern
que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la
corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir
els resultats més significatius derivats de les actuacions de control
financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior.
L’expressió de l’article 37.1 de RCIL “amb ocasió de l’aprovació del
compte general”, ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a
actuacions a realitzar que s’emmarquen dins del procés d’elaboració,
formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple
i a la IGAE de l’informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d’abril
de l’exercici següent a aquell en què s’hagin realitzat les actuacions
de control que s’inclouen en el citat informe resum.
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals
s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe
resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes rebuts
de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució
de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han
d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així
com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la
remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes
anuals de les entitats del sector públic local.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 7 de
juny de 2018 es va configurar el model a aplicar en aquesta entitat,
informant sobre l’aplicació del règim de control intern ordinari, amb
l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i
ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització
i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i
obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment,
l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió
plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018),
i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels
requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals.
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En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora
importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre
aquesta matèria en l’àmbit local. Aquesta modalitat de control
financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del
sector públic local en l’aspecte econòmic financer per comprovar
el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen
i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona
gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics
es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat
i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les
modalitats de control permanent i d’auditoria pública, incloent, en
ambdues, el control d’eficàcia referit en l’article 213 del TRLRHL.
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides
per les entitats que integren el sector públic institucional d’aquesta
entitat local, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’Ajuntament
de Peralada, que d’acord amb la Resolució del 2 d’abril de 2020,
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la que
s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut,
estructura i format del informe resum, aquest informe no inclou la
totalitat de les conclusions derivades de les diferents actuacions
realitzades i que han estat oportunament tramitades i trameses
als seus destinataris, d’acord amb el procediment establert en la
normativa vigent, sinó que conté els aspectes més significatius, ja
sigui per la seva importància quantitativa o qualitativa, per produir-se
de forma reiterada o per la representativitat de l’àrea o procediment
analitzat, derivats de les actuacions de control intern realitzades
durant l’exercici 2019, en les modalitats de funció interventora, control
permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb
l’objectiu de donar compliment al que s’estableix en els articles 213
del TRLRHL i 37 del RCIL.
II. ABAST DE L’INFORME RESUM
II.1 ABAST
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2019,
agrupades en funció de la seva modalitat, i que constitueixen la
base per a l’elaboració d’aquest informe resum, són les següents:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
1.1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries
a les objeccions efectuades per la Intervenció.
S’han emès un total de 63 informes de fiscalització o intervenció,
dels quals cap és amb objeccions, per tant, no s’ha aprovat cap
resolucions i/o decrets contraris a les objeccions efectuades per
la Intervenció.
1.2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries
a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
No s’han adoptat per part del president de l’entitat local resolucions
contràries a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya.

El ple de l’Ajuntament de Peralada no ha adoptat cap acord contrari
a les objeccions efectuades per la Intervenció.
1.4. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament de Peralada no ha adoptat cap acord contraris
a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
1.5. Informes d’omissió de la funció interventora.
No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments
a justificar.
L’Ajuntament de Peralada no té Pagaments a justificar. I per tant, no
s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels
pagaments a justificar.
1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes
de caixa fixa.
L’Ajuntament de Peralada no té Bestretes de caixa fixa, i, per tant,
no s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de
les bestretes de caixa fixa.
1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han
detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció
interventora.
2. CONTROL FINANCER
2.1. Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d
RCIL):
No s’han emès informes de control permanent no planificables.
2.2. Actuacions de control permanent planificables obligatòries
(article 31.2 RCIL):
Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos
durant l’exercici són els que es mostren a continuació:
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents
registres comptables de factures compleixen amb les condicions
de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures
presentades al punt general d’entrada de factures electròniques,
dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013.
- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria
de morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
- La verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses
realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació
pressupostària (compte 413, només per aquelles entitats excloses
d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. de la LO 9/2013, de
control del deute comercial en el sector públic.

1.3. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
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2.3. Actuacions de control permanent planificables seleccionables
(article 31.2 RCIL):
L’Ajuntament de Peralada no ha fet informes de control permanent
planificables seleccionables durant l’exercici 2019.
2.4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
:D’acord amb el que disposa l’article 29.3 del RCIL, l’òrgan
interventor de l’entitat local realitzarà anualment l’auditoria dels
comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats
públiques empresarials locals, de les fundacions del sector públic
local obligades a auditar-se per la seva normativa específica i dels
consorcis adscrits. El compliment de l’auditoria de comptes té una
perspectiva plurianual de tal manera que la revisió dels comptes s’ha
de fer, com a mínim un cop cada tres anys. Per a l’exercici 2019 no
s’ha realitzat auditoria de comptes de l’empresa municipal Serveis
Recreatius Culturals i Esportius, SA
2.5. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes
concedides (article 3.5 RCIL):
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de
modular per cada entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia,
eficiència i economia i materialitat, no s’han previst actuacions en
aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se riscos en
aquest concepte.

No es preveuen l’adopció de mesures correctores en aquesta
modalitat
2. CONTROL FINANCER
Per tal de resoldre les incidències detectades en l’exercici de control
financer, i derivat de la insuficiència de mitjans, caldrà establir un
sistema d’implementació d’aquest control en els expedients que
tramiti l’ajuntament. Per a la realització d’aquestes actuacions seria
convenient l’ampliació de personal en l’àrea d’intervenció i/o la
contractació de mitjans externs.
3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
No es preveuen l’adopció de mesures correctores en aquesta
modalitat.
4. AUDITORIA PÚBLICA
No es preveuen l’adopció de mesures correctores en aquesta
modalitat.
IV. DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE
MESURES CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ

Els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció
d’aquesta entitat no són suficients per afrontar la realització de les
actuacions de control intern derivades de l’aplicació del RD424/2017.

Per tal de resoldre les deficiències detectades i en aplicació de les
recomanacions per a resoldre-les, es proposa la modificació de la
Relació de llocs de treball i l’Annex de personal de l’Ajuntament
de Peralada per tal de reforçar l’àrea d’Intervenció així com la
contractació de mitjans externs per tal de, amb el corresponent
increment de la consignació pressupostària, per procedir a la
contractació dels mateixos.

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ

III.1 CONCLUSIONS

En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en
aquest informe, l’Alcalde/President de la corporació no va elaborar
el corresponent Pla d’acció previst a l’article 38 del RCIL.

II.2 MITJANS DISPONIBLES

De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de
l’exercici 2019, se n’obtenen les següents conclusions:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten
incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de
mesures correctores en aquesta modalitat.
2. CONTROL PERMANENT
Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou
que es necessària una major implementació, i per tant, serà necessari
l’adopció de mesures correctores en aquesta modalitat.
3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
Dels treballs realitzats en l’exercici del control financer de
subvencions, es conclou que no es detecten incidències destacables,
i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en
aquesta modalitat.
4. AUDITORIA PÚBLICA
Durant l’exercici 2019 no s’han realitzat treballs d’auditoria pública.
III.2 RECOMANACIONS
Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les
deficiències detectades i/o per a introduir millores en la gestió,
a través d’actuacions concretes a adoptar pel propi gestor de
l’expedient i/o actuació controlada, són les següents:
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1. FUNCIÓ INTERVENTORA

12.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
13.- PRECS I PREGUNTES
“1.- Fa avinent el sr. Marc Sabater que s’ha de millorar la salut
democràtica del poble atès que des del passat mes de gener no
s’ha fet cap ple ordinari. Continua manifestant el sr. Sabater que si
no es podia fer cap ple hauria agraït informació de primera mà, atès
que s’hauria de garantir, per part de l’equip de govern que l’oposició
pogués realitzar la seva tasca de control de control del govern. L’estat
d’alarma es va aixecar el passat 21 de juny i no s’ha fet cap ple fins
a dia d’avui.
Manifesta el sr. Sabater que avui s’hauria pogut retransmetre el
ple i no s’ha fet al qual el sr. Alcalde respon que el dia que es va
retransmetre només es van connectar 9 persones.
Pel que fa a la data del ple, manifesta el sr. Alcalde que des de l’equip
de govern es va creure oportú retrassar-lo atès que s’estava en fase
crítica i es van prioritzar altres temes com la piscina, el casal, etc.
Manifesta el sr, Alcalde que el control es pot fer de moltes maneres.
Seguidament, llegeix el següent escrit, que es transcriu literalment
a continuació:
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La col·laboració que hem rebut per part de la oposició durant el
període que podríem dir COVID19, aproximadament des de 13 de
març fina a dia d’avui, doncs malgrat tot l’emergència continua, no la
qualificarem, no ens pertoca a nosaltres. Sí que volem que el ciutadà
n’estigui informat perquè ell sí que la pugui valorar i qualificar.
Per tant dir que la col·laboració rebuda des de la oposició formada
pels regidors Marc Sabater i Joan Carles Planes s’ha reduït a 3 eMails:
2 el 17/3 i un el 30/04/2020. Els quals s’adjunten aquest escrit.
Que ara se’ns digui que no hem informat, no som transparents, que
no tenim en compte a la oposició, que gestionem malament, que ens
volem estalviar plens i control no és de rebut. Popularment podríem
dir que teniu molta barra.
Recordo molts companys que van estar a la oposició que en casos
d’emergències, molt menys importants que l’actual, com poden
ésser, nevades, incendis, etc. es posaven a disposició de l’Ajuntament
pel que calgués.
Realment ens va sorprendre la poca implicació i el poc interès
manifestat durant tot el confinament i posterior.
L’Equip de Govern va fer el que tocava, estar pendent de tot el que
passava, actuant, buscant solucions y prenent decisions que no era
gens fàcil. Per altra banda és la nostra obligació.
Part de tot el que s’ha fet s’ha exposat en el ple d’avui en els informes
de regidories.
Per tant, si em permeteu, parafrasejant a un company de la oposició:
“ como dice aquel : no hace falta decir nada más.”
Respon el sr. Sabater al sr. Alcalde que està difamant quan està
dient que no respecta el confinament, al qual el sr. Alcalde també
respon al sr. Sabater que està difamant quan manifesta que no hi ha
prou qualitat democràtica. Continua manifestant el sr. Alcalde que
respecte al correu de l’abril no van entendre què demanaven i ens
va sorprendre que no concretéssiu res però podíeu haver despenjat
el telèfon i preguntar què necessitàvem.
Manifesta el sr. Joan Carles Planas que des del govern tampoc han
rebut cap trucada i que consti que és recíproc.
Pregunta el sr. Planas si durant el confinament hi ha hagut un control
dels regidors i que ell ha hagut d’anar a treballar.
Respon el sr. Alcalde que ho deia en general i que els vigilants
regularment ens informen.
2.- Pregunta el sr. Joan Carles Planas sobre la bassa d’aigua a la Plaça
Tramuntana al qual el sr. Alcalde respon que hi ha un fals embornal
per eliminar la bassa i s’embruta, tot i que regularment es neteja.
3.- Pregunta el sr. Sabater si s’ha previst algun tipus d’ajuda per a
l’adquisició de llibres, ajuts per material, etc al qual la sra. Cabello
respon que l’ajuntament té una partida per ajuda a les famílies a la
qual s’hi pot accedir a través de serveis socials.

6.- Pregunta el sr. Sabater per les factures d’accent social durant el
confinament, al qual l’Alcalde respon que és una concessió i que té
dret a diferents percepcions.
7.- Pregunta el sr. Sabater si es pot realitzar un control sobre els
gavians al qual el sr. Alcalde manifesta que hi farem anar una
empresa.
8.- Fa avinent el sr. Planas que no entén perquè la brigada municipal
es dedica a mantenir jardins privats, al qual el sr. Alcalde respon que
l’Ajuntament no fa aquestes tasques. Fa avinent el sr. Planas que al
carrer Rossend Palmada i a Sotamuralla s’ha fet, al qual el sr. Alcalde
respon que si s’ha fet demanarem explicacions però que són unes
tasques que no pertoquen a la brigada.
9.- Fa avinent el sr. Planas que a la finca del sr. Riera hi ha unes heures
que s’enfilen fins a l’antiga regidoria i que se l’hauria de notificar
perquè ho tregui, al qual el sr. Alcalde respon que en prenen nota.
10.- Fa avinent el sr. Planas si la tanca de la pista de Vilanova, que està
malmesa es pot substituir, al qual el sr. Bigas respon que en pren nota.
11.- Demana el sr. Planas si es pot fer un manteniment periòdic del
rec dels rostits perquè quan plou molt l’aigua queda estancada, al
qual el sr. Bigas respon que ja s’ho va anar a mirar.
12.- Pregunta el sr. Sabater si es farà la depuradora nova, al qual el
sr. Bigas respon que no queda clar.
13.- Demana el sr. Sabater si al ple de desembre es pot quantificar el
que s’ha deixat d’ingressar en concepte d’OVP al qual el sr. Alcalde
respon que s’ho anota.
14.- Pregunta el sr. Planas qui és el substitut del sr. RFT al qual el sr.
Alcalde respon que no n’hi ha, que en Ramon continua portant la
gerència amb l’ajuda de la LDLL. Pregunta el sr. Planas si el cap de la
brigada passaria a ser en Joan al qual el sr. Alcalde respon que ens
ho hem de replantejar quan correspongui fer-ho.
15.- Pregunta el sr. Sabater quan es preveu la reobertura del carrer on
fan les noves caves al qual el sr. Alcalde respon que a finals de juliol.
16.- Finalment, el sr. Sabater pregunta respecte els premis Ramon
Muntaner, al qual la regidora sra. Cortada respon que l’equip de
govern s’està replantejant si mantenir la convocatòria del 2020 o
deixar-la en standby i que al 2021 s’hi pugui presentar el curs 19-20
i 20-21”.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc
aquesta acta.

Peralada, document datat i signat electrònicament.

4.- Pregunta el sr. Sabater si l’ajuntament pot aplicar les bonificacions
a l’any que es demana, per exemple les plaques solars, al qual el sr.
Alcalde respon que es bonifica una vegada es justifica.
5.- Pregunta el sr. Planas per la neteja del pont sobre la via del tren,
al qual el sr. Alcalde respon que no ho fa l’Ajuntament sinó ADIF i
que ja se li ha requerit perquè ho faci.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
30 DE JULIOL DE 2020
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Amb veu i sense vot:

Núm

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sanchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2on Tinent Alcalde
Josep Tor Prunelll, 3r Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahi, Regidor/A
David Bigas Vargas, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Joan Carles Planas Suñer, Regidor/A

Cap

PLE2020000004
Caràcter: Extraordinària
Data: 30 DE JULIOL DE 2020
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:53 h
Lloc: Sala de Plens

Han excusat la seva absència:
Cap

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

1.- Proposta acord pel que s’estableix que el règim de funcionament de la
delegació conferida a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals és
el regulat al pla de serveis aprovat per XALOC (Expdt. X2020000465).
2.- Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la concessió
de subvencions a les entitats del municipi, exercici 2020 (Expdt.
202000456).
3.- Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la concessió
d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida, any
2020 (Expdt. X2020000461).

Un cop el/la secretari/ària ha comprovat
l’existència del quòrum que cal perquè es
pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar
els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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.

4.- Proposta d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Peralada per la prestació del servei de transport
escolar dels alumnes de Vilanova de la Muga a l’escola Ramon Muntaner
(Expdt. X2020000458).
5.- Proposta d’acord de l’Ajuntament de Peralada d’adhesió al contracte
derivat de l’acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel
desenvolupament local a l’empresa Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL
(Expdt. X2020000177).
7.- Proposta d’aprovació del conveni entre l’ajuntament de Peralada i
la societat de caçadors Santa Eulàlia per la cessió d’ús del local antiga
regidoria de Vilanova de la Muga (Expdt. X2020000144).
8.- 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. X2020000469).
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. PROPOSTA ACORD PEL QUE S’ESTABLEIX QUE EL RÈGIM
DE FUNCIONAMENT DE LA DELEGACIÓ CONFERIDA A LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ,
RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS
DE DRET PÚBLIC LOCALS ÉS EL REGULAT AL PLA DE SERVEIS
APROVAT PER XALOC (EXPDT. X2020000465).
De conformitat amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL i l’article
7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant
TRLRHL), aquest Ajuntament va aprovar delegar a la Diputació
de Girona diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de
diferents tributs i altres ingressos de dret públic amb la subscripció
del corresponent conveni de data 3 de desembre de 2009.se sotmet
l’esborrany de l’acta a votació.
L’any 2015 es van aprovar dos normes amb un calat transcendental
en les administracions públiques, com són la Llei 39 i 40, d’1
d’octubre de 2015, que van entrar en vigor l’any 2016. Aquestes dues
normes han substituït la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC).
Concretament, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP), a diferència de la LRJPAC, dedica tot un capítol
a la regulació dels convenis i el seu article 49, en regular el seu
contingut estableix:
“(...) h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles
següents:
1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot
ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un
termini superior.
2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst
a l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seva extinció.”
• Tanmateix, la seva Disposició addicional vuitena regula l’adaptació
dels convenis vigents subscrits amb anterioritat a l’aprovació de la
norma esmentada tot establint:
“1. Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració
pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents s’han d’adaptar al que es preveu aquí en el termini de
tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al
termini de vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que
preveu l’article 49.h).1r per als convenis que no tinguin determinat
un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga
tàcita per un temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni
és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la present Llei.
2. Tots els organismes i les entitats, vinculats o dependents de
qualsevol Administració pública i independentment de quina sigui
la seva naturalesa jurídica, existents en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, han d’estar inscrits en l’Inventari d’entitats del
sector públic estatal, autonòmic i local en el termini de tres mesos
a comptar de l’entrada en vigor esmentada.”

CASA DE LA VILA

D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020, quedaran
sense efecte - per no haver estat adaptats els convenis subscrits per
XALOC i l’Ajuntament de Peralada relatius a la gestió, recaptació i
inspecció dels ingressos de dret públic, sense que això afecti no
obstant als acords de delegació adoptats per aquest Ajuntament en
el seu moment, els quals recullen expressament l’abast i contingut de
la delegació conferida i acceptada pel Ple de la Diputació de Girona,
que resten vigents. L’efecte doncs, rau únicament en el règim de
funcionament de la prestació del servei regulat al conveni i signat
entre les parts, règim que d’altra banda, també ve recollit en bona
part en el Pla de serveis aprovat per XALOC per a la realització de
les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic.
L’acord del Consell Rector que va aprovar el Pla de serveis per a la
prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic de XALOC l’any 2006, establia que
el conveni que les parts havien de subscriure en el moment de la
delegació únicament era l’expressió de les administracions signants
“mitjançant el qual es concreta la realització, per part de la Xarxa
Local de Tributs, de les facultats de gestió”.
Aquestes facultats de gestió consten descrites a l’Annex I dels
acords de Ple adoptats per aquest Ajuntament i acceptades per la
Diputació de Girona. Per tant, el contingut del conveni no és més
que una reiteració d’aquestes funcions recollides a l’annex esmentat,
amb l’expressió d’aquells altres aspectes relatius a la forma en què
XALOC durà a terme, prestarà o exercirà les funcions delegades.
Aspectes, tot ells -com s’ha exposat- recollits en el Pla de serveis
per a la realització per part de XALOC de les facultats delegades
en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic aprovat el 2006.
Tanmateix, cal recordar que de conformitat amb el que disposa
l’article 7 del TRLHL, és l’acord de delegació i no el conveni (que
en tot cas el complementa o desenvolupa) el que fixa l’abast i
contingut de la delegació. En aquest sentit, l’apartat b) de l’article
8 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, estableix que la recaptació dels deutes
la gestió dels quals estigui atribuïda a l’entitat local es podrà portar
a terme:
“Per altres ens territorials a l’àmbit dels quals pertanyin quan s’hagi
establert així legalment, quan s’hagi formalitzat amb aquests ens
el conveni corresponent o quan s’hagi delegat aquesta facultat en
aquests ens, (...)”
El nou règim jurídic dels convenis regulats a la LRJSP no és operatiu
en el marc de la delegació de competències en matèria de gestió
i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, ja que la
delegació d’aquesta matèria té un esperit de continuïtat que va, amb
caràcter general, molt més enllà del màxim d‘anys de vigència que
permet la normativa de règim jurídic del sector públic actual pels
convenis. El fet de subscriure cada vuit anys un nou conveni per
regular els aspectes que ja estan recollits al Pla de serveis aprovat
per XALOC és inoperatiu, sobretot, quan es pot aprovar mitjançant
l’acord corresponent que el règim de delegació de les competències
conferides es regula segons l’establert al Pla de serveis aprovat per
l’entitat delegada, sense perjudici evidentment del dret de revocació
o renúncia que ostenten ambdues administracions.
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En data 7 de juliol de 2020, el Consell Rector de XALOC ha derogat
el Pla de serveis aprovat el 2006 i ha aprovat un de nou per a la
realització per part de XALOC de les facultats delegades en matèria
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP
de Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020), actualitzat i més
desenvolupat, que regula a part dels ingressos de dret públic que
es poden delegar i les funcions que implica la delegació conferida per
les entitats locals de forma clara i precisa, el règim de funcionament
per a la prestació del servei, tot incidint en els mateixos aspectes o
àmbits regulats al conveni.

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

Per tot el que s’ha exposat, i atès que en el 2 d’octubre de 2020 el
conveni subscrit per aquest Ajuntament de Peralada i la Diputació
queda sense vigència, es considera necessari adoptar un acord
per aprovar que la delegació conferida en el seu moment, així
com les posteriors ampliacions en el seu cas, que resten vigents,
es regeix d’ara en endavant per l’establert al Pla de serveis per la
prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs
i altres ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona,
així com les modificacions que puguin operar al llarg de la vigència
de la delegació.

Vots en contra: Cap

Examinada la proposta i amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la
LRBRL, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
el Ple de l’Ajuntament de Peralada,

ACORDA:
Primer.-. Aprovar, a partir del 2 d’octubre de 2020, la subscripció
d’aquest Ajuntament de Peralada al Pla de serveis de XALOC per a
la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic, aprovat pel Consell Rector de XALOC
(BOP Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020) i les modificacions
que puguin operar, en substitució del conveni subscrit per aquest
Ajuntament que regula el règim de funcionament de la delegació
de la gestió, recaptació i inspecció dels diferents ingressos de dret
públic, amb motiu de la seva pèrdua de vigència.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona i a XALOC
als efectes oportuns.”
“Manifesta el sr. Alcalde que la delegació efectuada a la Diputació de
Girona és des del 2009 i que anteriorment estava delegat al Consell
Comarcal. Es tracta de renovar el conveni per tal que el XALOC pugui
fer la recaptació, excepte la delegació en voluntària de l’impost sobre
activitats econòmiques.
El regidor sr. Sabater pregunta si el cobrament de les multes de
trànsit també està delegat al XALOC el qual l’Alcalde respon que
no, que existeix un conveni amb la Generalitat de Catalunya i es
tramiten a través de trànsit”.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)

Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Abstencions: Cap

2- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS DEL
MUNICIPI, EXERCICI 2020 (EXPDT. 2020000456).
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 2020 és de
10.000,00 € i aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:

1 327 48005

Subv. Entitats activitats
culturals

4.285,00 €

1 340 48006

Subv. Entitats activitats
esportives

5.715,00 €

Vist que l’Ordenança estableix que conjuntament o prèviament a
la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar
les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas es procedeix a l’aprovació conjunta de les
Bases Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la
convocatòria s’ajusta a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS,
així com a allò previst a l’Ordenança general de subvencions.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de
regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò previst als
articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 del ROAS, s’ha de publicar
el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria,
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds.
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, favorable.
En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents, ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic o
social de les entitats inscrites al Registre Municipal d’Associacions de
la Vila de Peralada que tinguin com a objectiu projectes i/o activitats
culturals, educatius, esportius, recreatius i de promoció econòmica
de Peralada per a l’exercici 2020, el text íntegre de les quals és el
que consta a l’expedient.
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un
import màxim de 10.000,00 €, el contingut de la qual consta
incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions
per un import de deu mil euros (10.00,00 €) amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:

Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

3- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA
PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES FAMÍLIES QUE ES TROBEN
EN SITUACIÓ ECONÒMICA DESAFAVORIDA, ANY 2020 (EXPDT.
X2020000461).
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’aconseguirlos o rebre’ls d’altres fonts.

1 327 48005

Subv. Entitats activitats
culturals

4.285,00 €

Existeix a l’aplicació pressupostària 1.231.48001 Ajuts extraordinaris
a famílies i entitats sense ànim de lucre consignació per import de
3.000 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.

1 340 48006

Subv. Entitats activitats
esportives

5.715,00 €

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

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.

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.

“Manifesta el regidor sr. Brugat que es tracta, com cada any,
d’aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions
a les entitats del municipi.

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

El regidor sr. Sabater pregunta si l’any passat es va exhaurir tota la
partida, al qual el sr. Alcalde manifesta que creu que no, atès que
alguna entitat ho va sol·licitar però no ho va justificar.

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 2020, el text íntegre
de les quals és el que consta a l’expedient.

El regidor sr. Brugat manifesta que sovint, l’entitat corresponent
presenta la memòria i després, a l’hora de justificar, ha fet menys
activitats de les previstes”.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)

CASA DE LA VILA

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

1

231

48001

AJUT EXTRAORDINARIS A FAMÍLIES
I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

3.000,00

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci
de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria.
“Manifesta la regidora sra. Cabello que es tracta, igual com any
passat, d’aprovar les bases reguladores per l’atorgament dels ajuts
corresponents a les famílies que es troben en situació econòmica
desafavorida.
Pregunta el sr. Sabater si el límit dels 3.000 euros podria ser
modificable, al qual la sra. Cabello respon afirmativament. Continua
manifestant el sr. Sabater que en les bases es demana molta
documentació que ja es troba en poder de l’Ajuntament o d’altres
administracions i demana si, en cas de conformitat del ciutadà, es
podria alleugerir el tràmit, al qual la sra. Cabello respon que no hi
ha problema en què així es faci.
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Manifesta el sr. Alcalde que s’ajuda a la gent amb tot el que hi tinguin
dificultat, atès que en les que hem tramitat s’ha ajudat i assessorat
a la persona”.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

4- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PERALADA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
DELS ALUMNES DE VILANOVA DE LA MUGA A L’ESCOLA RAMON
MUNTANER (EXPDT. X2020000458).

• Pressupost municipal per a l’exercici 2020.
Resolució:
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. APROVAR el conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Peralada per la prestació del servei de
transport escolar no obligatori l’alumnat de primària de Vilanova
de la Muga a l’escola Ramon Muntaner de Peralada, que consta a
l’expedient.
Segon. TRASLLADAR certificat del present acord al Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i al departament corresponent.
Tercer. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309
del ROAS.
Quart.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Cinquè.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat del
Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
“Manifesta la sra. Cortada que es tracta d’aprovar el conveni per tal
que els alumnes de Vilanova tinguin transport a l’escola i es pugui
fer la subvenció corresponent. Continua manifestant la sra. Cortada
que aquest any, per número d’alumnes, el transport quedarà 100%
subvencionat”.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Antecedents de fet:
1.- Segons correu electrònic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
de data 21 de gener de 2020, pel qual es tramet el conveni entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada per
la prestació del servei de transport escolar no obligatori l’alumnat
de primària de Vilanova de la Muga a l’escola Ramon Muntaner de
Peralada.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)

2.- Esborrany de l’esmentat conveni.

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

3.- Informe de secretaria-intervenció, favorable

Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)

Fonaments de dret:

Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)

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

Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

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

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

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

Vots en contra: Cap

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

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Abstencions: Cap

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

74

BUTLLETÍ TARDOR

5- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA
D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE
MOBILITAT SOSTENIBLE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ETECNIC
MOVILIDAD ELÉCTRICA, SRL (EXPDT. X2020000177)
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 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 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva
de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat
procediment.
2.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL
i les diferents entitats mercantils seleccionades, el corresponent
contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc de mobilitat
sostenible, licitat per part del CCDL.
3.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia
26 d’abril de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en virtut del qual es
disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió,
a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar
formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb
tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en
relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se
les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària,
el dia 27 d’abril de 2018.
4.- Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de
conformitat amb els principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització,
etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, per Resolució
de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 es
va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels
sublots de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, amb excepció dels sublots 3.5, 5.4
i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu
amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data
12 de novembre de 2018.
5.- Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat
amb els principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que
regeixen l’actuació dels poders públics, per Resolució de la Central
de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va aprovar
definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
següents: 1.1, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3
(excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 3.13) i la primera pròrroga del sublot
8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu
amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data
15 de gener de 2018.

de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als articles 9 i 12,
tots ells 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.
7.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels
articles 33.4 de la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i
10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5
i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran
lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del
CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
8.- Vist que l’ajuntament de Peralada està adherit al sistema
d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament
Local.
9.- Vista la necessitat de l’Ajuntament de contractar els serveis de
manteniment del punt de recàrrega instal·lat al carrer de la Garriga
de Peralada.
Fonaments de Dret.• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició
addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
• Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a
aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions
formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
• Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords
marc,
• Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
• Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que regeixen l’Acord marc de mobilitat sostenible, aprovats
en sessió de la comissió Executiva de data 14 de juny de 2017 i
publicats al perfil del contractant de l’entitat.
• Pressupost vigent de la corporació.

Proposta
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Peralada a la segona
pròrroga de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02)
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ETECNIC
MOVILITAT ELECTRICA, SRL. Amb CIF B55667562, dels serveis
següents:
Adjudicataris

Punt de Recàrrega

Etecnic Mobilitat Ac-Selva SL 1014
elèctrica
DC-Lafon Qc 25 Slim

Manteniment

Gestió

68,00€/mes

27,00€/
mes

6.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte
administratiu mixt de subministrament i serveis, segons el que
estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer
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Tercer.- Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la
consignació pressupostària suficient per a la prestació d’aquest
servei en els exercicis afectats per aquesta contractació centralitzada
en el pressupost municipal de AJUNTAMENT DE PERALADA.

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Quart.- L’Ajuntament de Peralada es compromet a tenir consignació
suficient i adequada en el pressupost de la Corporació durant
l’exercici 2020, per tal de fer front de la despesa corresponent a favor
de ETECNIC MOVILITAT ELECTRICA, SRL, empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’acord marc de mobilitat sostenible.

Vots en contra: Cap

Cinquè.- Notificar aquest acord a ETECNIC MOVILITAT ELECTRICA,
SRL, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord
marc de mobilitat sostenible, tot donant-li els efectes de publicitat
que siguin preceptius.
Sisè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València
núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
Setè.- Contra la Resolució que posa fi a la via administrativa, pot
interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant
l’Alcalde d’aquest Ajuntament, en el termini d’un mes, de conformitat
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
i computant-se els terminis de conformitat amb l’establert en la
Disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014;
o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos
mesos, a comptar des de la pràctica de la present notificació, de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt
expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci.
Tot això sense perjudici de què pugui interposar qualsevol altre recurs
que pogués estimar més convenient al seu dret.
“Manifesta el regidor sr. Tor que es tracta de renovar el manteniment
del punt de recàrrega de vehicles elèctrics que hi ha davant del
Centre”.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Abstencions: Cap

7- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA I LA SOCIETAT DE CAÇADORS
SANTA EULÀLIA PER LA CESSIÓ D’ÚS DEL LOCAL ANTIGA
REGIDORIA DE VILANOVA DE LA MUGA (EXPDT. X2020000144
Antecedents:
1.- Vist que la Societat de caçadors Santa Eulàlia, ha sol· licitat la
utilització d’una sala a Vilanova de la Muga, per a la celebració de
reunions i trobades de la mateixa societat.
2.- Atès que l’Ajuntament de Peralada disposa d’un local el qual no
s’utilitza, ubicat al carrer Nou, 9 de Vilanova de la Muga.
3.- Vist l’esborrany del referit conveni relatiu a la cessió d’ús del local
situat al Carrer Nou, 9 de Vilanova de la Muga, entre l’Ajuntament
de Peralada i la Societat de caçadors Santa Eulàlia, segons consta
a l’expedient.
Fonaments de dret:
• Els articles 79 i 80 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL).
• Els articles 2.2, 91.4, 92 (apartats 1, 2 i 4), 100, 102 (apartats 2 i 3)
i la Disposició final segona.5 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
• Els articles 218 i 236 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 (TRLMC).
• Els articles 53 a 60 i 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del Patrimoni deis ens locals (RPEL).
• La resta d’articles aplicables no bàsics de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
• Normativa del dret privat, que ha d’actuar amb caràcter supletori, en
els afers que no es poden resoldre amb l’aplicació de les disposicions
sobre contractació administrativa o de les normes generals del dret
administratiu.

Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
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Proposta:
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Peralada i
la Societat de Caçadors Santa Eulàlia, regulador de la cessió d’ús
del local situat al carrer Nou, 9 de Vilanova de la Muga, amb les
condicions que consten a l’esmentat conveni.
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació per a la
signatura del present conveni.
Tercer. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni
degudament signat, a la Societat de Caçadors Santa Eulàlia.
Quart.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Cinquè.- TRAMETRE còpia de la present adhesió al conveni al Registre
de convenis de col·laboració i cooperació, de la Direcció General
de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix
l’article 14.3, i la Disposició Addicional Novena de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
“Manifesta el regidor sr. Bigas que es tracta de l’aprovació del conveni
amb els caçadors per a la cessió d’un local”.

8- 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. X2020000469).
Antecedents de fet:
1.- Atesa la necessitat de licitar novament, per finalització de
contracte, la concessió demanial per a l’explotació del bar del centre
social de Vilanova de la Muga (La Sala) i la prestació de serveis
complementaris.
Fonaments de dret:
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL).
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
del Patrimoni dels ens locals.
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques (RGLCAP) en tot el que no s’oposi al Reial Decret Legislatiu
3/2011.

El regidor sr. Marc Sabater s’absenta del debat i votació del present
punt.

• 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.

Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per unanimitat dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

• 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.

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

• 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.

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

• Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del
Consell, relativa a la higiene dels productes alimentaris.

Vots en contra: Cap

• 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.

Abstencions: Cap
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• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
• Reial Decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s’aprova la
reglamentació tècnica-sanitària en matèria de begudes refrescants.
Resolució:
D’acord amb l’exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació
de la concessió demanial per a l’explotació del bar del centre
social de Vilanova de la Muga (La Sala) i la prestació de serveis
complementaris, per procediment obert mitjançant concurs.
SEGON. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que
haurà de regir el concurs i sotmetre’l a informació pública durant un
termini de vint dies a l’efecte de presentació de reclamacions. Si no
se’n presentessin, es considerarà aprovat amb caràcter definitiu.
TERCER. Simultàniament, publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona i en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè
durant el termini de quinze dies naturals, comptats a partir del
següent al de la publicació, els interessats puguin presentar les
proposicions que considerin convenients, amb el benentès que la
licitació s’ajornarà el temps necessari per a resoldre les al·legacions
que es presentin contra el Plec.
“Manifesta el sr. Alcalde que ha vençut la concessió i que per
aquest motiu s’aprova l’expedient de contractació. No obstant,
el concessionari ha de seguir prestant el servei fins a la nova
adjudicació. Fa esment el sr. Alcalde que únicament s’han actualitzat
preus màxims i es permet la venda de pa i productes alimentaris.
Manifesta el regidor sr. Joan Carles Planas que seria millor gestionarho des del Centre. S’han rebut queixes de pràcticament tots els
concessionaris que hi ha hagut. La Sala ha de tenir la funció de local
social i no és un local adequat per guanyar-se la vida, s’ha de renovar
cada quatre anys i no té continuïtat. Continua manifestant el sr.
Planas que des de l’Ajuntament s’hauria de valorar gestionar-ho
des del Centre, atès que únicament, amb l’Eva i la Nuri és quan ha
anat bé.
Tal i com està pensada l’adjudicació ens port a uns candidats amb
un futur a curt termini i a uns ingressos com a negoci dolents i és
per aquest motiu que votarem en contra de la proposta.

Això és indicador de la voluntat de l’Equip de Govern de trobar una
concessió que faci de La Sala el que s’espera : el local social, de
trobada i alhora el bar del poble.
Estem convençuts que és la millor manera que es gestioni i que
des de la gestió que es proposa doni el millor servei públic i en del
redactat de les clàusules així se’n desprèn.
Poble en podem fer tots, n’hem de fer tots i una bona manera de
fer-ne és participant en les activitats que es fan, també a La Sala.
Des de l’Equip de Govern així ho procurem fer.
Sense que es produeixin més intervencions, es procedeix a la seva
votació, quedant aprovada la present proposta per majoria absoluta
dels membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

Vots en contra:
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Abstencions: Cap

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc
aquesta acta.
Peralada, document datat i signat electrònicament.

El sr. Alcalde manifesta que ja coneix la seva postura i que des de
l’Ajuntament s’ha de gestionar el millor possible i tot i que la Nuri i
l’Eva han fet molt bona feina, hi ha hagut concessionaris que ha anat
molt bé, com per exemple en Xavi i que la intenció de la Corporació
és trobar un concessionari, atès que si el projecte és bo i es repeteix
té moltes opcions.
Seguidament el sr. Alcalde llegeix el següent escrit, que es transcriu
literalment a continuació:
Tenim molt present quina funció ha de tenir el Bar La Sala. Com a
tants pobles ha d’ésser un punt de trobada, de dinamització i de
servei al ciutadà. Així ho enfoquem en cadascuna de les vegades
que s’ha tret a concurs. Per això és puntua en 60 punts la memòria
de gestió del Servei. On la memòria de dinamització sociocultural
té fins a 50 punts.
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PUBILLATGE DEL MUNICIPI

Les candidates en el moment de la recepció
de Pubilles a l’Ajuntament de Figueres.

MARIA CARBONELL DANÉS,
UNA PUBILLA D’ULTRAMAR
LÍDIA CERDÀ GABARRÓS
HISTORIADORA

Maria Carbonell Danés té 78 anys i viu al sud del Brasil, a la localitat de Curitiba, capital de l’estat de Paraná, ben a prop de les conegudes cascades d’Iguaçú.
Quan tenia vint anys va participar a l’acte d’elecció de la Pubilla de l’Empordà
com a representant del municipi de Vilanova de la Muga. Era l’any 1962. Ella va
ser la primera, i fins l’any 2012, última pubilla de Vilanova.
La història de la Maria és ben particular. Nascuda a Vilanova de la Muga l’any
1942, els seus pares també eren de Vilanova, amb família paterna, els Carbonell,
de Peralada. Ella va créixer a can Jai de Vilanova, al costat de l’escola de nenes.
Recorda els primers anys d’infantesa amb enyorança, uns anys feliços fins que
el seu pare va morir de sobte quan ella tenia tan sols 16 anys. Llavors van venir
temps difícils, en plena postguerra i amb la seva mare al capdavant de la família. Quatre anys més tard participava en un certamen com a pubilla de Vilanova
de la Muga i la seva vida va començar a anar de sorpresa en sorpresa.

PUBILLATGE DL MUNICIPI

La pubilla de Vilanova de la Muga durant l’acte
d’elecció de la Pubilla de l’Empordà.
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Com va ser escollida Pubilla de Vilanova de la Muga?

Portada del programa de Fires i Festes de la Santa Creu de 1962.

Va ser una cosa del tot inesperada. No s’havia fet mai, i no recordo que es tornés a fer cap altra elecció després de mi. Era
l’any 1962, jo tenia 20 anys i els que es cuidaven de La Sala de
Vilanova em van comentar que s’havia de celebrar un acte a
Figueres i que si volia anar-hi com a Pubilla de Vilanova de la
Muga. La veritat és que no recordo massa coses d’aquell moment però si vaig acceptar la proposta és perquè em deuria fer
gràcia. No es va fer cap acte d’elecció, simplement em van fer
la proposta i vaig anar a Figueres amb la banda de Pubilla de
Vilanova, així de ràpid va anar.

L’acte era per escollir a la “Pubilla del Ampurdán”, coneixia a
la resta de participants?
No, les vaig conèixer aquell dia, recordo que hi havia una noia
de Navata, una de Cabanes, una altra de Peralada...l’acte es va
celebrar al Certamen de Figueres, dins els actes de les Fires
i Festes de la Santa Creu, i van escollir a la representant de
Cabanes, la Maria Àngels Tuébols. Amb ella recordo que vam
anar a un dinar juntes, i també vam anar a la plaça de braus de
Figueres, que aleshores encara celebrava espectacles de toros.
És de les poques coses que ens va tocar fer com a pubilles.

A partir d’aquest moment la seva vida va fer moltes voltes.
Sí, al cap de dos anys em vaig casar i al gener del 65 marxava al
Brasil a començar una nova vida.
Maria Carbonell, al centre, acompanyada per la Pubilla de Peralada, Assumpció Diudé, a la dreta, i Ma Àngels Tuébols, Pubilla de
Cabanes, a l’esquerra.

Ambdues fotografies, les pubilles a la Plaça de Toros de Figueres
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Com va ser això?
El meu marit, un jove de Rupià, era músic, tocava a l’orquestra “Casino de Sevilla” (antiga formació creada a Sabadell amb el nom de
“Fatxendes de Sabadell”) i va rebre una oferta per anar de gira per
Amèrica. La veritat és que la intenció era estar només uns anys al
Brasil. De fet la nostra primera filla va néixer a Catalunya i sobretot
durant els primers anys vam anar venint moltes vegades. Però al final el temps i la rutina va fer que ens anéssim instal·lant al Brasil...i
ara ja ens hem adaptat aquí.

Han viscut sempre al mateix lloc?
No, vam passar uns anys a Rio de Janeiro, una ciutat molt maca,
però amb molta calor. Vam decidir venir a viure més al sud on el
clima és més moderat, més semblant al que tenim a Catalunya.

Maria Carbonell i el seu marit ballant sardanes.

Quan ha estat la darrera vegada que han visitat Vilanova de la Muga?
Fa un any. El juliol del 2019 vam venir a passar uns dies amb les filles i els nostres néts. Els vam ensenyar l’antiga casa on vaig créixer.
També vam anar a Peralada i vam passar per la casa que havia estat
de la família del meu pare.

Té encara llaços familiars aquí, conserva també amistats de l’època?
Sí i tant, precisament fa uns dos anys vam fer una trobada amb les
amigues de joventut de Vilanova. La Concepció Tarrés, l’Anna Mari
Gusó, la Purita, la Carmen Sunyer, l’Helena Abella, la Dolors Rodó,
que és cosina meva...malgrat la distància i els anys encara conservem l’amistat.

Fotografia de la trobada amb les amigues de joventut de Vilanova.

Conserva també records del seu poble natal, quin racó no oblida?
La casa on vaig viure, tots els meus records són allà. Era una casa
de pagès on vivíem tota la família, els pares i els avis. Recordo molt
bé aquella època. Anava a l’escola del poble, a aprendre costura a
Figueres. Amb les amigues anàvem a les festes majors dels pobles,
al cine a Figueres, a ballar a la sala Erato.
A la Maria li agradava molt ballar, i la música la va unir al seu marit
i la va portar lluny, fins al Brasil. Però des de l’altra punta de món no
oblida les seves arrels i el vincle amb Vilanova, el poble que un any va
representar amb orgull, segueix viu i molt present.

PUBILLATGE DEL MUNICIPI

Maria Carbonell i el seu marit , en una de les seves visites al municipi.
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EL CAMÍ DE PERALADA A L’ESTACIÓ
I EL SEU PLÀNOL PARCEL·LARI
INÉS PADROSA GORGOT
ARXIVERA I BIBLIOTECÀRIA DE PALACI

Com moltes vegades he dit, en el decurs dels anys d’investigació hi ha hagut ocasions en les que una conjunció de coincidències m’ha permès lligar informacions,
arribar a conclusions i elaborar noves aportacions per
a la història local.
Pel cas que avui ens afecta tot comença fa molts anys,
quan veig per primera vegada un plànol parcel·lari del
projecte d’un nou camí o carretera que, des de la vila
es dirigeix cap al sud fins arribar al terme de Vilanova de la Muga. En el plànol s’hi detallen cadascun dels
propietaris, des del Camí de Garriguella (al nord-est)
fins al camí que anava de Vilabertran a Vallgornera (al
sud), ja en el terme de Vilanova. Així mateix, consta que
aquell tram, d’uns dos kilòmetres de distància, era còpia de l’original fet per Esteve Muxach, mestre d’obres i
director dels camins veïnals de la província.
El plànol era interessant en sí mateix. La construcció
d’una nova via de comunicació sempre ha suposat millores pels veïns. Era evident de quin camí es tractava
però, mancava informació per poder elaborar un article amb consistència.
No sé si les noves generacions de peraladencs sabran
que aquest camí --avui tan transitat, sobretot després
d’haver traçat la nova carretera N-260 de Figueres a
Llançà, a la dècada dels 80, en substitució de la C-252.
Cal recordar que per arribar a Llançà s’havia de passar
forçosament per Vilabertran, Peralada i Garriguella--,

es va fer per accedir al nou mitjà de comunicació, el ferrocarril. Aquest, tot i passar a certa distància de la vila,
va suposar una gran millora pels desplaçaments dels
vilatans i pel trasllat de mercaderies.
Trenta anys després de la troballa d’aquell plànol, a
l’Arxiu dels Rocabertí, custodiat a l’Arxiu del Regne de
Mallorca, localitzo un plec en el qual es parla de les vies
de comunicació afectades pel traçat de la via fèrria en
el terme de Peralada-Vilanova de la Muga, amb un plànol. Aquest mostrava els camins que resultarien tallats
una vegada es posés en marxa el projecte ferroviari.

La documentació anava acompanyada d’una relació de
propietaris afectats pel projecte del camí --que coincidien amb els del plànol parcel·lari esmentat--, que
havia de comunicar la vila amb l’estació; comptava,
també, amb les condicions segons les quals es procediria a les expropiacions, i algunes cartes de propietaris
afectats. (1)
Així és com, després de tres dècades havia arribat el
moment de poder sumar les informacions i presentar la que penso pot ser una aportació que donarà a
conèixer als peraladencs el procés d’execució d’aquesta
nova via de comunicació que, unida a la fèrria, esdevindria transcendental per a la circulació i pel transport
de mercaderies.

(1) Del Baró de Vilagaià, de Joaquin Rexach, d’Esteve Muxach, d’Alexandre Comalat, d’Andreu de Albert, de Rafel Jordà i de D. Tomàs de
Rocabertí-Dameto.
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D. Tomàs de Rocabertí
i Ramon Gaudier
Un dels personatges clau en aquest quefer va ser D. Tomàs de
Rocabertí. Ell, juntament amb el seu administrador, Antoni
Tomàs Almar, va fer moltes de les gestions per ajudar l’ajuntament peraladenc que, durant aquest període va estar presidit,
primer de manera accidental per Francisco Vergés i, després,
per D. Ramon Gaudier. (2) El fet que en el seu arxiu particular,
avui a Palma de Mallorca, es disposi d’un plec de documents
relacionat amb el tema vol dir que va ser un afer portat molt
directament pel comte de Peralada.
L’ajuntament de Peralada també s’ocupà del tema i es va fer
càrrec de pagar les indemnitzacions a tots aquells que havien
de ser expropiats. Entre els afectats hi va haver aquells que es

“Línea de Gerona a Cervera. Croquis de las vías de comunicación que se cortan en
el distrito municipal de Perelada.” Barcelona, 31 de julio de 1877. (ARM-MT (P) 4 I
– Pl. 2). Plànol projectat per Ricardo Catarineu [de Olarria], enginyer de Camins.

mostraren molt generosos, tal és el cas del mateix D. Tomàs de
Rocabertí, qui va cedir gratuïtament els seus terrenys afectats;
altres com F. de Delàs i F. Pérez de Mornau, cediren al municipi una tercera part dels seus estipendis i van cobrar tan sols
dues terceres parts; altres, acceptaren i cobraren les taxacions
establertes, alguns amb certa reticència ja que pretenien treure’n més beneficis.
Tal i com veurem, la major part dels propietaris eren i vivien a
Peralada, però també hi havia aquells que residien a Figueres,
Barcelona i Madrid. En aquests casos, les propietats dels darrers eren menades pels seus masovers.

(2) GAUDIER SERRÉS, Ramon (Cervera, la Segarra, 1840 –Peralada, 7.IX.1915)
Advocat i notari.

EL CAMÍ DE PERALADA A L’ESTACIÓ I EL SEU PLÀNOL PARCEL·LARI
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Sobre Ramon Gaudier transcric l’entrada publicada
l’any 2009 en el Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà:
GAUDIER SERRÉS, Ramon (Cervera, la Segarra, 1840 –
Peralada, 7.IX.1915) Advocat i notari. Fill de Francisco
Gaudier Vilaseca i de Ramona Serrés Rovira, ambdós
de Cervera. Va estudiar la carrera de Dret i posteriorment per notari, i segons algunes fonts va arribar a ser
alcalde, fet que no s’ha pogut comprovar. S’ha dit, sense
poder corroborar, que en guanyar les oposicions a notaria (1870), va traslladar la residència a la província
de Barcelona. Així mateix, s’ha apuntat que, a la dècada
dels 60 es va casar en primeres núpcies amb una jove de
Guissona i va residir en aquest municipi de la Segarra
fins l’any 1870.
És a partir del casament amb la peraladenca Dolors
Contastí Ramis (1871), que es pot disposar de notícies
biogràfiques contrastades. Des del segon enllaç es va
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afincar a Peralada amb domicili al carrer de l’Hospital.
A l’Empordà, va implicar-se en diverses activitats culturals i polítiques, va ser diputat provinci al per l’Empordà (1896-1901 i 1901-1905), i va esdevenir vicepresident
de la Diputació de Girona i president de la comissió
provincial; en aquesta institució va formar part de la
Comissió d’Hisenda i, gràcies a les seves iniciatives, el
Districte de Figueres va assolir avantatges en les vies de
comunicació, sobretot en els camins rurals i veïnals. Va
ser membre de la junta de la Cámara Agrícola del Ampurdán (1904-1915), president de la Secció 2a, director
del Boletín Oficial i soci corresponsal de l’IACSI a Peralada. En morir era jutge municipal de Peralada.
Padrosa Gorgot, Inés, Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà, 2009, p. 366
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Plànol Parcel·lari d’Esteve Muxach. BAPP (Mides: 67,5 x 176 cm).
Plànol Parcel·lari d’Esteve Muxach.
BAPP (Mides:
cm)
Reproducció
fot.67,5
de X.x 176
Torner.

La línia de ferrocarril

El plànol parcel·lari d’Esteve Muxach

Gràcies a la fusió de la Companyia de Ferrocarrils de Tarragona a Martorell i Barcelona, i els Ferrocarrils Catalans de
Barcelona, va néixer la Companyia de Ferrocarrils Catalans
de Tarragona a Barcelona i França, de la qual en va ser director-gerent Claudi Planàs.

Tal i com comentava, el plànol conservat a l’Arxiu del Palau
de Peralada és còpia del realitzat per Esteve Muxach, mestre
d’obres i director de camins veïnals i de reg, aprovat per la
“Superioridad”, el 12 de gener de 1877.

La connexió ferroviària entre Espanya i França es va inaugurar el 20 de gener de 1878.
La via tot i passar per Peralada quedava a una distància considerable i sense un camí d’accés. Aquest inconvenient va
quedar resolt gràcies a la preocupació de l’hisendat Pelayo
de Camps (1828-1889), en aquells moments Diputat a Corts
per Girona.

Esteve Muxach Viñas (1818-1895) va arribar a ser el cap de
les carreteres municipals i provincials. Va formar part de
diverses associacions culturals, fou membre de la junta de
la Sociedad Económica Gerundense de Amigos del País
(1889), i membre del Comité Liberal-Dinástico de Gerona.
Havia rebut les distincions de Comanador de Carles III, i el
de Cavaller d’Isabel la Catòlica.

Es va iniciar un lent procés per a procedir a l’afectació dels
terrenys i al projecte del traçat. L’any 1879, ja s’estava treballant en la nova via, i Gaudier va presentar el plànol del camí
al comte de Peralada.

EL CAMÍ DE PERALADA A L’ESTACIÓ I EL SEU PLÀNOL PARCEL·LARI
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Detall del plànol parcel·lari
40

Va intervenir en diferents projectes de reconstrucció. Juntament amb l’arquitecte escalenc Martí Sureda ho va fer en
el monestir de Ripoll. Va intervenir, també, en nombrosos
projectes de cases com en la façana de la casa de Juli Garreta a la Rambla Vidal de Sant Feliu de Guíxols (1872). I, entre
altres activitats, sabem que l’any 1870, va elaborar la “Carta
de la provincia de Gerona: dedicada a la Exma. Diputación
provincial de la misma”, la qual va ser litografiada per Emili
Cullell Sureda (s. XIX).
Va dissenyar el sarcòfag dedicat a la seva família, construït
el 1865 en el cementiri de Girona i en el qual s’hi preserven les seves despulles i les de la família de Josep Muxach
(†1862), veterà de la Guerra de la Independència, condecorat amb la Creu del Setge de 1809.

Relació de propietaris:
Des del poble cap a l’estació, marge dret:
Josep Salleras, Pau Pujol, Sr. comte de Peralada, Miquel Agulló, Joaquim Reixach, camí a Marzá i Castelló, carretera de les
Forques, Rafel Jordà (sembrat), Antònia Bech (sembrat), Rafael Lloser (sembrat), Excm. Sr. comte de Peralada (sembrat),
Da. Rita Felip (sembrat), Antònia Bech (sembrat), Sr. comte
de Peralada (sembrat), Sr. comte de Peralada (sembrat), Sr.
Andreu d’Albert, Sr. Rafel Jordà (sembrat), Jaume Algans
(sembrat), Sr. comte de Peralada (sembrat i olivet), sr . Mornau (terra erma), Sr. Baró de Delàs (terra erma).
Des del poble cap a l’estació, marge esquerre:
Josep Salleras, Joaquim Reixach, camí a Marzá i Castelló,
Rafel Jordà (sembrat), Antònia Bech (sembrat), Sr. comte de
Peralada (sembrat), Da. Rita Felip (sembrat), Antònia Bech
(sembrat), Sr. comte de Peralada (sembrat), Sr. comte de Peralada (sembrat), Sr. Andreu d’Albert, Ignasi Portell (sembrat), Jaume Algans (sembrat), Pere Serra (vinya), Sr. comte
de Peralada (sembrat i olivet), Sr . Mornau (terra erma), Sr.
Baró de Delàs (terra erma).
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Informació dels afectats per ordre alfabètic

Miquel Agulló Gibert (Peralada, 1827?-8.X.1899(3)), domiciliat en el carrer de Burriana. En el moment del decés era
vidu de Paula Massanet i tenia cinc fills: Mariano, Manuela,
Salvi, Miquel i Maria.
Andreu d’Albert, era el quart fill de l’hisendat i polític,
Maurici de Albert de Terrades (1780-1868) i de la seva esposa, Dolores Carrasco Manrique.
Segons el Llibre de “apeo” consta que Maurici d’Albert disposava d’una closa de 3 vessanes de 2ª, 3 vessanes de 3ª i 3
vessanes de 4ª classe.
Jaume Algans Pallisera (Peralada, 1863?-20.IX.1922(4)), de
professió paleta. Estava casat amb Maria Riera Barneda, i
el matrimoni va tenir quatre fills; dues noies: Maria i Antònia, monges de la congregació de Sant Josep, i dos nois,
Baldomero i Josep, aquest darrer va esdevenir músic de la
cobla-orquestra La Principal de Peralada. (5)
Margarita Bech i Antònia Bech.
Francesc de Paula de Delàs i Jalpi (1806-1890), va ser el III
baró de Vilagaià. Senyor d’Altet i Lluçà, de Tragó i de la Garriga de Peralada. Era fill de Francesc Salvador de Delàs i de
Taurinyà (1776-1864), II baró de Vilagaià, i de Maria Antònia de Jalpí i de Maranyosa. Aquest fou alcalde constitucional de Girona (1820), Capità de la Compañía de la Cruzada
Gerundense, Creu de distinció de Defensor de Girona.
L’any 1836 es va casar amb María de la Concepció de Foxá i
de Bassols. I el va succeir en el títol el seu fill: Marià de Delàs
i de Foxà (1837-1912), IV baró de Vilagaià.

Delàs era veí de Barcelona. Consta que tenia 5 vessanes de
terra erma als Palaus.
(Finca núm. 20) Va rebre de l’ajuntament de Peralada 253
pts i 34 cts per a la venda d’un tros del terreny erm, equivalent a 987 m2 de superfície en el territori dit Palaus i, una
altra peça que suposava 742 m2 de sembrat i 329 m2 de terreny erm, també als Palaus, terme de Vilanova de la Muga.
Aquests terrenys quedaven dividits pel camí que es dirigia
de Vilabertran al Puig, afrontava al nord amb D. Francisco
Pérez de Mornau, al sud amb la via fèrria de Barcelona a
França, i a l’est i oest amb terres de la pròpia finca El preu
de venda correspon a les dues terceres parts del valor del
terreny per donació del propietari de la tercera part per afavorir les arques municipals.
Margarita Felip, propietària dels terrenys que es trobaven a
la zona nord-est de la cruïlla de l’antic camí de Llançà. Propietària del Mas Moy, també conegut amb el nom de Can Cabrineti. No va resultar afectada per l’expropiació.
Rita Felip, germana de l’anterior, propietària d’un terreny
de sembrat que afrontava al nord amb el Comte de Peralada,
al sud, amb Antònia Bech i, a l‘oest, amb Rafel Lloser.

(3) AMP-RC, Defuncions, vol. 10, fol. 74.
(4) AMP-RC, Defuncions, vol. 19, fol. 82.
(5) Vegis: Padrosa Gorgot, Inés, La Principal de Peralada (1990), pàgs. 153-154.
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Rafel Lloser [sic]/ Llozer Cebrià (s.XIX), pertanyia a una família relacionada amb el món de l’adrogueria i el negoci de
colònies, la seva germana Josefa es va casar amb Josep Almirall Alier, i el matrimoni va tenir a Valentí Almirall Llozer
(1841-1904). Rafael fou també propietari del Castell del Papiol, heretat pel nebot Joaquim Almirall Llozer.
S’accedia a la seva propietat pel Camí de les Forques; aquesta, posteriorment va passar a ser dels Almirall i, més endavant, als seus masovers la família Genís.
5.X.1921)(6)

Rafel Jordà Pont (Pont de Molins, 1845–Figueres,
Banquer i hisendat. Fill de Llorenç Jordà i de Joaquima
Pont, natural de la Bisbal. Es va casar amb Ramona Fages de
Perramon, natural de la Bisbal, i del matrimoni varen néixer
deu fills, vuit noies i dos nens, dels quals un va morir infant.
Fou membre fundador, juntament amb el seu cunyat Carles
Fages de Perramon i altres propietaris catòlics figuerencs,
de la Caixa d’Estalvis de l’Empordà (1884).

Rafel Jordà Pont (Pont de Molins, 1845 – Figueres, 5.X.1921)
Banquer i hisendat. Fill de Llorenç Jordà i de Joaquima
Pont, natural de la Bisbal. Es va casar amb Ramona Fages de
Perramon, natural de la Bisbal, i del matrimoni varen néixer
deu fills, vuit noies i dos nens, dels quals un va morir infant.
Fou membre fundador, juntament amb el seu cunyat Carles
Fages de Perramon i altres propietaris catòlics figuerencs,
de la Caixa d’Estalvis de l’Empordà (1884).

Fou el fundador de la primera entitat bancària de Figueres,
la Banca Jordà (1885). A part de les rendes que li produïen les
propietats (l’any 1893 era el contribuent més important de
Figueres), i el molí fariner, la banca esdevindrà un del principals negocis. Com a propietari va ser soci de l’IACSI. L’any
1888 va viatjar a Barcelona per visitar l’Exposició Universal i
la impressió va ser tan gran que va tancar la banca i va fixar
la seva residència a la ciutat comtal (1891), on estableix molt
bones relacions. Manté la casa de Pont de Molins i la del carrer la Muralla de Figueres on hi passa temporades estiuenques. Amb els anys, retorna a la capital empordanesa. Des
del punt de vista polític era canovista, del partit conservador.

Fou el fundador de la primera entitat bancària de Figueres,
la Banca Jordà (1885). A part de les rendes que li produïen
les propietats (l’any 1893 era el contribuent més important
de Figueres), i el molí fariner, la banca esdevindrà un del
principals negocis. Com a propietari va ser soci de l’IACSI.
L’any 1888 va viatjar a Barcelona per visitar l’Exposició Universal i la impressió va ser tan gran que va tancar la banca i
va fixar la seva residència a la ciutat comtal (1891), on estableix molt bones relacions. Manté la casa de Pont de Molins
i la del carrer la Muralla de Figueres on hi passa temporades
estiuenques. Amb els anys, retorna a la capital empordanesa. Des del punt de vista polític era canovista, del partit
conservador.

(Finca núm. 15) Consta que disposava d’un terreny de sembrat d’1 àrea i 13 ca en el territori anomenat dels Palaus;
aquest al nord, afrontava amb Andreu d’Albert, al sud i est
amb Jaume Algans i, a l’oest, amb terra de la pròpia finca. Va
rebre la quantitat de 33 pessetes i 33 cèntims.

(Finca núm. 15) Consta que disposava d’un terreny de sembrat d’1 àrea i 13 ca en el territori anomenat dels Palaus;
aquest al nord, afrontava amb Andreu d’Albert, al sud i est
amb Jaume Algans i, a l’oest, amb terra de la pròpia finca. Va
rebre la quantitat de 33 pessetes i 33 cèntims.

Així mateix, disposava d’una closa rasa de 2 vessanes de 3ª i
2 vessanes de 4ª. I, a la zona de la Coromina, d’una closa rasa
de 16 vessanes de 4ª.

Així mateix, disposava d’una closa rasa de 2 vessanes de 3ª i
2 vessanes de 4ª. I, a la zona de la Coromina, d’una closa rasa
de 16 vessanes de 4ª.

(6) Padrosa Gorgot, Inés, Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà (2009), p. 433.
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Rafel Lloser [sic]/ Llozer Cebrià (s.XIX), pertanyia a una família relacionada amb el món de l’adrogueria i el negoci de
colònies, la seva germana Josefa es va casar amb Josep Almirall Alier, i el matrimoni va tenir a Valentí Almirall Llozer
(1841-1904). Rafael fou també propietari del Castell del Papiol, heretat pel nebot Joaquim Almirall Llozer.
S’accedia a la seva propietat pel Camí de les Forques; aquesta, posteriorment va passar a ser dels Almirall i, més endavant, als seus masovers la família Genís.
Francisco Pérez de Mornau (†1886). Descendent de José
Francisco Mornau, comerciant i Comissari honorari de guerra, propietari del Palau Mornau de Barcelona. Va heretar
la propietat de Peralada del seu oncle, Ramon Mornau.(7) El
seu masover era Josep Carbó Albreda.
(Finca núm. 19) Rep de l’ajuntament de Peralada la quantitat de 16 lliures, equivalents a 42 pessetes i 36 cèntims, en
concepte d’una peça de terra erma de 546 m2, en el territori
anomenat Palaus, que afrontava al nord amb l’Excm. comte
de Peralada, al sud amb el Sr. Baró de Vilagaià, i a l’est i oest
amb terres de la pròpia finca menava les seves terres Josep
Carbó Albreda. El preu de venda correspon a les dues terceres parts del valor del terreny per donació del propietari de
la tercera part.
Ignasi Portell, era veí del poble de Vilanova de la Muga. Els
seus descendents van marxar a residir a Baracaldo. Un d’ells
fou el periodista José María Portell Manso (†1978), assassinat per l’ETA.
(Finca sense núm.) Va rebre la quantitat de 106 pessetes 66
cèntims per la venda d’un tros de terreny de sembrat de 16
cèntims de vessana, situat en el territori dels Gaus; afrontava al nord amb el Camí rural, al sud i oest amb Andreu
d’Albert i a l’est amb la resta de la finca.
(7) SANTAMARÍA, Antonio, “La construcción del barrio de Can Deu (1973)”,
iSabadell, 2018.05.06 https://www.isabadell.cat/sabadell/historia/construccion-can-deu/
(8) Consulta de l’arbre genealògic de la família elaborat per Natàlia Pujol
Esparch i Pau Pujol Esparch.
(9) CERDÀ, Lídia, “Un segle de política municipal a Peralada”, Butlletí Municipal de Peralada, núm. 11 (1999), p. 44-48.
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Pau Pujol Vicens (1866-1938)(8), menor d’edat en el moment
de la transacció. Va actuar de tutor el seu pare Miquel Pujol
Gibert (1843-1905). Anys a venir, va vendre tota la propietat a la família Brugat, coneguda com Can Calau. Aquesta
propietat, recentment, l’ha adquirit la familia Suqué-Mateu.
Pujol, l’any 1888, es va casar en primeres núpcies amb la peraladenca Maria Casanovas Gimbernat i, en segones, amb
Anna Joana Dupont, vídua, de Capmany. Va ser alcalde de
Peralada en dues ocasions: 1900-1902 i 1930-1931.(9)
(Finca núm. 2) el pare, com a tutor i administrador del seu
fill, Pau Pujol, ven a l’ajuntament de Peralada un tros de terreny de 2a 32ca d’era i un tros de terreny d’horta de secà de
37 ca, situats en el territori anomenat Els Fornassos; aquest,
afrontava al nord amb el Camí de Llançà, al sud amb l’Excm.
Comte de Peralada, a l’est amb el camí de servitud, abans
camí de Roses i a l’oest amb terres de la mateixa propietat.
El preu va ser de 120 pessetes i 51 cèntims, segons taxació del
pèrit Sr. Josep Cordomí.
Joaquim Rexach, domiciliat a la Calle del Olivo, de Madrid.
Disposava d’una important peça de terra, molt propera a
la vila. Aquesta, pel costat nord afrontava amb el Camí de
Llançà i Vilabertran, i pel sud amb el que anava cap a Marzà
i Castelló d’Empúries i el camí que circumval·lava la propietat de Palaci. Posteriorment, va ser adquirida per Miquel
Pujol i, anys a venir, es va construir el Cafè del Centre i la
urbanització de La Coromina.
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(Finca núm. 4) El Sr. Rexach no va mostrar una especial
predisposició per vendre part de la seva propietat a l’ajuntament de Peralada. Com que estava a distància, va dipositar la seva confiança en Esteve Muxach, qui s’encarregà de
fer les oportunes transaccions. L’ajuntament volia comprar
tota la parcel·la de Rexach a 5,000 r. la vessana, però aquest
tan sols volia cedir la part afectada pel camí.
(Finca núm. 1) Finalment, va vendre un terreny de sembrat
d’11a i 48 ca i la petita parcel·la sobrant que quedava a la
banda de ponent que constava de 14a 99 ca, necessari per a
l’extracció de terres per a la construcció de la carretera. Va
cobrar 1926 pessetes amb 25 cèntims i quedava de la seva
propietat la parcel·la entre l’era de la seva propietat i la nova
carretera. La finca es trobava en el territori conegut com Els
Fornassos, afrontava al nord amb l’antic Camí de Roses i terres de Miquel Agulló, en aquells moments de l’Excm. Comte
de Peralada, al sud amb el Camí de Marzà, Roses i Castelló i,
a l’est, amb terres de la pròpia finca.

(Finca núm. 8) Id. d’un terreny de 301 m2 en el territori de
“Els Gaus”, que afrontava, al nord, amb D. Antònia Bech; al
sud, amb Rita Felip; a l’est, amb terreny de la pròpia finca i, a
l’oest, amb Rafael Llozer i terreny de la pròpia finca.
(Finca núm. 11) Id. un altre terreny de 385 m2 en el territori
de “Els Gaus”, que afrontava, al nord, amb D. Antònia Bech;
al sud, amb l’Excm comte de Peralada i, a l’est i oest, amb
terres de la pròpia finca.
(Finca núm. 12) Id. un altre terreny de 980 m2 en el territori
de “Els Gaus”, que afrontava al nord, amb l’Excm comte de
Peralada; al sud, amb D. Andrés de Albert, i a l’est i oest amb
terres de la pròpia finca.
(Finca núm. 18) Id. un altre terreny de 480 m2 en el territori
de “Els Palaus”, que afrontava, al nord, amb Pere Serra; al
sud, amb D. Francisco Pérez de Mornau; a l’est, amb terres
de la pròpia finca i, a l’oest, amb Jaume Algans i Josep Serra.
Josep Salleras Sabater (1806?-Peralada, 1885)(10), en el moment del decès estava domiciliat en el carrer del Forn, número 19. Era vidu de Teresa Renart, i del matrimoni havia
tingut tres filles: Joaquima, Antònia i Maria.
(Finca s. núm.) Disposava d’un terreny de sembrat d’1 vessana, el qual va quedar afectat pel nou camí. Aquest es trobava
on actualment hi ha el carrer dedicat al Comte de Savallà.
Afrontava al nord amb el Camí a Garriguella, a l’est, amb les
propietats de Pere Trinch, d’en Dalmau, i de Margarita Felip, al sud amb el Camí a Llançà, avui Camí de la Garriga, i a
l’oest amb Josep Vergés i Josep Vicens.
Pere Serra tenia una vinya que va quedar afectada. Afrontava al nord i oest amb Jaume Algans, i al sud amb l’Excm.
Comte de Peralada.
(10) AMP-RC, Defuncions, vol. 7, fol. 35.

Agraïments:
Tomàs de Rocabertí-Dameto, tal i com ja s’ha dit a l’inici
de l’article, el comte de Peralada va ser un dels principals
col·laboradors, juntament amb el seu germà, D. Antoni,
comte de Savallà.
Amb D. Tomàs i D. Antoni ja hi estem familiaritats per haver-ne parlat abastament en diferents articles.
Li quedaren afectades cinc finques:
(Finca núm. 3) Fa donació d’una peça de terreny de 182 m2
en el territori anomenat “Els Fornassos”, que afrontava, al
nord, amb Pau Pujol; al sud, amb Miquel Agulló; a l’est, amb
Joaquim Rexach i, a l’oest, amb terreny de la propietat.

EL CAMÍ DE PERALADA A L’ESTACIÓ I EL SEU PLÀNOL PARCEL·LARI

Agraeixo la informació a Joaquim Agulló Bataller, de
Palau de Santa Eulàlia; a Rosa Escapa i Albert Algans;
a Dolors Lloveras Descamps i Marina Esparch Riera; a
Joan Padern; a Modesta Suñer i a Carme Soler Agulló.
Sigles:
AMP-RC = Arxiu Municipal de Peralad-Registre Civil.
ARM-MT (P) = Arxiu del Regne de Mallorca-Marquès
de la Torre (Peralada)
BAPP = Biblioteca Arxiu del Palau de Peralada
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EDUCACIÓ INFANTIL
EL NOSTRE PATI

Hem renovat el pati d’educació infantil.
Durant el confinament va venir una màquina
que va arrencar el terra que s’havia fet malbé.
S’han plantat enfiladisses i volem fer-hi moltes coses més.
Ja veureu que maco que quedarà!

CICLE INICIAL
El dia 13 de març vam sortir de l’escola i vam anar a casa, on
ens vam haver de confinar durant uns mesos. La idea d’estar
uns dies a casa ens va agradar molt, però de seguida aquesta
emoció es va anar apagant. No haver-nos de despertar al matí
ben d’hora, no haver de fer els deures, poder jugar a casa tot
el dia, quina bona vida! Però a mesura que anaven passant els
dies, a casa ens vam començar a avorrir, teníem ganes de veure els amics, a les amigues i a les mestres, de jugar al parc, de
fer les activitats extraescolars... Aquest ritme de vida ja no era
tan bo com ens pensàvem.
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Durants aquests dies a casa vam treballar molt amb l’ordinador, el mòbil i la tablet. Vam canviar l’estoig, les llibretes i els
llibres pels aparells electrònics. La veritat és que vam aprendre molt digitalment! Però tot i així, poder tornar a l’escola ens
ha agradat molt, molt i molt! Estem molt contents i contentes
d’entrar cada dia per la porta de l’escola, estar amb els companys i les companyes de classe, jugar al pati, cantar cançons,
veure a les mestres, etc. Ens encantaria poder continuar així!
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JUBILACIÓ DE
CARME SIBECAS PIJOAN
Carta d’agraïment
Aquesta és una carta que adreço a tots els que vau ser
alumnes meus, companys i companyes, pares, mares,
avis i àvies d’alumnes amb els qui he coincidit durant el
meu pas per l’escola de Peralada.
Quan vaig començar només tenia 23 anys. Em vaig presentar al qui llavors era el director, en Martí Sans que,
segons m’ha confessat, en un primer moment va pensar
que “jo no encaixaria” en aquesta escola. Doncs mireu si
hi vaig encaixar i m’hi vaig sentir a gust que hi he passat
els meus últims 37 anys (que ja és dir)!

Espero que tots els que m’heu conegut com a mestra i
companya en tingueu també un bon record. A tots els
alumnes que he tingut espero haver-vos contagiat una
mica d’il·lusió per aprendre, una certa simpatia per les
matemàtiques i haver posat el meu granet de sorra per
ajudar-vos a créixer i a ser les persones que sou.
No em vull acomiadar sense donar les gràcies a l’Ajuntament de Peralada, a l’anterior alcalde, el Sr. Joan Padern,
i a l’actual, el Sr. Pere Torrent, que al llarg d’aquests anys
sempre ens han fet costat i ens han facilitat la feina a
l’escola. Us dono les gràcies a totes i a tots, per tot el que
m’heu donat.
Sempre portaré Peralada al cor.
Fins aviat!
Carme Sibecas Pijoan

L’escola ha canviat molt durant tots aquests anys…
Quan vaig començar devien haver-hi una cinquantena
d’alumnes en total i ara ja en són 200, i de 7 mestres hem
passat a 17. En aquells moments l’escola es deia Alfons el
Batallador, després va ser el Ceip Peralada, al cap d’uns
anys es va anomenar Valentí Almirall -arran d’unes votacions que si no recordo malament van estar “envoltades de polèmica” i, finalment, quan vam inaugurar l’escola nova, la vam batejar amb el nom d’Escola Ramon
Muntaner (que espero que perduri molt més temps).
Tinc molts records de tots aquests anys, de molts mestres que han passat per aquí i dels alumnes que, des de
l’any 1983, han format part d’aquesta gran comunitat
educativa. L’escola de Peralada és part de la meva vida.
Quan en parlo sempre ho faig en primera persona del
plural perquè me la sento meva. I crec que aquest sentiment ja no me’l trauré mai.

ESCOLA RAMON MUNTANER
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CICLE MITJÀ
EL CONFINAMENT DE 3r
Tot i el confinament els nens i nenes de tercer de l’Escola
Ramón Muntaner hem estat molt bé a casa. Ens han passat moltes coses: hem estat amb els nostres pares i família;
hem pogut jugar molt a la play i hem pogut estar amb les
nostres mascotes i animals. També hem tingut temps de
llegir molt. Fins i tot un dels nostres companys ha estat
molt feliç durant el confinament perquè va néixer la seva
germana. Ens ha agradat molt poder fer vídeo trucades
amb els companys.
Tornar a l’escola ha estat incòmode perquè hem de dur
mascareta, tot i així teníem moltes ganes de veure als companys i professors.

EL CONFINAMENT DE 4t
Els alumnes i les alumnes de quart ja hem començat les
classes amb il·lusió, perquè podem tornar a veure els nostres companys i companyes, que fa molt temps que no
havíem vist. Tenim ganes de fer feines, de jugar, de veure
les mestres, de saber com anirà el curs, d’aprendre coses,
d’estrenar material nou i de veure la nova classe.
Hem tingut una sorpresa, resulta que tenim dues aules de
costat per nosaltres. Tota l’escola ha canviat la distribució.
Hi ha dos torns de pati i cada dia ens toca una zona diferents. Ens ha costat força, tot i que sempre trobem jocs per
divertir-nos.
Ara, que recordem el temps que vam estar confinats sabem que es va fer un canvi a la nostra vida. La feina l’havíem de fer per l’ordinador i resultava una mica més avorrida, però vam fer unes receptes molt bones que vam
elaborar a casa amb la família. Alguns dibuixos van servir
per decorar els nostres balcons i finalment vam fer gravacions amb el paper d’alcalde de Peralada, perquè vam
estudiar el nostre poble.
Acabem comentant que a casa durant el confinament vam
gaudir amb els jocs de taula i també jugàvem amb les màquines, playmòbils, decorant la casa, fent manualitats i
jugant amb els animals de companyia. Vam aprendre que
estar amb la família pot resultar molt divertit.
TOT ANIRÀ BÉ!
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CICLE SUPERIOR
EL COMIAT DE SISÈ

Durant el confinament els nens i nenes de cinquè, amb la
direcció de la mestra de música de l’escola, varen fer una
cançó de despedida pels seus companys de sisè. Varen fer
una adaptació de la cançó “Resistiré” del Duo Dinámico.
La situació de confinament va fer impossible que es pogués fer des de l’escola i es va pensar de fer un treball online. En grups, es va preparar la lletra de la cançó i després
cadascú a casa seva, es va gravar cantant-la i des de l’escola es va fer un muntatge i va quedar una cançó molt maca.
Aquí teniu la lletra de la cançó que varen dedicar als seus
companys i una imatge del muntatge de vídeo.

COMIAT DE SISÈ (Adaptació de “Resistiré”)
Recordeu jugant tots a la pista
quan ens fèieu trampes al futbol,
espera que espera per fer ping pong,
sovint tot el pati discutint.
Però a l’assemblea de cicle,
sempre miràveu que anés tot bé,
arreglàvem un i mil conflictes,
i tornàvem a ser bons amics.
TORNADA –
Avui aquí us volíem dir que sempre,
serem amics i amb nosaltres sempre comptareu,
ara que tots començareu un nou viatge
i cap a “l’insti” trobareu companys i “profes” diferents.
Els de cinquè també volíem dir-vos,
que us divertiu,
però no oblideu el pas pel Muntaner,
així que ara tots junts us cridem amb força:
- Que tingueu sort, que us vagi bé!
També hem passat anys amb somriures,
que vosaltres ens heu regalat,
aquell menjador tot ple d’històries,
moments màgics que hem compartit.
Aquell casament al pati sempre,
serà un record viscut aquí,
a porta oberta de l’escola,
sempre quedarà si ho voleu.
TORNADA

ESCOLA RAMON MUNTANER
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INSTITUT PERALADA

Tal i com us informàvem en l’anterior butlletí, el nou Institut Peralada ja ha obert les seves portes. Després d’uns mesos
d’intenses obres per adequar els espais de les antigues escoles noves amb l’objectiu ajustar-se als requeriments del Departament d’Educació, a finals d’agost, la part corresponent
a l’Ajuntament estava enllestida. La reforma ha permès dotar
l’institut de tres aules i d’un taller-laboratori, d’una sala de
professorat, del despatx de direcció, un altre per atendre visites i fer reunions de treball i la consergeria. També s’ha refet
tota la instal·lació elèctrica i la xarxa de calefacció. S’han adequat les obertures interiors i exteriors i s’ha pintat tot l’edifici.

hem esmerçat de valent perquè tant alumnes com professors
i professores puguin gaudir d’un entorn que afavoreixi la
convivència i la construcció d’aprenentatges.
Cal destacar que l’Institut Peralada inicia la seva activitat amb
un gran Equip Docent liderat per en Rafa González i en Carles
Ballart, als quals els avala la gran tasca que han fet els darrers
anys en la direcció de l’Institut Olivar Gran de Figueres, i que
conjuntament amb la resta de membres del Claustre duran a
terme un projecte Educatiu innovador i en consonància a les
característiques de l’entorn.

La situació actual no ha permès poder fer una jornada de
portes obertes tal i com hauríem desitjat tots, tant l’equip directiu com l’Ajuntament, però podem assegurar-vos que ens
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L’Institut Peralada vol ser un Centre que aprèn, basat en el
Lideratge per a l’aprenentatge, per tal d’influir i de propiciar
que cada integrant de la comunitat escolar, individual i conjuntament, prengui el seu camí cap a un futur exitós.
Busquem el desenvolupament i el progrés de cada estudiant
considerant el seu punt de partida i treballem col·laborativament per desenvolupar equips professionals que puguin
créixer i aprendre en un context canviant. Per aconseguir-ho
compartim una visió i uns valors centrats en l’aprenentatge.
El diàleg i l’acció professional del professorat i de la comunitat escolar se centraran en les oportunitats dels alumnes per
aprendre.
L’Institut Peralada és un centre proactiu: obert, actiu i inclusiu. Obert perquè està vinculat amb l’entorn, implicat en el
treball en xarxa, basat en les evidències i compromès socialment. Actiu perquè és participatiu i cooperatiu, basat en una
didàctica competencial i amb el suport de les noves tecnologies. Inclusiu perquè busca donar resposta a les necessitats

CRÒNICA DE
INSTITUT
PERALADA
PERALADA

de tot l’alumnat i aconseguir l’èxit educatiu a nivell emocional, social i acadèmic.
L’Institut Peralada té molt presents els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El 25 de setembre de 2015 va ser
aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius
d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres. Aquesta agenda
marca l’acció global per al desenvolupament fins a l’any 2030
i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un
full de ruta d’actuació connectat amb aquestes per assolir un
objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
A l’Institut Peralada busquem alumnes ARA, alumnes que
tinguin present els valors d’Ajuda, de Respecte i d’Ambició.
ARA Institut Peralada.
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CENTRE
EXCURSIONISTA
PERALADA
El Centre Excursionista de Peralada començava
aquest 2020 amb junta i energies renovades! Amb
una planificació d’excursions fantàstica, tant d’alta
com mitja muntanya i una 6a edició de la Camí de Carros que sabem que totes i tots estàveu esperant.
Malauradament però, la COVID-19 no ens ha permès
seguir amb el calendari previst.
Tot i això, el passat 23 de febrer i abans que comencés
tot aquest malson, vam poder fer una sortida preciosa
caminant de Banyuls al Far del Cap Bear i, tot i que
pugui semblar impossible, vam tenir un temps immillorable!
Llavors, com tota persona i entitat, ens hem hagut
de quedar a casa pel bé de la nostra salut. Al juliol,
un cop acabat el confinament, hi havia la tradicional
acampada del CEP, però amb el nou rebrot a la zona
de l’Empordà, també es va haver d’anul·lar.
Per finals de setembre havíem d’anar a fer l’emblemàtic Aneto, però tenint en compte aquest any atípic en
el que estàvem tots en baixa forma, es va optar per
canviar la sortida i fer el Rocacorba. Però clar, no ho
podíem tampoc fer massa fàcil i es va optar per una
ruta de gairebé 19 km, per poder estirar bé les cames!
Tot i aquest “break” forçat, les ganes de natura i muntanya no ens les treu ningú, seguirem endavant, amb
força, ganes i responsabilitat!
Desitgem que la pandèmia quedi enrere, que es trobi
la cura necessària i que totes i tots puguem tornar a
gaudir de les nostres vides. Ànims i endavant!

52

BUTLLETÍ TARDOR

CLUB PATÍ SPORT
EMPORDÀ PERALADA
Des de l’última publicació, el club no va poder fer les activitats
planejades per la situació que hem viscut.
Durant aquest confinament vam intentar dinamitzar alguna activitat telemàtica amb tots els grups, i amb els grups de competició vam fer classes més seguides per tal de no perdre el ritme.
El club va començar els entrenaments el 14 de setembre amb un
protocol intern estricte, redactat seguint el de l’Ajuntament i el
de la Federació de Patinatge.
Tornem amb moltes ganes!!!!

CLUB DE BÀSQUET
ALBERA-PERALADA
Primer semestre d’any molt marcat per la pandèmia produïda
per la Covid-19. Els nostres sis equips només van poder competir fins el primer cap de setmana de març. L’escoleta, els més petits i petites de la casa, només van poder participar a un parell
de trobades de CEBA i una d’escoletes comarcal.
Tot i això, l’activitat del club va ser intensa. El mes de març, en el
context de la Fira del Bacallà, es va organitzar el 3x3 Tramuntres
a Mollet de Peralada. L’objectiu era fer conèixer el nostre esport
arreu de l’Albera. Aquest mateix 8 de març, el nostre pre-mini
femení va participar a la jornada del Dia de la Dona a Girona, en
el marc de les activitats organitzades per tal de promoure l’esport femení i la igualtat de gènere al nostre país.
Esperem que aquesta propera temporada les coses vagin millor,
cuideu-vos molt, cuidem-nos molt!

ÀREA D’ESPORTS
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CLUB DE FUTBOL
PERALADA
Enguany, el Club de Futbol Peralada afronta una temporada complexa a conseqüència de la propagació de la pandèmia, però, al
mateix temps, l’encara amb un projecte ambiciós i ple de reptes a
complir amb la voluntat de continuar creixent gradualment i esdevenir un club de referència arreu de la comarca i la província. És
per això que, amb l’objectiu de créixer any rere any, aquesta temporada el club gaudirà d’un total de 20 equips de futbol base, una
plantilla del primer equip nodrida de joventut i, alhora, experiència i, en darrer terme, com a novetat, amb la recent filiació amb la
U. E. Cabanes, es podrà gaudir del futbol femení a les instal·lacions
del Camp Municipal d’Esports de Peralada.
Finalment, com a culminació d’aquest projecte d’expansió i enfortiment del club, en primer lloc, volem agrair la tasca duta a terme
durant aquests anys a la presidència per part del Sr. Miquel Llobet
Llambrich i, de la mateixa manera, en segon lloc, com a representació dels objectius i valors que vol representar la institució, el nou
president, el Sr. Joan Padern Casanovas, vol que el C.F. Peralada
representi i sigui un autèntic ambaixador de la vila arreu de la comarca, la província i tot Catalunya sota els lemes de #fempoble i
#femcomarca.

CLUB D’ESCACS
EMPORDÀ - PERALADA
En representació del Club d’Escacs Empordà-Peralada, i en la categoria Sub-12, el peraladenc Arnau Vives Pararols va participar,
del 4 al 10 de setembre, a Salou, al Campionat de Catalunya d’escacs per edats.
El jugador local no va poder pujar al podi però sí que va obtenir
uns molts bon resultats i la felicitació per part del club i de l’entrenador, per haver disputat partides molt llargues, com la primera
del campionat que, tot i enfrontar-se amb el número 3 del rànquing, la partida es va allargar 4 hores i 15 minuts.
Tot i el confinament, el Club d’Escacs Empordà-Peralada, ha seguit
oferint classes als membres del club en format online.
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PERE LLOVERAS I DUNA ISERN,
CAMPIONS DE CATALUNYA D’ENGANXES 2020
Al llarg de dues jornades, el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre a l’Hípica
Mas Paguina de l’Estartit, va tenir lloc el Campionat de Catalunya Complet d’Enganxes 2020.
Tot i els dies plujosos anteriors al campionat, el sol del dissabte va donar
el tret de sortida a la prova de doma. Aquesta prova es tractava de fer
una sèrie de moviments dins una pista de 100x60 amb jutges valorant
la precisió d’aquets moviments. El jurat va atorgar la millor puntuació a
l’equip format per Pere Lloveras amb Duna Isern, com groom i, portant
enganxada al carro, l’euga Dragona.
El dissabte a la tarda, va seguir la competició amb la prova de manejabilitat, que constava en passar, el més ràpid possible, uns cons separats
a 160cm amb carruatges de 140cm. En aquesta prova els peraladencs van
quedar en una molt bona segona posició.
El diumenge va tenir lloc la marató, en la que calia superar els 6 obstacles
en els quals, dins d’ell, s’havien de passar sis lletres a velocitat màxima.
Sens dubte, la prova més vertiginosa d’aquest campionat, i en la que es
proclamaren novament guanyadors, l’equip d’en Pere i la Duna.
Un cop finalitzades les tres proves i recomptades totes les puntuacions, es
van proclamar campions i se’ls va atorgar la medalla d’or de la Federació Catalana d’Hípica als peraladencs Pere Lloveras i Duna Isern. Moltes felicitats!

CAMPIONS DE CATALUNYA D’ENGANXES 2020
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INFORMACIÓ
TELÈFONS

CASAL D’AVIS / 972 538 246
CENTRE SOCIAL
RESTAURANT EL CENTRE
972 538 207
ESCOLA RAMON MUNTANER / 972 538 084
INSTITUT PERALADA / 667 372 885
LLAR D’INFANTS ORLINA / 972 538 980
REGISTRE CIVIL / 972 538 006

SERVEI MÈDICS I EMERGÈNCIES
CAP ALBERA SALUT / 972 538 587
HOSPITAL DE FIGUERES / 972 501 400
SANITAT I URGÈNCIES MÈDIQUES / 061
FARMÀCIA URSULA IÑARRA / 972 538 252
GUÀRDIA MUNICIPAL / 609 715 108
CENTRE DIA PERALADA / 649 717 837 / 972 68 58 99
INFORMACIÓ CIUTADANA / 012

CENTRE D’EMERGÈNCIES DE CATALUNYA
SERVEIS ADMINISTRATIUS
De dilluns a divendres, de 9 a 14h
972 538 006 / ajuntament@peralada.cat

SECRETARIA-INTERVENCIÓ
secretaria@peralada.cat
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SERVEIS SOCIALS ALT EMPORDÀ
De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h.
972 522 000 (Concretar entrevista prèvia)

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
De dilluns a divendres, de 15h a 22h
Dissabtes, de 10h a 14h
696 528 540 / esports@peralada.cat

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

Servei d’Aigua i Clavegueram (Aqualia, SA)
Subministrament d’Aigua
HORES D’OFICINA / 972 454 610
URGÈNCIES / 902 136 013
Sanejament (inundacions i desembussos)
HORES D’OFICINA / 972 450 887
URGÈNCIES / 902 136 013
Servei de recollida d’escombraries
(Sersall 95, SL)
972 158 742
Servei de Taxi (Avelino Caballero)
696 906 476
972 505 050

De dimarts a dissabte, de 10 a 18h
Diumenges i festius, de 10 a 14h
Juliol i Agost: cada dia, de 10 a 20h

Abocadors de terres i runes
618 827 841

972 538 840

Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
JUTJATS DE PAU / 972 538 617

Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat
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Servei de recollida de trastos vells
972 538 006
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ÀREES DE GOVERN I REGIDORIES
ATENCIÓ AL PÚBLIC

PERE TORRENT I MARTÍN
ALCALDE

ROSA CORTADA SÁNCHEZ

Àrea d’Alcaldia, Vilanova de la Muga,
Hisenda, Governació, Règim Intern
i Ordenació del territori.

Àrea d’Ensenyament,
Turisme i Medi Ambient

1A TINENT D’ALCALDE

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

hores convingudes

608 979 064 / alcaldia@peralada.cat

669 811 477 / turisme@peralada.cat

MIQUEL BRUGAT VILANOVA

JOSEP TOR PRUNELL

2N TINENT D’ALCALDE

3R TINENT D’ALCALDE

Àrea de Cultura, Comunicació
i Participació Ciutadana

Àrea de Salut, Serveis
i Usos Públics

De dilluns a divendres, de 10 a 14h, i hores convingudes

hores convingudes

681 167 500 / cultura@peralada.cat

696 075 382 / serveis@peralada.cat

ERNEST PRATCORONA CANELA

AINA CABELLO PALAHÍ

REGIDOR

REGIDORA

Àrea de Promoció Econòmica,
Dinamització Comercial,
Ocupació i Patrimoni

Àrea de Benestar Social
Infància i Joventut

hores convingudes

699 568 772 / regidoria.promocio@peralada.cat

DAVID BIGAS VARGAS
REGIDOR
Àrea d’Agricultura i Esports
hores convingudes

hores convingudes

699 568 756 / benestarsocial@peralada.cat
joventut@peralada.cat

AJUNTAMENT DE PERALADA
ATENCIÓ AL PÚBLIC

972 538 006
De dilluns a divendres de 9h a 14h

626 060 109 / agricultura@peralada.cat

INFORMACIÓ
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SOCIETAT
DEL 3 DE FEBRER AL 30 DE SETEMBRE DE 2020
NAIXEMENTS

KAY SALLERAS LUKIIANIUK
2/04/2020 · Peralada

XAVIER CULLELL NEDYALKOVA
3/04/2020 · Peralada

LOLA LADRÓN DE GUEVARA
CURLEY 9/05/2020 · Peralada

ABRIL NARANJO TRINCH
18/06/2020 · Peralada

MIA PLAZA PELAEZ
2/07/2020 · Peralada

ELENA PALLÉ SOARES
6/07/2020 · Peralada

TELM BECH MUÑOZ
31/07/2020 · Peralada

LEIRE PÉREZ SERRAT
15/09/2020 · Peralada

DEFUNCIONS

CASAMENTS

PERALADA
Valeriy Popov (21/04/2020)
Manuel Pariente Moral (11/05/2020)
Margarita Clos Bech (8/09/2020)
Roser Maset Llosa (29/09/2020)
VILANOVA DE LA MUGA
Catalina Queija Queija (11/09/2020)

PERE SAGOLS ESCAPA I
PAKY MACARRO DELGADO
8/08/2020 · Peralada
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ÀREES D’APORTACIÓ
RECORDEU!
NO ES PODEN DEIXAR MOBLES NI TRASTOS VELLS AL CARRER.
CAL LLANÇAR LA BROSSA A L’INTERIOR DELS CONTENIDORS
I QUEDA TOTALMENT PROHIBIT DIPOSITAR-LA FORA.
RECICLAR BÉ MILLORA EL CANVI CLIMÀTIC I LA SALUT DE TOTS.

PERALADA

VILANOVA
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amb el suport de

