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Apreciats veïns i veïnes,

Ja fa més d’un any de pandèmia i des d’aquesta tribuna vull tenir un record per les
persones que havent patit la malaltia, no l’han pogut superar. Pels que l’hem passat, i
ens n’hem sortit bé, ens queda una experiència estranya, de por i alleujament.

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
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Mirant des d’una òptica en positiu hem vist moltes mostres de solidaritat i empatia,
persones que s’ajudaven uns als altres i oferint-se pel que calgués davant la necessitat. Això ens fa millors com a persones i com a societat.
Pel que fa a Peralada i Vilanova hem tingut moments delicats on els indicadors es
disparaven i l’angoixa i preocupació ens aclaparava. Per sort, igual que la resta de
país, tot fa pensar cap una millora clara i a la baixa dels contagis i esperem que sigui
de manera definitiva. Això ens ha de permetre reactivar-nos com a poble i tornar, poc
a poc, a activar-nos com a societat.
Esperem poder tornar a oferir activitats, que les associacions ja puguin tornar a fer les
seves. Tenim ganes de veure els carrers plens de gent, amb les nostres festes majors,
concerts, havaneres, sardanes, festes de barri, revetlles, etc. Estar actius, congeniar
entre nosaltres, parlar, intercanviar opinions, fent tertúlies. En definitiva fer allò que
ens defineix com a poble : socialitzar.
Sortosament el món segueix, no ens aturem, l’institut segueix endavant i aquest curs
ha estat un èxit, malgrat totes les dificultats i el fet d’haver començat en un situació
molt complicada. L’escola també ha patit la incertesa produïda per la COVID, amb
confinaments i restriccions, igual que la Llar d’Infants, però el bon fer de totes les
persones que hi treballen, del primer a l’últim, ha suposat que acabarem el curs amb
molt bona nota.
El Centre de Dia, no ha estat un excepció i també s’han passat moments difícils, i que
s’han superat, cosa que cal agrair a tots els que gestionen el servei.
També vull agrair al CAP Albera Salut que en tot moment ens han informat i han
estat disposats a ajudar en el que podien fer en cada moment. La seva proximitat ha
alleugerit en molts casos la incertesa que provocava haver contret la malaltia, entre
el que m’hi incloc.
Continuem gestionant el dia a dia dels nostres pobles, estant atents a les necessitats.
A Vilanova ja es disposa de fibra òptica des finals d’any, ja era hora. A Peralada hem
traslladat els jocs infantils a la zona propera al CAP, en breu construirem una nova
pista a les àrees del costat de piscina, hem plantat arbres en diverses zones i n’hem
millorat l’entorn. Seguim treballant.

Ajuntament de Peralada

Per portar a terme moltes d’aquestes tasques hem d’agrair a tot el personal de l’Ajuntament que s’han esforçat en que les coses seguissin el seu curs.

FOTO PORTADA

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.

Vista aèria de Peralada.
Joan Romagosa i Eric Marco

COORDINACIÓ
Àrea de dinamització

Aprofito per desitjar-vos molt bona salut a tots i totes!!!

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

Rebeu la meva més cordial salutació.
Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada, juny de 2021
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CRÒNICA DE PERALADA
VIII MOSTRA
DE PESSEBRES
I DIORAMES
Del 19 de desembre al 10 de gener

El Nadal passat es va recuperar la Mostra de Pessebres i Diorames. En aquesta edició, l’activitat
es va plantejar perquè fos visitable a l’aire lliure o en espais tancats segurs que permetessin
gaudir de l’ambient nadalenc tant a veïns com a
visitants. La Mostra, amb 16 espais pessebrístics
(entre domicilis particulars, comerços i establiments, esglésies i museus), va ser possible gràcies
a la implicació de moltes peraladenques i peraladencs, comerços locals i els museus de la vila i a la
col·laboració de pessebristes d’Olot, Sant Joan de
les Abadesses i Serinyà.
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INSÒLITA RECEPCIÓ
DE SES MAJESTATS
ELS REIS MAGS D’ORIENT
5 de gener

Malauradament, la situació pandèmica va obligar a
suspendre les tradicionals cercaviles i salutacions a
Ses Majestats i a substituir-les per una rebuda amb
cita prèvia, grups bombolla, distanciament físic i adhesiu màgic. A Peralada, la recepció va tenir lloc a la
zona esportiva i a Vilanova, a l’espai exterior davant
la Sala. Per sort, els Reis ho poden tot i, malgrat tots
els protocols, van sorprendre petits i grans amb dos
grans castells de focs d’artifici que van convertir novament la vetllada en la nit més màgica de l’any. La
Regidoria de Cultura agraeix, aquest any de manera
encara més especial, la feina de la trentena de voluntaris i voluntàries que van fer possible el desenvolupament dels actes.

CRÒNICA DE PERALADA
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DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES
8 de març

L’any passat, l’acte de celebració del Dia de la Dona
va ser l’últim que es va fer abans de l’arribada de la
pandèmia. Enguany, les circumstàncies eren ben diferents, com així ho va ser també la commemoració.
Va tenir lloc la tarda del diumenge 7 de març a la
plaça Gran, i va consistir en la lectura d’un manifest
per part de les regidores Aina Cabello Palahí i Rosa
Cortada Sánchez, l’actuació musical de la violista Arabel·la Fernández Sunyer i la presentació en primícia
del fotomuntatge Tu, dona...!, que l’endemà es va difondre a les xarxes socials del consistori.
Van participar en el fotomuntatge 73 dones de Peralada i Vilanova, que van ser retratades amb l’objectiu de
fer-les visibles i de fer palesa la importància de l’empoderament de les dones en la nostra societat i en el
nostre dia a dia. Les imatges es van integrar amb una
música i un àudio elaborats per a l’ocasió per la regidora de Benestar Social, Aina Cabello Palahí, per fer
visible el paper de la dona i convertir-lo, tal com marcava el dia, en un homenatge a les nenes, noies i dones
dels nostre pobles.

PRESENTACIÓ DE LA
REVISTA ALBERES A
VILANOVA DE LA MUGA
20 de març

El passat dissabte 20 de març, Vilanova de la Muga va acollir l’acte de presentació d’un nou número de la revista Alberes, que incloïa l’article “El Taüll de l’Empordà”, sobre les
pintures murals romàniques de l’església de Santa Eulàlia.
En l’acte, que per causes meteorològiques es va haver de
fer a l’interior de l’església, hi van intervenir la directora
de la revista, Roser Bech; una de les seves col·laboradores,
Cristina Masanés; la restauradora Imma Brull, de l’empresa
encarregada de la restauració de les pintures, 4Restaura, i
l’alcalde de Peralada, Pere Torrent.
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MARATÓ BENÈFIC
DE CELLERS:
10 HORES - 10 TASTOS
24 d’abril

El passat 24 d’abril, i dins les activitats del Festival del
vi, VÍVID 2021, el sommelier Josep Miquel Guasch amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Peralada organitzaren una marató benèfica de vins en l’entorn del Claustre
romànic de Sant Domènec. El festival compta amb el suport i la participació del Consell Regulador d la DO Empordà i tots els membres de la Ruta del Vi DO Empordà,
un dels clubs de màrqueting del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona.
L’activitat va comptar amb la participació de diversos
cellers de la Ruta del VI DO Empordà i la col·laboració
de productors alimentaris. Gràcies a la rebuda de l’activitat i malgrat el confinament comarcal establert en
les restriccions d’aquell període, la marató va aconseguir recaptar 1.180€, que es destinaren íntegrament a la
Fundació Oncolliga.
L’impulsor de la iniciativa va destacar que tenia moltes
ganes d’organitzar alguna activitat benèfica relacionada amb la seva passió, el món del vi, i que contribuís «a
fer territori». «Volia unir els vins del territori, els nostres
vins de l’Empordà, amb una activitat solidària a favor
d’una entitat tant del territori com és l’Oncolliga».

LA CARAVANA
D’IQUIOSC VISITA
PERALADA
5 i 26 de maig

Seguint el model dels bibliobusos o, fins i tot, dels food trucks, el quiosc ambulant d’iQuiosc.cat de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPC) ha fet parada diversos
dies a Peralada per acostar les publicacions en català.
El pla pilot d’aquest projecte, que té la col·laboració de
l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), de la
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona, es va
iniciar la passada tardor a diverses poblacions de l’Empordà on la manca de punts de venda dificulten l’accés a les
publicacions.

CRÒNICA DE PERALADA
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NOVA SENYALITZACIÓ
VERTICAL DEL CAMÍ DE SANT
JAUME A L’ALT EMPORDÀ
El mes de gener passat es va iniciar la primera fase de
senyalització dels itineraris rurals del Camí de Sant
Jaume. En aquesta primera fase, s’han col·locat els indicadors del traçat municipal de la Via Heraclea. En
properes fases, se senyalitzaran el Camí de Rodes fins a
l’arribada de Peralada i el traçat del Camí de Sant Jaume
des de la sortida de Peralada fins a Vilabertran. Aquestes accions
són possibles gràcies a la col·laboració de l’Associació
Gerunda - Amics del Camí de Sant Jaume, que ha aconseguit una subvenció per finançar la senyalització.

RESTAURACIÓ DEL
CLAUSTRE ROMÀNIC
DE SANT DOMÈNEC
L’empresa de restauració 4Restaura ha començat
aquesta primavera la 2a. fase dels treballs de restauració-conservació del claustre de Sant Domènec. Les
actuacions formen part del projecte integral de conservació i restauració del monument que es va iniciar la
tardor del 2020. En aquesta segona fase, les tasques de
neteja, consolidació i reintegració de morters per estabilitzar els suports i eliminar-ne les alteracions afecten
els àmbits est i sud del monument. El projecte compta
amb una subvenció de 28.117 euros del Departament de
Cultura de la Generalitat, que es rebran en tres anualitats (10.112,12 euros, 2020; 8.977,44 euros, 2021 i 9.977,44
euros, 2022). La Diputació de Girona, per la seva banda,
va atorgar el 2020 una subvenció de 37.721 euros per a
la primera fase, i aquest 2021 n’ha atorgat una de 27.850
euros per a la segona fase.
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ELECCIONS AL PARLAMENT
DE CATALUNYA 2021
14 de febrer

El proppassat 14 de febrer, Catalunya va viure una de les
eleccions més atípiques i controvertides de la seva història
recent. La situació pandèmica va obligar a celebrar-les sota
un estricte protocol de mesures de protecció contra el virus.
Afortunadament, tant a les dues meses de Peralada com a la
de Vilanova de la Muga, la jornada va transcorre amb normalitat. Això va ser possible gràcies al responsable Covid,
els responsables sanitaris, la Guàrdia Municipal, la brigada municipal, les representants de l’Administració i, molt
especialment, als membres de les meses electorals: moltes
gràcies a tots i totes per la vostra predisposició, esforç i benfer en unes circumstàncies tan adverses. A continuació teniu els resultats de l’escrutini al municipi i algunes imatges
d’una jornada electoral en pandèmia.

CRÒNICA DE PERALADA

Meses electorals

3

Participació

66,16%

Cens

1.389

Votants

919

Vots en blanc

14 (1,52%)

Vots nuls

17 (1,85%)

Partit /coalició
electoral

Nombre de
vots

% sobre el
total

JxCat

334

37,03%

ERC

205

22,73%

PSC

92

10,20%

CUP

70

7,76%

Vox

65

7,21%

Cs

33

3,66%

PDECat

31

3,44%

En Comú
Podem

24

2,66%

PP

17

1,88%

FNC

6

0,67%

PNC

5

0,55%

MPIC

3

0,33%

UEP

2

0,22%

RECORTES
CERO-GV-M

1

0,11%
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PARTICIPA PERALADA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Enguany i per primer cop, l’Ajuntament de Peralada
ha iniciat un procés de pressupostos participatius.
Amb el títol “Participa Peralada” - Pressupostos participatius, l’objectiu del projecte és que les persones
que viuen al municipi o hi tenen algun vincle puguin
decidir sobre una part de la despesa pública municipal, que en el cas dels Pressupostos de l’exercici
2022 serà de 40.000 euros de la partida d’inversions.
Per a l’elaboració, dinamització i implementació d’aquest
procés participatiu, s’ha contractat l’assessorament extern
de la consultoria sociopolítica Neòpolis.
El procés tindrà diverses fases, que es van presentar de manera virtual l’11 de març passat.

La primera fase (entre el 15 de març i el 4 d’abril) va ser la
recollida de propostes, que es van poder presentar a través
d’un qüestionari a la plataforma digital participa.peralada.
cat o d’una butlleta que es va fer arribar casa per casa i que,
un cop emplenada, s’havia de dipositar en una de les urnes
ubicades al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec i als
centres socials de Peralada i Vilanova de la Muga.
Per tal que fossin vàlides, les propostes havien de fer referència a actuacions d’inversió i d’interès general, representar una millora en un espai públic o en un equipament
municipal o tractar-se de despeses destinades a adquirir
bens no consumibles.
Durant aquesta primera fase, es van fer sessions informatives i tallers a l’alumnat de 5è i 6è de l’Escola Ramon Muntaner i de 1r d’ESO de l’Institut Peralada.
L’Ajuntament està molt satisfet amb l’acollida del projecte en aquesta primera fase, ja que en total s’han presentat
262 propostes, 110 de les quals de manera individual i 152
col·lectivament.

10

BUTLLETÍ PRIMAVERA

La segona fase consisteix en la valoració econòmica i tècnica de les propostes presentades. La tercera, en el Taller TOP
10!, una jornada participativa que tindrà lloc a principis
d’estiu, on s’escolliran les 10-15 propostes que passaran a la
fase final de votació. La quarta fase, que es farà a la tardor,
serà la votació i publicació dels projectes escollits. I, la cinquena i última, l’execució, tindrà lloc al llarg de l’any 2022.
Altres criteris que es tindran en compte per avaluar les propostes són que l’actuació proposada sigui de competència
municipal i no depengui d’altres administracions, que no
estigui inclosa en les despeses ordinàries de l’Ajuntament,
que no suposi nova contractació de personal, que sigui avaluable tècnicament i econòmicament i que individualment
no superi la partida prevista.

PARTICIPA PERALADA
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UN CARRO
DELS MORTS
PER AL RECORD
DELS VIUS
SANTI COLL,
PERIODISTA / DIRECTOR DEL SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ

Fa temps que visito, sempre que puc, els cementiris de la nostra comarca. Són un pou de coneixement i un arxiu impagable de la història dels nostres pobles. I, per sobre de tot, són
el testimoni d’una manera de viure de la gent de l’Empordà.
La meva visita no és admirativa, ni per fer el badoc. Miro i remiro les làpides, llegeixo els seus textos i em fixo en les fotografies que les famílies han col·locat per a recordar els seus
difunts. Són visites que faig sol, ben poca gent ho sap. Gràcies a elles, he col·laborat modestament en la preservació
d’autèntiques peces d’alt valor patrimonial que perillaven.
Així va ser, el 1995, quan vaig alertar al nou regidor de Cementiris de Figueres que, en una rutinària operació de renovació i mal entesa modernitat, s’estaven fent malbé les
làpides de lliurepensadors significats en l’anomenada part
civil del recinte funerari.
Procuro que, en qualsevol cementiri, la meva presència sigui discreta. Amb la càmera, fotografio detalls, noms, dates,
frases, comiats, símbols... Sobretot, els noms i les dates són
importants per deixar testimoni de nissagues familiars o
fets gairebé sempre luctuosos.
I cada cop que un ajuntament inicia un procés de reversió
perquè, amb el pas dels anys, algú ha deixat de pagar la contribució dels nínxols, amb tota probabilitat aquelles dades
gravades en pedra desapareixen per sempre més. De bona
fe, però sense pensar massa, aquests darrers anys s’han perdut moltes làpides que, en cas d’haver-les guardat, constituirien un llegat etnogràfic i demogràfic prou important per
a la petita i gran història de cada poble.
I és durant aquestes visites que, més sovint del que us pugueu pensar, descobreixo coses que crec que cal treure a la
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Estat del carruatge, abans de la seva restauración

llum per a donar-les a conèixer a les noves generacions. I
més ara, que la mort s’ha banalitzat de manera esfereïdora
a causa de la pandèmia que ens castiga. Visites que també
servirien, si fos el cas, per avaluar empíricament l’estima o
descuit que cada ajuntament té envers l’espai reservat al repòs etern dels difunts, encara que no em toqui a mi dir res
al respecte, és clar.
El juliol d’ara fa un parell d’anys, vaig visitar el cementiri
municipal de Vilanova de la Muga. Des d’unes escletxes dels
finestrals del seu magatzem, va aparèixer davant meu un
carro majestuós, ple de pols, però que tenia tota l’aparença
d’estar sencer. Aquella estança feia temps que no s’havia
obert, només els coloms i alguna au rapinyaire nocturna hi
tenien accés. Després de fer un parell de fotografies testimonials amb el mòbil, em vaig posar en contacte amb l’alcalde
de Peralada, Pere Torrent, per a compartir amb ell aquesta
troballa que, de ben segur, no era cap descobriment per als
veïns més grans de Vilanova de la Muga. La reacció del batlle
va ser immediata: “caldrà recuperar-lo!”.
La història que segueix no té cap secret, ja que durant la
passada diada de Tots Sants van ser molts els vilanovins i
peraladencs que van poder veure el resultat del projecte de
restauració liderat per l’Ajuntament. El carro era a la vista
de tothom, exposat darrere d’una vidriera expressament
creada per a aquesta funció. La feina va anar a càrrec del
grup d’artesans Acomodo Peralada, format per fusters, tallistes, escultors i especialistes en antiguitats, amb la col·laboració de Tapisseria Joan’s i la participació financera de la
Funerària Vicens. D’aquesta manera, Vilanova de la Muga va
recuperar una peça testimonial del passat recent del poble,
ja que el carro va estar en servei des de finals de segle XIX
fins a l’any 1968.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Evidentment, em va faltar temps per saber què en pensava
la gent de Vilanova d’aquesta —permeteu-me que ho digui
així— resurrecció d’una peça històrica del seu poble. Carme Sués, de 74 anys, em reconeixia que «tornar a veure el
carruatge m’ha impressionat. M’ha transportat molts anys
enrere, quan les campanes tocaven a morts i veies passar el
carro amb el seu cavall i el conductor, que aleshores era en
Jaume Ortensi. Fins i tot han recuperat la seva gorra». «De
petites ens feia por, però tornar-lo a veure arreglat ha estat
molt emotiu», afegia. Rosalina Descamps, de 80 anys, també
mostrava «admiració per aquesta recuperació. El recordo
com si fos ara. El tirava un matxo i, després, va ser una burra
americana». Ambdues van agrair a l’Ajuntament «que el carro no s’hagi perdut».
La feina de l’Ajuntament va tenir un altre premi, en forma de
llàgrima, quan el descendent d’una vilanovina que ara viu a
Castelló ho va resumir tot en poques paraules: “el carro feia
la mort més digna, no com ara, que ni tan sols ens podem
acomiadar de la gent que queda pel camí”. Era novembre de
2020, Any I de la pandèmia del segle XXI.
Trasllat i restauració

L’alcalde, Pere Torrent, i el regidor de Cultura, Miquel Brugat, es van encarregar d’informar sobre diversos aspectes
importants de la restauració, com ara que els treballs havien permès recuperar l’escut original dels dos laterals del
carruatge. Un escut de Catalunya en camp d’or i quatre
pals de gules, perfilat amb una línia de color blau turquesa. Aquest escut va quedar tapat després de la guerra civil
amb la incorporació de l’escut de l’àliga de l’Espanya franquista. També es va recuperar i restaurar la gorra del cotxer
que conduïa, tirada per un cavall, la carrossa fúnebre municipal. Aquesta peça d’indumentària, que encara conserva
l’etiqueta de la casa de barrets que el va vendre, juntament
amb la creu blanca i els dos florons del carro, formaven part
de l’equipament preservat en el magatzem municipal.

Acabo amb una cita de Josep Pla, del seu Quadern Gris: “En
els cementiris —en dies ordinaris— no hi sol haver ningú, i
en els de pagès, especialment, no hi entra ànima vivent”. Per
sort, de tant en tant, les excepcions ens ajuden a ser millors.

Carruatge un cop restaurat i instal·lat

Descoberta i recuperación de l’escut original

ARTICLE

Veïns de Vilanova observant el carruatge el dia de Tots Sants.
FOTO: Gerard Blanché
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LA MATRIZ DEL SELLO
DE GUILLEM VI DE CASTELLNOU
MARCIAL HERNÁNDEZ CAMPOS,
SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA DE 1981 A 2014
IL·LUSTRACIONS DE MARCIAL HERNÁNDEZ

No soy historiador, luego el que espere un artículo
riguroso y científico sobre la matriz que podemos
admirar en Sant Domènec, más vale que no siga
leyendo. Además, Joan Eusebi García Biosca hizo
en su día un completísimo y documentado estudio
sobre esta singular pieza, al cual remito a los posibles
interesados.
Me limitaré pues a contar un cuento, que es más lo
mío, sobre su hallazgo y sobre algunas elucubraciones de mi fantasía.

En tiempos de los noventa, el alcalde Joan Padern venía
cada día a despachar alrededor de la una y media.
—Què hi ha secretari?
Y yo aquel día aproveché la ocasión para huir por un rato de
los tediosos papeles y llevar la conversación al tema que nos
preocupaba, las obras de rehabilitación del centro histórico
y las excavaciones arqueológicas que se estaban haciendo
(¡cuánto las echo de menos!).
Corría el año 95, y las obras llegaban a la plaza de la Iglesia.
Las excavaciones propiamente dichas cuestan un dineral, y
solo son posibles en épocas de bonanza o cuando confluyen
voluntades para hacerlas en colaboración. Y en la plaza de
la Iglesia, que por otra parte había sido removida en múltiples ocasiones, solo se llevaba a cabo lo que los arqueólogos
llaman un seguimiento arqueológico, consistente en inspeccionar las zonas donde el proyecto prevé hacer zanjas o
rebajes para la instalación o renovación de servicios.
—¿Qué, alcalde, echamos un vistazo a las obras de la plaza
de Iglesia? —le propuse, sabiendo que diría que sí, porque,
como a mí, le gustaba la calle bastante más que los papeles.
—Vamos.
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Mi padre me decía cuando era chico que se encuentra más
en el suelo que en el cielo (con esas ideas sabe Dios dónde
estará). Y yo, que le hacía caso en casi todo, ahora entiendo
mi manía.
La plaza era un espacio tan lleno del polvo finísimo del ir
y venir de la máquina excavadora, que menos mal que no
hacia tramontana.
Con seguridad, algunos se acordarán de que, partiendo de
la escalera y siguiendo la fachada de la iglesia hacia la torre,
había una especie de talud ajardinado que, por lo menos a
mí, siempre me había llamado la atención. Hace mucho, a la
gente principal se la enterraba dentro de la iglesia o lo más
cerca posible de la entrada (quizás querían ser los primeros
a la hora de la adjudicación de los puestos de la derecha en
el juicio final). Y, como al menos una parte de la plaza había sido necrópolis (cementerio) desde muy antiguo, quién
sabe si por allí descansaba todavía algún familiar de Ramon
Muntaner o algún personaje importante.
Cuando vi que la máquina había nivelado el terreno hasta
la mismísima fachada, y me fijé que había algunos trozos de
losa de pizarra por allí, mi ilusión se vino abajo.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

El alcalde, que mira siempre al frente, no se percató de que
su polvoriento zapato había desplazado una especie de pequeña bola herrumbrosa, tirando a verde.

selló, Pere el Gran, 1285, Dalmau de Rocaberti, Ramon Muntaner…y comencé a montarme la película. (¿Y si se trataba
del sello personal de uno de estos personajes?).

Pero no contaba la bola con mi manía. Así que no tardé ni un
segundo en recogerla del suelo.

Y así pasaron los días, liberando la pieza de la arena herrumbrosa que recubría una especie de anilla que tenía
en el dorso e investigando sobre los sellos medievales y las
pocas matrices que se habían conservado, casi todas reales.
Finalmente, le dije al alcalde:

—Mira qué cosa más curiosa, alcalde —o algo así, le dije.
—Pot ser una medalla, secretari. Tingues en compte que tot
això era cementiri.
Confieso que cuando llegamos de nuevo al despacho yo no
tenía la cabeza para otra cosa que para la dichosa bola. La
guardé en el cajón donde guardaba los múltiples trozos con
pequeñas formas que, por mi manía, iba encontrando en
los montones de tierra o en el fondo de las zanjas abiertas.
Y cuando me fui a comer, no pude evitar llevármela a casa.
Estuve toda la tarde intentando con sumo cuidado separar
la arena y la tierra que la recubría. Y al fin pude leer algo del
contorno de una de sus caras. Con una lupa y ayudado de la
Enciclopèdia Catalana que aún comba las baldas de mi pequeña biblioteca, deduje que se trataba de algo relacionado
con Castellnou.
Al día siguiente me traje a casa un tomo del Diccionari d’història de Catalunya y empecé a atar cabos. Castellnou, el Ros-

ARTICLE

—Joan, creo que hemos encontrado algo importante.
Me miró más con cara de incredulidad que de sorpresa y
contestó:
—Vols dir?
—¿Quieres que llame a Manel y así salimos de dudas? —le
pregunté.
—Tu mateix, secretari.
Ambos teníamos y tenemos en gran estima a Manel [Miró],
siempre presente, de una forma u otra, en todas de las excavaciones arqueológicas de Peralada y en muchas cosas más
relacionadas con la difusión y conservación de nuestro patrimonio histórico.
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Por la tarde le conté la historia a Manel. Quedamos en que
pronto subiría [desde Barcelona] para ver la pieza. Como
experto que es, aseguró que se trataba claramente de la matriz del sello de Guillem VI de Castellnou.
Nos animamos (no era difícil) a darnos una vuelta por el
Vallespir para ver el recinto amurallado de Castellnou y su
castillo, y sobre la marcha ya veríamos…
La excursión fue un más bien una decepción, y si no hubiera
sido por el soberbio paisaje de els Aspres nos hubiera dejado muy mal sabor de boca.
La visita al pequeño recinto amurallado es una delicia, a pesar de que según la época no hay nada abierto donde descansar y tomar algo (nada de extrañar en la mayoría de les
plus beaux villages de France).
Pero el castillo de Castellnou, un desastre. Había pasado a
manos privadas y lo estaban explotando a 5 euros la entrada
por barba, con un montaje museográfico de pena o de risa.
Para colmo, del original queda poca cosa.
Menos mal que a la vuelta nos decidimos a entrar en una
de esas bodegas del terroir que los franceses saben vender
como nadie, y conocimos a un descendiente de catalanes
(¿quién no, en el Rosselló?) que a base de catas nos alegró la
tarde. Por suerte, la gendarmerie debía estar muy ocupada.
De vuelta en casa, nos pasamos horas hablando de la matriz
y elucubrando sobre el sentido que tenía su aparición precisamente en la plaza de la Iglesia.
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Consultamos la Gran Enciclopèdia Catalana y dimos con
Ava de Vernet, viuda del tal Guillem VI, que al parecer había
muerto en 1284. Su hijo, en cambio, parece ser que sí estuvo en Peralada, al lado del rey Pere el Gran y en contra del
hermano de éste, Jaume II, descontento con la partición del
reino que había hecho su padre Jaime I de Aragón, de Valencia y de Mallorca y conde de Barcelona, y que se había aliado
con Felipe el Atrevido.
Y aquí comenzó el aquelarre de nuestra fantasía. La explicación está en que Ava (viuda o no), por temor a perder su vida
y sus bienes, se había refugiado en Peralada bajo el amparo
del vizconde Dalmau VI de Rocaberti, Quizás a su esposo, ya
muerto o desaparecido, no le dio tiempo a arreglar sus asuntos y confió a su esposa su sello personal para lo que fuera
menester.
Pero la duda, siempre buena consejera, nos planteó otras
incógnitas: Si supuestamente Ava murió en Peralada y fue
enterrada aquí ¿por qué no fue destruida la matriz de su sello, como solía hacerse, para evitar falsificaciones documentales? ¿Y su hijo y sucesor, por dónde andaba?
A lo mejor algún día lo sabremos, pero mientras tanto, por
caprichos de la historia, aquí está.
Si este cuento, casi todo verdad, ha servido para distraer
al que lo lea y para que la gente de Peralada se interese un
poco más por su importante patrimonio histórico, me doy
por satisfecho.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

PROGRAMA ÀNCORA
El programa Àncora té com a finalitat detectar i prevenir les
situacions d’aïllament de les persones grans que viuen soles
i evitar situacions de risc social. Per posar en marxa aquesta
actuació, el programa Àncora estableix una xarxa de prevenció i d’acció comunitària en què participen voluntàriament
veïns i veïnes, comerciants i professionals del serveis públics
vinculats al municipi.

Objectius del programa Àncora
1. Contribuir a la detecció de persones grans que pateixen o estan en risc de patir aïllament social, físic o
psicològic o risc d’exclusió social.
2. Potenciar la corresponsabilitat entre els veïns i veïnes del municipi, comerç de proximitat i l’administració pública per millorar la detecció de casos de risc en
persones grans.
3. Impulsar i consolidar una xarxa d’intervenció comunitària per potenciar l’envelliment actiu i la qualitat de
vida dels veïns i veïnes.

Les activitats de formació i sensibilització del programa Àncora
Per treballar adequadament amb les Àncores i fer una
bona detecció dels casos de risc de les persones grans
en el municipi, el programa ofereix una formació impartida per professionals. Aquesta formació facilita
una acompanyament adequat, permet fer el seguiment
dels casos detectats i dona suport i assessorament a les
Àncores que participen en el programa.

Les persones Àncores

Què cal fer per col·laborar com a persona Àncora?

Són els veïns i les veïnes, els comerciants i els professionals dels serveis públics, que formen part de la xarxa del programa Àncora.

Si ets un veí, veïna o un comerciant i vols col·laborar
de manera voluntària amb el programa Àncora, posa’t
en contacte amb l’Ajuntament o amb l’Oficina de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
En pocs dies ens posarem en contacte amb tu per formalitzar la teva col·laboració.

Les Àncores poden detectar, amb la mirada sensible i
respectuosa, situacions de risc en les persones grans
del municipi. Treballen en xarxa i coneixen recursos
disponibles per atendre les situacions de risc detectades. Davant d’un possible cas de risc, les Àncores
activen la intervenció dels professionals del Serveis
Socials de l’Àrea de Benestar.

Oficina de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Carrer Nou 48, 2a. Planta, Figueres - 972 522 000
Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Peralada
699 568 756 - benestarsocial@peralada.cat

PROGRAMA ÀNCORA
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Centre de dia de Peralada

L’equip del Centre de Dia de Peralada
El Centre de Dia de Peralada és un servei diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària, així com de la prevenció
i manteniment de les capacitats i autonomia de persones
grans amb dependències.
Oferim un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció individual de les persones; afavorim la recuperació i el
manteniment de l’autonomia personal i social; i acompanyem a la persona en el seu entorn personal i familiar adaptant-nos a les seves necessitats; proporcionem suport a les
famílies en l’atenció a les persones grans dependents i suport emocional.
Ho fem des de l’atenció centrada en les persones, col·locant
la persona usuària al centre del sistema i vetllant per la millora de la seva salut, qualitat de vida i benestar, respectant
la seva dignitat i drets i garantint un acompanyament innovador que tingui en compte les seves necessitats, preferències i que promogui la seva participació activa.
També hi ha una comunicació constant i diària amb els familiars de tots els usuaris per part de l’equip tècnic i gerocultor del centre, acceptant suggeriments, propostes i resolent qualsevol mena de dubte envers el Centre de Dia.
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Tothom que es passegi per Peralada serà coneixedor del
Centre de Dia. Tothom sap on és i quina és, més o menys, la
seva funció.
Però us heu preguntat mai què hi passa de portes cap endins?
Els nostres dies són molt amens, divertits i entretinguts.
Som un equip de professionals que a més a més de vetllar
per la cura i l’autonomia dels usuaris, també vetllem pel seu
estat d’ànim. Ens esforcem en pensar i inventar activitats
per al dia a dia per a què s’ho passin bé.
Per començar, de bon matí, quan ja han arribat tots els
usuaris al centre, fem el “Bon dia”, que consisteix en despertar el cos amb petits estiraments, ens orientem una mica en
l’espai i el temps i fem una estona de tertúlia per a començar
bé el dia.
Seguidament realitzem les activitats proposades per aquell
dia, que són varies: estimulació sensorial, activitats cognitives, activitats de motricitat fina o grossa, càlcul, grafomotricitat, manualitats diverses... utilitzem diferents tècniques, sempre adaptant-nos a les capacitats de cada un dels
usuaris. Totes les manualitats que fem al llarg de l’any les
pengem per decorar al centre o se les emporten els usuaris
a casa seva.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Hi ha dos matins a la setmana que els usuaris gaudeixen de
sessió de fisioteràpia grupal. També oferim la possibilitat de
sessió de fisioteràpia individual com a servei a part.
A l’hora de dinar, dinem tots junts. Usuaris i treballadors.
Com una petita família. Gaudim d’un servei de càtering
boníssim, del qual tots els usuaris actuals del centre de
dia n’estan molt contents. Són productes de qualitat i plats
ben elaborats.
Després de dinar, toca descansar una estona a la butaca per
agafar forces per a l’activitat de la tarda.
Al cap d’una horeta més o menys, ens despertem lentament
amb el “bona tarda”, on tornem a fer una mica d’orientació
temps-espai i comencem amb l’activitat proposada d’aquell
dia, que pot ser jugar al bingo, jocs de taula, musicoteràpia o
tertúlia sobre algun tema en concret.
A mitja tarda oferim el berenar, i llavors ja és el moment
d’activitat lliure on cada usuari decideix què vol fer i què
li ve de gust. Cal tenir en compte que en cap moment obliguem a fer cap de les activitats, sinó que són propostes específiques per a estimular la cognició, la motric aitat, el moviment, etc. I tothom és lliure de fer-ho o no. Però també hem
de dir que tots els usuaris participen molt en les activitats, ja
que n’estan molt satisfets.

CENTRE DE DIA

Al Centre de Dia també disposem d’un pati exterior del qual
en gaudim moltes estones, sobretot quan fa bon temps. A la
primavera i a l’estiu, gairebé cada dia fem alguna de les activitats a fora, aprofitant aquest meravellós espai del que disposem. També hi ha usuaris que al llarg del dia els ve de gust
sortir a passejar una mica, i tenen la sort de tenir aquest pati.
Abans de la pandèmia causada per la covid-19, sovint fèiem
sortides pel poble de Peralada i compartíem festes amb l’escola de Peralada i fèiem intercanvis amb els nens i nenes.
Malauradament, en l’actualitat no podem continuar amb
aquestes activitats, però desitgem que ben aviat puguem
tornar a la normalitat.
El Centre de Dia de Peralada és un espai on hi treballa un
equip de persones molt entregades, que ens estimem els
usuaris del centre i ens considerem una petita família molt
unida. I el nostre objectiu, senzillament, és fer dels seus
dies, uns dies més dolços.
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Autor foto Andrés Arias

ATHELEIA
ARQUITECTURA,

ESTUDI D’ARQUITECTURA DIRIGIT PER
SALVADOR TARRADAS FOSSOUL I AMB
SEU A PERALADA, GUANYADOR EX
AEQUO DEL PREMI D’ARQUITECTURA
DE LES COMARQUES DE GIRONA 2020
EN CATEGORIA D’HABITATGE.
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La rehabilitació d’una casa de poble a Masarac d’Atheleia
Arquitectura (Salvador Tarradas Fossoul, Borja Fernández
Rodríguez i Cristina Franco Pérez), amb seu a Peralada, ha
rebut la menció especial Ex Aequo del premi d’arquitectura d’habitatge que organitza la Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), i que ha compartit amb Arnau Estudi d’Arquitectura.
El jurat l’ha valorat pel fet de donar “resposta a temes rellevants en les condicions actuals, com és l’adaptació de construccions agrícoles per a ús com a habitatge, tenint cura
de l’encaix urbà amb l’entorn productiu”. Totes dues han
gaudit de la complicitat del promotor des del moment de
l’encàrrec i donen una rellevància especial als espais exteriors, on la vegetació juga un paper fonamental.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Orgull Peraladenc !

EL NOU CELLER
DE PERALADA,

PIONER A EUROPA EN OBTENIR
LA CERTIFICACIÓ LEED GOLD,
ATORGADA PER L’U.S. GREEN
BUILDING COUNCIL

La certificació LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) atorgada per l’U.S. Green Building
Council, una entitat de caràcter independent i sense ànim
de lucre dedicada a impulsar la transformació sostenible
en el sector de l’edificació, ha convertit el celler de vins i
caves Perelada en la primer d’Europa a rebre-la. Aquesta
certificació acredita els estàndards de sostenibilitat i eficiència, que les instal·lacions compleixen en la seva construcció, funcionament i manteniment.
L’edifici, dissenyat per RCR Arquitectes i que es fusiona
amb l’obra ja existent, és pioner en ecoeficiència energètica i disseny ambiental, en integrar-se de manera completament respectuosa amb el seu entorn produint el mínim
impacte. La plataforma, amb una missió cap a l’edificació
sostenible, en destaca la utilització de la geotèrmia, el consum eficient d’aigua i electricitat, l’elecció de materials i
processos sostenibles, l’aïllament tèrmic i el predomini de
la il·luminació natural.

RECONEIXAMENTS A EMPRESES LOCALS
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EL LLONGUET
DE PERALADA,

PREMIAT AMB EL SEGON MILLOR
LLONGUET DE CATALUNYA SEGONS
L’OBRA SOCIAL ERNEST VERDAGUER
DE PANÀTICS
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El concurs amb finalitats solidàries de Panàtics ha premiat
el llonguet de Jordi Porterias d’El Llonguet de Peralada
amb el segon premi al Millor Llonguet de Catalunya, entre les 30 fleques que s’hi van presentar. Obert a tots els
forners de Catalunya, requereix presentar tres llonguets a
concurs i lliurar tants llonguets com es vulgui per a la seva
causa social. En total, es van recollir 1.000 llonguets per als
menjadors socials de la ciutat de Barcelona.
El Llonguet de Peralada, que recentment ha obert una nova
botiga-cafeteria a Figueres, fa llonguets cada dia, grans,
mitjans i petits i també de civada i integrals. El primer
classificat per l’Obra Social Ernest Verdaguer de Panàtics
va ser Montserrat Forners (Barcelona) i el tercer, Forn de
Cabrianes (Cabrianes, Bages).

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Orgull Peraladenc !

LA GRANJA
CAN MAGRET

GUANYA EL PREMI RAMADER
EN LA CATEGORIA D’ANTIGUITAT
DE DANONE

RECONEIXAMENTS A EMPRESES LOCALS

Aquest any Danone, en la desena edició dels Premios Ganadero, que porten per lema “Compromesos amb el futur
de les granges familiars, sostenibles i locals”, ha volgut posar en valor les granges amb què col·labora des de fa diverses dècades, reconeixent els ramaders amb els millors
estàndards en qualitat de producte, sostenibilitat i benestar animal.
És per això que la granja Can Magret, SL de Peralada ha
guanyat el premi a l’Antiguitat. Des de fa 27 anys, Joan Cros
Ferraró ha estat al capdavant de la ramaderia. Quan el seu
fill Jordi va decidir unir-se a l’activitat familiar, van posar
en marxa diversos projectes per convertir-la en una ramaderia sostenible, amb alts estàndards en benestar animal
i qualitat. Ja fa 50 anys que la granja col·labora amb Danone, des que la companyia es va instal·lar a la zona. Descriuen la seva relació com a “basada en el suport mutu i
la tranquil·litat de saber que junts solucionem cadascun
dels reptes que se’ns presenten”. El premi es rep com un
reconeixement a l’esforç i la feina de la família durant tres
generacions. Per a la concessió dels premis es tenen en
compte aspectes de la llet i la granja.

23

RECONEIXAMENTS A EMPRESES LOCALS

PREMIS G!

EL PATRONAT DE TURISME COSTA
BRAVA GIRONA I LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA GUARDONEN EL
GRUP PERALADA AMB EL PREMI
XIQUET SABATER AL PROJECTE
EMPRESARIAL EN EL MARC DELS
PREMIS G! DE TURISME DE LES
COMARQUES GIRONINES

El premi s’adreça a institucions, entitats o establiments, de caràcter públic o privat, que en fase de projecte o en etapa de consolidació aportin un projecte o una proposta que contribueixi a enriquir
les marques Costa Brava i Pirineu de Girona i destaquin per la seva
activitat a favor del desenvolupament del turisme a les comarques
de Girona.
Enguany el premi al Grup Peralada s’entrega “en reconeixement a
l’excel·lent tasca desenvolupada com a grup empresarial familiar
amb presència en nombrosos sectors com l’hostaleria, l’oci, la cultura, la producció vitivinícola i la indústria, amb gairebé totes les activitats ubicades a l’entorn de la vila de Peralada. Es tracta d’un grup
empresarial de referència exponent de l’empresa familiar catalana
amb diverses generacions d’història. Els germans Suqué Mateu, una
família amb objectius empresarials de creació d’empresa i d’ocupació, i alhora amb sensibilitat pel mecenatge i per l’obra social.”
Javier Suqué rep el premi amb records pels seus pares i un horitzó
per l’any vinent de cares a la inauguració del nou celler i el Festival
del Castell de Peralada, en la seva propera 35a edició.
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Orgull Peraladenc !

EL RESTAURANT
CASTELL PERALADA

REVALIDA NOVAMENT LA SEVA
ESTRELLA A LA GUIA MICHELIN 2021

Aquest mes de maig, el restaurant Castell de Peralada ha revalidat
novament l’estrella Michelin, que manté des de l’any 2018, any que
la va guanyar per primer cop.
El restaurant, dirigit pel tàndem del xef Xavier Sagristà i el sommelir
Toni Gerez, formarà part de la Guia Michelin 2021 juntament amb
els altres 54 establiments amb estrella de Catalunya.
La guia el destaca com un establiment singular, degut a la seva ubicació en un castell medieval del segle XIV que ha anat ampliant les
seves instal·lacions poc a poc. “En el restaurant, que atresora un
ambient clàssic ben actualitzat, atractius reservats a les torrasses i
fins a una idíl·lica terrassa davant d’un llac, el xef Xavier Sagristà
ens planteja una visió contemporània de la cuina tradicional empordanesa, sorprenent tant per la subtilesa dels sabors com pel seu
domini dels punts de cocció.” Finalment també en destaca el carretó
de formatges seleccionats pel cap de sala i sommelier Toni Gerez.
A més de l’estrella, la guia remarca el restaurant pel seu “molt bon
confort”, amb tres dels quatre distintius amb els que qualifica els establiments més o menys agradables.

RECONEIXAMENTS A EMPRESES LOCALS
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EL MIRALL
DE LA HISTÒRIA

JOAN ESCAPA I SERRA
(28.VII.1928-21.IV.2021)
MÚSIC, COMPOSITOR,
EBENISTA I ACTIVISTA
MUSICAL
INÉS PADROSA GORGOT

En Joan va néixer a Peralada el 28 de juliol de 1928, i fou el
fill petit d’en Baldomero Escapa Algans, agutzil i músic, i
de Llúcia Serra Algans. Els seus germans foren la Concepció, en Miquel i en Martí.
Es va casar amb Rosita Portell Serra, i el matrimoni va tenir tres filles: M. Teresa, Llúcia i Rosa Maria.
Joan Escapa de jovenet (Arxiu part. Joan Escapa)

ESCOLANIA PARROQUIAL I FORMACIÓ
A Peralada, vila de tradició musical, amb els èxits de la gran
cobla viscuts per tradició, en Joan començà a estudiar música a l’edat de 5 anys a l’ Escolania Parroquial amb mossèn
Alexandre Fernández, però l’esclat de la Guerra Civil suposà
un parèntesi en les seves activitats musicals.
Als dotze anys va anar al seminari, però en no tenir vocació
tornà a casa al cap de tres mesos. Mantenia viva l’afició per
la música i va continuar els seus estudis de solfeig amb el
senyor Marià Calvet (sogre del Sr. Vicens). En tres mesos va
avançar tres cursos i va seguir amb la professora Camil.la
Lloret, a Figueres.
Segons em va explicar el propi Joan, la primera Escolania Parroquial que hi va haver després de la guerra fou portada per
Mn. Josep Xatart qui, com a organista de la parròquia, ensenyava a cantar i donava nocions de música als assistents.
Va ésser en aquests moments quan es va parlar de continuar
l’Escola de Música del Castell. Don Miquel Mateu va comunicar-ho a Francisco Golobardes, fuster i home de confiança
a Peralada, dient-li: “Munteu l’escola, costi el que costi”. Golobardes va contactar amb Joaquim Serra i amb Eduard Toldrà. També es va dirigir a Josep Blanch, de Castelló d’Empúries, qui acceptà però amb la condició que havien d’esperar
ja que no podia deixar el que estava fent a la vila comtal. Per
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altres fonts, sabem que també ho va intentar amb l’escalenc
Lluís Albert, en aquells moments establert a Barcelona. Però
cap de les gestions va quallar.
Joan Escapa lamentava, igual que molts altres peraladencs,
la possible doble pèrdua, la de la formació musical de la
mainada i joves del poble, i la de la cobla.
Joan Escapa va iniciar-se en la trompeta, primer amb Josep
Carré de Peralada, que treballava a Cavas i tenia un bar a
la plaça del Carme. Seguidament, va haver de traslladar-se
a Figueres per seguir els estudis amb el Sr. Agustí Prunell,
aquest tocava amb la Banda del Castell de Figueres i, més
tard, fou fundador el grup musical Set-son/Setson; finalment, en Joan es va desplaçar a Girona amb el Sr. Miralda, el
trompeta de la Principal de la Bisbal. Sempre és bo que un
futur músic conegui bé dos instruments, així que per completar, va estudiar violí amb Arseni Corsellas, de Figueres.
A Peralada i, com a complement de la seva afecció musical,
va aprendre a ballar sardanes amb en Miquel Serra, en Quel,
oncle del biografiat, i juntament amb un grup de joves va
formar part de la colla sardanista anomenada “Carminchu”
en honor de Carmen Mateu, filla de Miquel Mateu. Ells participaren en el primer concurs de colles sardanistes que es
va dur a terme davant del Convent del Carme de Peralada, el
dia de la Mare de Déu del Carme.
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La Principal de Banyoles acompanyant uns
nuvis, 1954
(Fot. Coma) (Arxiu part. Joan Escapa)
Fila superior (d’esquerre a dreta): Josep
Saguer (tible); Joan Saliner (violí/flabiol);
Ferriol (fiscorn/Trombó); els nuvis; Ricard
Clavaguera (trompeta); Joan Escapa (trompeta/tenor); Francesc Pujol o l’avi Pujol
(tenora/saxo); Simó Costal (tiple/saxo).
Fila inferior: Pere Buscarons (2n tenora/
saxo); Lluís Sarquella (fiscorn/piano);
Carles Mauné (tenora/saxo); Sebastià Carreras (trompeta/violí); Josep Pujol, fill de
Francesc (contrabaix).

VIDA MUSICAL
A l’edat de 20 anys Joan Escapa va haver d’anar a complir el
servei militar a Sant Joan de les Abadesses i allà, en tenir coneixements de música, participà activament com a cantant
de l’orquestra local. Un dels records que conserva és l’actuació en la inauguració del saló de ball anomenat “Taga”.
En acabar el servei fou sol·licitat, com a cantant, per “La
Principal de Figueres”. Després, també com a cantant i trompetista, per “Els Nois d’Olesa” (1952) on hi va estar molt poc
temps degut a la dificultat dels desplaçaments, ja que en
Joan vivia a Peralada.
Participà també en altres formacions musicals com “La Principal de Banyoles” com a cantant i trompeta i va estar durant
tres anys (1953-1956), al mateix temps que treballava de fuster als “Tallers Buch”, però com sempre, degut a la dificultat
dels desplaçaments va haver de deixar aquesta formació.
Llavors va entrar a formar part de la “Ritmos” de Figueres on
hi estava com a vocalista. De 1957-58 fins l’any 1961, va anar
a França on durant quatre anys col·laborà amb el conjunt
de Caussade (Tarn i Garona), anomenat “Michel Bourdoncle”, amb seu a Albi. L’any 1962 va tornar amb la “Ritmos”, i
finalment l’any 1963, va participar amb l’orquestra “La Lira”
de Sant Celoni.

Orquestra Ritmos, 1957 (Foto Pérez Perxés)
(Arxiu part. Joan Escapa)
Al piano: Miquel Varela.
Fila superior: Joaquim Pujol, contrabaix; Josep Colls, bateria.
Fila inferior: Ramon Massip; Josep Pagès; Ferran Vives; Gabriel
Pallisera i Joan Escapa.

Però com ja sabem que el músic dels anys 40 i 50 havia de
tenir altres dedicacions per anar fent la viu-viu, en Joan
completava les tasques diàries fent de fuster i, la música, la
seva gran afecció, va haver de deixar-la de banda ja que era
incompatible amb una família i la feina diària, sobretot incompatible pels desplaçaments als que es veia subjecte.
Més endavant, i per un període de vint-i-cinc anys, Joan
Escapa fou el carter de Peralada, encara que mai va deixar
l’ofici de fuster.
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FUSTER, ESCULTOR I EBENISTA
Paral·lelament als seus estudis musicals, a l’edat de tretze
anys començà a treballar de fuster a Can Diudé, amb taller
en el carrer de l’Hospital.
En aquest sentit, cal fer una especial menció a una altra gran
afecció del nostre biografiat: l’escultura. De fet, el públic i
tots els feligresos la vam descobrir quan va obsequiar l’escultura del Crist a la columna, a la parròquia de Peralada,
que es pot admirar a l’església Parroquial de Sant Martí de
Peralada i a la Processó dels Dolors.
De jovenet, ja s’havia demostrat que en Joan tenia dots per
esculpir la fusta. Tant era així que, als setze anys, el volien
fer anar a Cannes a aprendre escultura amb Picasso. No va
anar a Cannes, però complerts els 18 anys, va passar mig any
a Olesa de Montserrat, i un altre mig any, a Esparraguerra,
llocs on va aprendre talla. Més tard, en els seus moments
d’esbarjo va realitzar una Mare de Déu d’olivera, que la rifaren les Filles de Maria; va executar una escultura dedicada al
St. Pare Joan XXIII; un díptic i el Sant Crist.
En les seves obres ha incorporat tot tipus de fusta (freixe,
roure, banús i boix), així sense acolorir disposava d’una
gamma de colors naturals.
Les darreres aportacions en aquesta disciplina van ser les
batutes de fusta treballada, per oferir a amistats especials i a
determinats directors d’orquestra.

Escapa al costat del Crist a la columna, quan encara estava al seu
taller (2001) (Fot. Inés Padrosa)

RECUPERACIÓ DE L’ACTIVITAT MUSICAL
Però va ser a partir de la jubilació, quan Joan Escapa va desenvolupar l’afecció que s’havia vist obligat a abandonar de jove.

La Coral Jove. L’any 1996, va crear la Coral Jove de Peralada de la qual en fou el director.
En paraules de la seva filla, Teresa: “Va formar la “Coral jove a
Peralada” perquè la mainada tingués una afició per la música i el cant. Jo penso que han estat els millors anys de la seva
vida, va disfrutar fent el que ell més estimava: la música.”
Així mateix, a ell se li deu l’existència d’uns cursos d’iniciació
a la música a la vila, establerts durant l’any acadèmic 1997-98.

El Crist a la Processó dels Dolors (Arxiu Sant Domènec)
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El primer any de la Coral Jove. Plaça Gran, Peralada, 1996 (Arxiu
part. Joan Escapa)
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La Coral de Peralada. En Joan va ser un dels principals
impulsors per a la constitució de la Coral. Es va iniciar l’any
1991 i, en els seus inicis, s’ocupà de la direcció el músic castelloní, Josep Joli, amic de Joan Escapa.
L’any 2017, el dia de Nadal coincidint amb la celebració del
seu 25è aniversari, l’Ajuntament de Peralada va homenatjar
la Coral de Peralada. Es va fer entrega d’una placa en reconeixement a la llarga dedicació de la Coral en pro de la vila.
Per la Festa de Pasqüetes els hi va ser entregat el Claustre
de Bronze.

Entrega de la distinció a La Coral de Peralada (Butlletí 2017, núm. 65)

Escapa compositor
I, com que el seu cap no parava de barrinar, va sorgir una
vessant inèdita, d’ençà la seva jubilació es va dedicar a compondre. Per a poder-ho fer amb èxit va estudiar harmonia,
va compondre i arranjar sardanes per cantar la Coral Jove
de Peralada.
En total va compondre 30 sardanes.

LA COBLA AMIGA DE JOAN ESCAPA: LA COBLA
CIUTAT DE GIRONA
Des del moment en què Joan Escapa es va dedicar a compondre, tenia necessitat de sentir com sonaven les seves
sardanes. I, va ser la cobla Ciutat de Girona la que s’ocupà
d’assajar-les, fer-les-hi gaudir i, finalment, estrenar-les. Un
dels moments importants va arribar l’any 2009 quan van
enregistrar una selecció de nou sardanes en format CD.
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Sardanes de Joan Escapa interpretades per la cobla Ciutat de
Girona, 2000) (Arxiu part. Martí Augé)
Conté las sardanes: Cantem la Pasqua (1994), Com ocells, A la Vila
de Peralada (1995), L’Empordanès (1999), Cant a Figueres (1997),
Quan bufa la tramuntana (1998), El Castell de Peralada (1999), El
balcó del Canigó (2000) i Aquell home (2000).

Recordo quan en Joan em venia a veure amb un cassette a
les mans i amb aquell somriure murri.
Em portava la gravació d’una nova sardana, a partir de la
interpretació de la cobla Ciutat de Girona. Després de nombrosos assajos, als quals ell assistia a Girona capital, ja havia assolit superar el trasllat de la partitura a la melodia.
Però, encara li faltava una coseta, ell volia disposar de lletra
d’acompanyament. Per això em portava la reproducció. I,
així va ser com, a la nit a casa, escoltàvem i tornàvem a escoltar les sardanes d’en Joan, tan alegres i encomanadisses que
et feien venir ganes de ballar. I, així va ser com, van sorgir les
lletres de quatre sardanes, de les quals en José Luis en va ser
el principal responsable.
De la seva relació musical de Joan Escapa i la cobla va néixer
una amistat, de la mateixa manera que va passar amb nosaltres. Fins el punt que ens va dedicar una sardana que va
titular Per Inés i José Luis, estrenada el gener de l’any 2010.
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El dia de l’estrena de la sardana a la Plaça Gran de Peralada, amb la cobla Ciutat de Girona (Arxiu part. Inés Padrosa)

Homenatge del consistori peraladenc
a Joan Escapa
Com és tradició, l’últim diumenge del mes d’agost, a la pineda
del Castell té lloc l’Aplec de la Sardana. L’any 2009 es va celebrar la 37èna edició, i va comptar amb la participació de les
cobles Ciutat de Girona, la Mediterrània i la Reus Jove.
En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Peralada li va retre un homenatge i va rebre de l’alcalde Sr. Pere Torrent i de la regidora
Anna Ma. Poch un obsequi commemoratiu. L’acte va ser compartit per familiars i amics i un nombrós públic.

Pere Torrent, alcalde, José Luis Torres, Inés Padrosa, Joan Escapa i
Anna Maria Poch, regidora de cultura (Arxiu part. Inés Padrosa)

En el Butlletí de Peralada núm. 42, de l’any 2009, diverses persones deixaren diferents escrits relacionats amb l’acte i amb
la seva persona (p. 6 i 24-28):
http://www.ddgi.cat/municipis/Peralada/butlleti/N%C2%BA42.%20Butlleti%20Peralada%202009.pdf

Epíleg
Una de les grans virtuts de Joan Escapa va ser estimular la música entre els adolescents i els adults de la vila i aconseguir
aglutinar-los en aquest món.
A Joan Escapa se l’ha qualificat amb molts adjectius, tots ells
positius. En Joan va ser una persona amable, generosa, agraïda, servicial, inquieta, treballadora, perseverant, sensible, que
estimava la música i la família per sobre de tot.
Joan Escapa, Toni Domínguez, Rosita Portell, José Luis Torres i Joan
Planas (Arxiu part. Inés Padrosa)
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Tots el mantindrem en el record!
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EL CASTELL DE PERALADA
(Sardana dedicada a Na Carmen Mateu de Suqué)
Música: Joan Escapa Serra
Lletra de: Inés Padrosa i José Luis Torres
Peralada, 9 de Febrer de 1999

A la fi del camí,

Joia estimada,

unes torres veiem,

resplendor del nostre ahir,

que s’enlairen tot coronant

restaràs dalt de l’horitzó per el favor

de Peralada el seu Castell.

dels teus senyors, dels teus grans fills,
dels seus afanys, jamai esmorteïts.

Al teu redós

Sempre rebràs, en tot moment,

nostra cultura ha revifat,

el nostre amor, el nostre esforç

i el teu impuls benefactor

nostre sentit d’agraïment,

ha fet més gran el nostre esclat.

per regalar-nos, per emparar-nos,
per ser el far xamós que guia els nostres fins...

A Peralada el seu Castell

per major delit! Nostre delit!

és l’esperó de tota nostra gent!
Cantem!

El Castell de Peralada
és història i esplendor,

A la fi del camí,

el Castell de Peralada

unes torres veiem,

és de música llavor.

que s’enlairen tot coronant

És honor!

de Peralada el seu Castell.
Si la tenora sents refilar
Per tu ballem

vora les aigües del Llobregat,

en germanor tots aplegats,

t’hi has d’atansar, sense dubtar,

i de tot cor, ens enlairem

que anem a ballar

i fem més gran el nostre clam.

al Palau de Peralada,
als jardins del seu castell,

A Peralada el seu Castell

la sardana revifada

és l’esperó de tota nostra gent!

que ens aplega

Cantem!

ara, per sempre i en tots temps.
Tots gaudirem per sempre més!

EL MIRALL DE LA HISTÒRIA
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Relació de sardanes
Cantem la Pasqua (1994), lletra i música de Joan Escapa.
A la Vila de Peralada (1995), lletra i música de Joan Escapa.
Com ocells (1995), lletra de Pere Golobardes.
Cant a Figueres (1997), lletra i música de Joan Escapa.
Quan bufa la tramuntana (1998), lletra i música de Joan Escapa.
L’Empordanès (1999), lletra d’Assumpta Estarriol.
Ciutat de Girona (1999).
El Castell de Peralada (1999), lletra d’Inés Padrosa i José Luis Torres.
A l’amic Josep Quer (1999), sardana de contrabaix dedicada al contrabaixista vilafantenc.

Projecció de Joan Escapa
· Riera, Carles; Serracant, Josep M. i Ventura,
Josep (1999), Diccionari d’autors de sardanes, inclòs a la revista Som.
· Padrosa Gorgot, Inés (1999). Peraladencs
del segle XX. El Butlletí de Peralada, núm. 11.
· Padrosa Gorgot, Inés (2009). Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà, p. 297-298.
· Les seves sardanes i particel·les estan recollides en el portal sardanista: https://
portalsardanista.cat/enciclopedia/sardanes/2/388

Aquell home (2000), dedicada a Miquel Mateu, lletra de José Luis Torres.
El balcó del Canigó (2000), lletra de Montserrat Badosa.
A Mollet de Peralada (2000), seguint la lletra de mossèn Manel Pont Bosch.
La gorga blava (2001).
Els pabordes de Sant Antoni (2001).
El nostre claustre de sant Domènec Peralada (2002), lletra de José
Luis Torres.
Un sentiment, tots catalans (2005), lletra i música de Joan Escapa.
Bet, som-hi! (2004) dedicada a la seva néta Bet Presas Escapa.
Recordant la senyoreta Carmenchu (2005), lletra de José Luis Torres.

El biografiat amb l’esposa i les tres filles
(Arxiu part. família Escapa Portell)

Per tu, Pere (2006), dedicada a Pere Pallé.
A Vilanova de la Muga i a mossèn Manel (2006), dedicada a mossèn
Manuel Seco.
Per vostè, senyor Enric (2008), dedicada a Enric Serra i Güell.
L’Escala, un grat record (2008), dedicada al 30è aniversari de l’Agrupació Sardanista Escalenca. I, al record de l’estada del seu pare, a l’Antiga
Principal de l’Escala.
Una altra Mireia i “iaios” (2008), dedicada a la besnéta Mireia Estevez Sagols.
Nascuts el trenta tres (2009), dedicada als sardanistes de Figueres nascuts el 1933.
El til·ler de Sant Domènec (2009).
Per Inés i José Luis (2010), dedicada a Inés Padrosa i José Luis Torres.
Reina de la sardana, Emília (2010), dedicada a Emília Pla Esparreguera,
membre de l’Agrupació Sardanista Pep Ventura.
Sardanes a l’Escala (2010).
Rei dels pabordes, en Pere (2010), dedicada a Pere Golobardes.
Bressol sardanista (2011).
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Agraïments:
Martí Augé, Miquel Brugat, Teresa Escapa,
Pere Mir, Rosita Portell i Carles Varela.
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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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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2020

cal reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’any
2021 (Expdt. X2020000619)

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del ple de la Corporació de data 14 de juliol de
2020 (Expdt. X2020000318)

3. Proposta d’aprovació d’un pla econòmic i financer (PEF)
2020-2021 (Expdt. X2020000451)

2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària del ple de la Corporació de data 30 de juliol
de 2020 (Expdt. X2020000466)
3. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.

4. Proposta d’aprovació de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Peralada i Vilabertran (Expdt.
X2020000096)
5. Proposta d’aprovació per al nomenament de jutge de pau
titular i substitut de Peralada (Expdt. X2020000412)

4. Informes de les regidories
5. Proposta d’aprovació de la 4a modificació de crèdit en el
pressupost de 2020

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2020

6. Proposta d’aprovació del compte general pressupost 2019

1. Ratificació de la convocatòria.

7. Proposta d’aprovació de l’adquisició de la parcel·la núm.
57 del polígon 5

2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del ple de la Corporació de data 24 de setembre de
2020. (Expdt. X2020000549).

8. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
9. Proposta d’aprovació del pla d’igualtat de l’Ajuntament de
Peralada 2020-2023
10. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre
Caritas de Girona i l’Ajuntament de Peralada per a la instal·lació de contenidors de roba usada
11. Proposta d’aprovació del conveni recollida selectiva de
paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre del municipi al Consell Comarcal de l’Alt Empordà
12. Assumptes urgents
13. Precs i preguntes

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 29 D´OCTUBRE DE 2020
1. Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries
per a l’any 2021 (Expdt. X2020000606)

3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària del ple de la Corporació de data 29 d’octubre
de 2020. (Expdt. X2020000602).
4. Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
5. Informes de les regidories.
6. Proposta d’aprovació del pressupost municipal per a
l’exercici 2021. (Expdt. X2020000673).
7. Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de
llocs de treball. (Expdt. X2020000675).
8. Proposta d’acord de la desafectació del vehicle municipal DACIA DUSTER AMBIANCE amb matrícula 6563HRL
i del ciclomotor RIEJU M2US MIUS 3.0 amb matrícula
7277JMH amb destí a la prestació de serveis públics. (Expdt.
X2020000712).
9. Proposta d’aprovació del text refós de la 7ª modificació del
POUM de Peralada. (Expdt. X2019000513).
10. Proposta d’aprovació inicial de la 8ª modificació del
POUM de Peralada. (Expdt. X2020000262).

2. Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fis-
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11. Proposta d’aprovació del conveni transaccional entre
l’Ajuntament de Peralada i Nova Perelada, SL, representada
per la sra. Rosa Maria Pous Chiva. (Expdt. X2020000711).
12. Proposta d’aprovació del conveni amb ADAMO. (Expdt.
X2020000710).
13. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del concurs se la
Sala de Vilanova de la Muga. (Expdt. X2020000469).
14. Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria d’ajuts a
famílies desafavorides. (Expdt. X2020000723).
15. Proposta d’aprovació del codi de conduta d’alts càrrecs.
(Expdt. X2020000708).
16. Proposta d’aprovació de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Fortià i de Peralada. (Expdt.
X2019000401).
17. Proposta d’aprovació de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Figueres i de Peralada. (Expdt. X2020000096).
18. Moció del Grup Municipal Independents de Vilanova
pel canvi de nom del municipi i terme municipal. (Expdt.
X2020000684).

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2021
1. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o la utilització especial del domini públic. (Expdt. núm.
X202100053).
2. Proposta d’acord d’aprovació provisional de la vuitena modificació del POUM de Peralada. (Expdt. núm. X202000262).
3. Proposta d’acord d’aprovació de l’adhesió al pacte
d’Alcaldes pel Clima i l’energia sostenible. (Expdt. núm.
X2021000028).
4. Proposta d’acord d’aprovació inicial de les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats del
municipi, exercici 2021. (Expdt. núm. X2021000035).
5. Proposta d’acord d’aprovació de la pròrroga del conveni
de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Peralada en matèria de seguretat viària. (Expdt.
núm. X2021000051).
6. Proposta d’acord d’aprovació inicial del Pla local de Joventut 2020-2024. (Expdt. núm. X2021000056).

19. Assumptes urgents.
20. Precs i preguntes.

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 20 DE GENER DE 2021
1. Ratificació de la convocatòria.
2. Sorteig per a la formació de les Meses Electorals per a les
Eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021.
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GRUP MUNICIPAL DE
JUNTS PER PERALADA
I VILANOVA DE LA MUGA
TREBALLEM PER TOTHOM. FEM FEINA. ANEM ENDAVANT !!!
Després d’uns mesos molt durs sembla que comencem a veure que l’estabilització de la pandèmia és una realitat gràcies
a la campanya de vacunació i que la normalitat és cada vegada més a prop. En tot aquest temps el nostre grup municipal
ha continuat treballant i ha estat al vostre costat per ajudar a
superar aquests moments.
Aquest mes de juny arribem a l’equador del nostre mandat.
És bon moment per fer un cop d’ull a la nostra trajectòria al
capdavant del Govern municipal i repassar el nostre full de
ruta. Aquests mesos de pandèmia no ens han fet defallir.
Un del punts del programa que finalment hem vist fer realitat ha sigut la obertura del llargament reivindicat Institut
Peralada. Ara ens queden mesos per encarar, conjuntament
amb el Departament d’Educació, la construcció de l’edifici
definitiu.
Des de finals d’any passat s’ha iniciat la il·luminació a les
cruïlles d’accés dels disseminats amb fanals solars. S’ha
aprovat una nova ordenança de tinença d’animals que ajudi
a mantenir el respecte i garantir la bona convivència. També
hem implementat la recollida selectiva de la FORM (matèria
orgànica) contribuint a la millora de la sostenibilitat.
Aquesta primavera hem iniciat els Pressupostos Participatius que han tingut molt bona acollida per part de la població. S’han presentat 270 propostes que ara estan en la fase
2, la fase de validació tècnica de les propostes rebudes, on
els serveis tècnics analitzaran si les propostes s’ajusten a les
normes del procés.

A Vilanova de la Muga s’ha finalitzat la restauració de les pintures de l’Església de Santa Eulàlia, l’arranjament del Passeig
de Dalt, hem pogut facilitar la instal·lació de fibra òptica, la
millora de l’entorn de Can Sala i la Sala i de les instal·lacions
del camp de futbol. També tenim el compromís de la Generalitat que abans de finalitzar l’any s’iniciarà l’asfaltatge de
les carreteres que uneixen Peralada – Vilanova – Castelló
(GIP-6042 i GIV-6043).
També destacar que la millora feta en el manteniment i en
l’ornamentació floral dels espais públics del municipi, fou
reconeguda el 2019 amb l’atorgament al municipi de la distinció de les tres Flors d’Honor de les Viles Florides.
Des del nostre grup municipal continuarem treballant en
el dia a dia, en la cerca de les solucions més idònies i en el
benestar dels vilatans i de les vilatanes. Esperem en breu
tornar a recuperar totes aquelles festes i tradicions que ens
uneixen com a poble, que tant ens agraden i poder gaudir-les
tots plegats.
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

Aquest estiu us convidem a visitar el recentment restaurat Claustre de Sant Domènec, que enguany celebra el 90è
aniversari d’ésser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN).
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INDEPENDENTS
DE VILANOVA
ENERGIES RENOVABLES SI, PERÒ NO ALS MACROPROJECTES ESPECULATIUS.
Aquests últims mesos s’està parlant molt de grans projectes de generació d’energia elèctrica com macroparcs solars,
eòlics ja sigui dins el mar o a la serra de l’Albera.
Des d’Independents de Vilanova creiem que s’ha d’apostar
per les energies renovables, però no per aquests grans projectes especulatius que aprofiten que el terreny agrícola i/o
forestal que tenen un preu més baix que el terreny industrial, quan la instal·lació solar o eòlica realitzaria una activitat industrial, creació d’energia.
De retruc el terreny agrícola s’encareix fent més difícil la
subsistència de l’agricultor.
A més, els macroprojectes estan fonamentats en generar
molta energia que s’ha de portar a vegades a molts quilometres provocant pèrdues d’energia molt grans pel camí i
desaprofitant-la.
Finalment, solen tenir un fort impacte visual i paisatgístic,
no només la instal·lació en si, si no també els seus accessoris
com camins per la instal·lació i manteniment, torres d’alta
tensió i estacions transformadores.
És per tot això que no creiem que aquest sigui el camí. Nosaltres creiem que hi ha una alternativa molt més viable.
Nosaltres proposem l’autogeneració d’energia per tal d’evitar la necessitat de crear aquests grans parcs al nostre entorn. Que des del nostre ajuntament podríem fomentar-ho
amb dos línies:
Tal com vàrem posar al nostre programa a les eleccions municipals del 2019, una primera mesura seria la instal·lació
de plaques solars als edificis municipals per tal de generar
energia d’autoconsum i la sobrant evocar-la a la xarxa. Cal
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recordar que es tenen teulades molt grans, com és el pavelló o el Centre. Aquesta és una inversió pel nostre poble en
que estalviaria diners en la factura de la llum del futur, tot
apunta que el preu de l’energia anirà en increment en un
futur proper.
La segona mesura, seria bonificar l’Impost Bens Immobles
(IBI) per aquells que instal·lessin plaques solars per autoconsum i per revertir a la xarxa, aquesta mesura la vàrem
presentar en forma d’ordenança el nostre grup al ple del
passat mes de desembre perquè fos aprovada el més aviat
possible, estem pendents de la resposta de l’equip de govern.
Altres avantatges, a més d’evitar possibles macroparcs al
nostre entorn, també evitaria noves línies elèctriques per
fer arribar la llum al nostre municipi. Un altre punt positiu
és donar feina a gent propera nostre (instal·ladors de confiança) i no a grans corporacions llunyanes que no revertiran en el territori.
Com es podria finançar? Al passat ple ordinari de març es
va presentar el tancament del pressupost del 2020 amb un
superàvit de mig milió d’euros i d’un romanent d’un milió i
mig d’Euros, creiem que la tresoreria de l’ajuntament podria
suportar aquesta inversió i la bonificació de l’IBI, voldríem
recordar que lluny de buscar mesures de pal·liar la crisi als
vilatans, el mes d’octubre, l’equip de govern va pujar un 3%
l’IBI i un 7,6% les escombraries.
Per tant, per tot el descrit anteriorment, creiem que seguir
aquesta política seria molt positiva pels nostres pobles i la
inacció pot portar accions negatives no volgudes al nostre
entorn. Aquest granet de sorra vol intentar guanyar sobirania popular amb un camp tant monopolitzat com l’energia
elèctrica, a més de reduir l’impacte en el medi ambient.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
24 DE SETEMBRE 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

PLE2020000005
Caràcter: Ordinari
Data: 24 de setembre de 2020
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 21.51 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 14 de juliol de 2020 (Expdt. X2020000318)
2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària del ple de la Corporació de data 30 de juliol de 2020 (Expdt.
X2020000466)
3.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
4.- Informes de les regidories
5.- Proposta d’aprovació de la 4a modificació de crèdit en el pressupost
de 2020
6.- Proposta d’aprovació del compte general pressupost 2019
7.- Proposta d’aprovació de l’adquisició de la parcel·la núm. 57 del polígon 5
8.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre la tinença
d’animals
9.- Proposta d’aprovació del pla d’igualtat de l’Ajuntament de Peralada
2020-2023
10.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Caritas de
Girona i l’Ajuntament de Peralada per a la instal·lació de contenidors de
roba usada
11.- Proposta d’aprovació del conveni recollida selectiva de paper i cartró,
envasos lleugers i envasos de vidre del municipi al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà

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, per
unanimitat dels assistents, la urgència de la
incorporació del punt següent amb el resultat
que segueix:
Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Peralada sobre l’assumpció de les
facultats de denúncia i sanció per infraccions a
normes de circulació en vies urbanes.

12.- Assumptes urgents
13.- Precs i preguntes
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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 14
DE JULIOL DE 2020 (EXPDT. X2020000318)
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:

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 30 DE JULIOL DE 2020 (EXPDT. X2020000466)
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:
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 Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)

Sra. Aina Cabello 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)

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)
Vots en contra: Cap
Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

Abstencions: Cap

3.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS.
ASSABENTATS
DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DEL PLE ORDINARI
DE 14 DE JULIOL DE 2020 I FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE
ORDINARI DEL 24 DE SETEMBRE 2020
DOCUMENT

DATA

NÚMERO

EXPEDIENT

DEC OBRES ABASTAMENT CANONADA BAIXA ENTRE GOLF I BY PASS 17092020

18/09/2020

2020DECR000381

1379-000003-2020

DEC APROVACIO 3MC 17092020

17/09/2020

2020DECR000380

1627-000003-2020

DEC ARRANJAMENT CEMENTIRI VILANOVA 17092020

17/09/2020

2020DECR000379

1379-000004-2020

DEC ASSUMPTES PROPIS EB 16092020

17/09/2020

2020DECR000378

3025-000013-2020

DEC ADM I EXC PROCES SELECIO AUXILIAR INFORMACIO TURISTICA 15092020

17/09/2020

2020DECR000377

1458-000002-2020

DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO PER A RESTAURACIO CLAUSTRE AL DEPT. DE
CULTURA 13092020

13/09/2020

2020DECR000376

2240-000025-2020

DEC ASSUMPTES PROPIS JM 08092020

13/09/2020

2020DECR000375

3025-000012-2020

DEC VACANCES SETEMBRE JP 08092020

13/09/2020

2020DECR000374

3025-000006-2020

DEC JGL 15 SETEMBRE 08092020

10/09/2020

2020DECR000373

1046-000022-2020

DEC NOMENAMENT PROCURADOR NJ 07092020

07/09/2020

2020DECR000372

9999-000138-2018

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 03092020

07/09/2020

2020DECR000371

2410-000008-2020

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT 03092020

03/09/2020

2020DECR000370

2361-000010-2020

CASA DE LA VILA
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DEC DESISTIMENT AJUDA FAÇANA XG 03092020

03/09/2020

2020DECR000369

2244-000001-2020

DEC DESISTIMENT OBRES XG 03092020

03/09/2020

2020DECR000368

2456-000001-2020

DEC DENEGACIÓ DISTINTIU CASC ANTIC 03092020

03/09/2020

2020DECR000367

2361-000009-2020

DEC ORDRE DEL DIA 03092020

03/09/2020

2020DECR000366

1046-000021-2020

DEC ASSABENTAT 02092020

03/09/2020

2020DECR000365

2997-000004-2020

DEC CONTRACTE SUMBINISTRAMENT SENYALITZACIO I BRIGADA 01092020

02/09/2020

2020DECR000364

1431-000006-2020

DEC CANVI DE TITULARITAT 01092020

01/09/2020

2020DECR000363

2575-000003-2020

DEC DISTINTIUS NUCLI HISTORIC JULIOL-AGOST 26082020

01/09/2020

2020DECR000362

2361-000008-2020

DEC ORDRE DEL DIA 27082020

27/08/2020

2020DECR000361

1046-000020-2020

DEC DECRET ESMENAR MANCANCES PISCINA HOTEL GOLF 27082020

27/08/2020

2020DECR000360

2240-000021-2020

DEC LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO AV. CONSTITUCIO, 8 25082020

27/08/2020

2020DECR000359

2436-000022-2020

DEC APROVACIO COMPTES 2N TRIM 2020 SERVEI ARRENDAMENT AIGUA I
CLAVEGUERAM 26082020

27/08/2020

2020DECR000358

1745-000001-2020

DEC APROVACIO NOMINES AGOST 26082020

26/08/2020

2020DECR000357

1510-000005-2020

DEC APROVACIO FACTURES 25082020

26/08/2020

2020DECR000356

1657-000011-2020

DEC VACANCES JM 24082020

26/08/2020

2020DECR000355

3025-000012-2020

DEC SOL SUBVENCIO 21082020

26/08/2020

2020DECR000354

2240-000024-2020

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 24082020

26/08/2020

2020DECR000353

2436-000047-2020

DEC ADM I EXC PROVISIONAL PROCES SELECIO AUXILIAR INFORMACIO TURISTICA 21082020

26/08/2020

2020DECR000352

1458-000002-2020

DEC ASSABENTAT CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA 19082020

25/08/2020

2020DECR000351

2436-000048-2020

DEC ASSUMPTES RPOPIS JORGE PUERTA 19082020

19/08/2020

2020DECR000350

3025-000016-2020

DEC BAIXA GUAL C SANT SEBASTIA 46 18082020

18/08/2020

2020DECR000349

2349-000005-2019

DEC VACANCES I ASSUMPTES PERSONALS TREBALLADOR JF 10082020

16/08/2020

2020DECR000348

3025-000004-2020

DEC LLICENCIA OBRES 16062020

14/08/2020

2020DECR000347

2436-000010-2020

DEC ESMENAR MANCANCES PISCINA MAS CABRETES 13082020

14/08/2020

2020DECR000346

2240-000021-2020

DEC ESMENAR MANCANCES PISCINA CAN GENIS 13082020

14/08/2020

2020DECR000345

2240-000021-2020

DEC RENOVACIO XARXA ABASTAMENT 13082020

14/08/2020

2020DECR000344

1379-000001-2020

DEC DISTINTIUS JUNY-JULIOL 13082020

14/08/2020

2020DECR000343

2361-000006-2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 13082020

13/08/2020

2020DECR000342

2436-000038-2020

DEC COMUNICACIO PREVIA HUT 12082020

13/08/2020

2020DECR000341

2571-000005-2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 12082020

13/08/2020

2020DECR000340

2436-000022-2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 12082020

13/08/2020

2020DECR000339

2412-000003-2020

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 12082020

13/08/2020

2020DECR000338

2442-000001-2020

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 07082020

07/08/2020

2020DECR000337

2436-000038-2020

DEC LLICENCIA OBRES 31072020

07/08/2020

2020DECR000336

2436-000018-2020

DEC LLICENCIA OBRA 05082020

07/08/2020

2020DECR000335

2334-000005-2020

DEC LLICENCIA OBRES 05082020

07/08/2020

2020DECR000334

2436-000031-2020

DEC APROVACIO FACTURES 06082020

06/08/2020

2020DECR000333

1657-000011-2020

DEC APROVACIO FRACCIONAMENT IAE 2020 06082020

06/08/2020

2020DECR000332

2121-000001-2020

DEC APROVACIO PADRO MATRIUCAL LLAR 2020-2021 03082020

06/08/2020

2020DECR000331

2005-000005-2020

DEC LLICENCIA OBRES 06082020

06/08/2020

2020DECR000330

2436-000047-2020
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DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 31072020

04/08/2020

2020DECR000329

2436-000046-2020

DEC SOL. SUBVENCIO 31072020

03/08/2020

2020DECR000328

2240-000014-2020

DEC VACANCES TREBALLADORA CG 29072020

29/07/2020

2020DECR000327

3025-000002-2020

DEC VACANCES TREBALLADORA IA 29072020

29/07/2020

2020DECR000326

3025-000010-2020

DEC APROVACIO NOMINES JULIOL 27072020

28/07/2020

2020DECR000325

1512-000006-2020

DEC ACCEPTACIO LINIA 3 23062020

27/07/2020

2020DECR000324

1376-000002-2020

DEC ORDRE DEL DIA 27072020

27/07/2020

2020DECR000323

1032-000005-2020

DEC ORDRE DEL DIA 24072020

24/07/2020

2020DECR000322

1046-000019-2020

DEC ASSABENTAT MODIFICACIO ACTIVITAT 22072020

24/07/2020

2020DECR000321

2544-000004-2020

DEC COMUNICACIO PREVIA HUT 23072020

24/07/2020

2020DECR000320

2571-000004-2020

DEC AMINISTRATIVA SUPORT 24072020

24/07/2020

2020DECR000319

1484-000004-2019

DEC PILONA C.CARME 22072020

23/07/2020

2020DECR000318

1403-000011-2020

DEC COMUNICACIO PREVIA HUT 17072020

23/07/2020

2020DECR000317

2571-000002-2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 16072020

23/07/2020

2020DECR000316

2544-000005-2019

DEC VACANES ESTIU 2020 AL 21072020

21/07/2020

2020DECR000315

3025-000005-2020

DEC VACANCES ESTIU 2020 MG 21072020

21/07/2020

2020DECR000314

3025-000009-2020

DEC ASSUMPTES PROPIS EB 21072020

21/07/2020

2020DECR000313

3025-000013-2020

DEC VACANCES ESTIU FO 21072020

21/07/2020

2020DECR000312

3025-000017-2020

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 21072020

21/07/2020

2020DECR000311

2436-000044-2020

DEC ASSABENTAT NAU 3 20072020

21/07/2020

2020DECR000310

2436-000020-2019

DEC ASSABENTAT BAIXA HUT 20072020

21/07/2020

2020DECR000309

112/2017

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 20072020

21/07/2020

2020DECR000308

2436-000032-2020

DEC ASSABENTAT RENUNCIA FESTIVAL 21072020

21/07/2020

2020DECR000307

2566-000001-2020

DEC APROVACIO COMPTES 1R TRIM 2020 17072020

21/07/2020

2020DECR000306

2126-000001-2020

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA LA COVA DEL PEIX 17072020

17/07/2020

2020DECR000305

2334-000011-2020

DEC COMUNICACIO PREVIA HUT 16072020

17/07/2020

2020DECR000304

2571-000003-2020

DEC CANVI ANUALITAT PUOSC 2020-2024 MUNICIPIS PETITS 16072020

16/07/2020

2020DECR000303

2240-000013-2019

DEC CANVI ANUALITAT PUOSC 2020-2024 LINIA INVERSIO 16072020

16/07/2020

2020DECR000302

2240-000013-2019

DEC ORDRE DEL DIA 16072020

16/07/2020

2020DECR000301

1046-000018-2020

DEC AUTORITZACIO FESTIVAL 15072020

15/07/2020

2020DECR000300

2758-000009-2020

DEC OVP CADUCADA 14072020

15/07/2020

2020DECR000299

2334-000003-2019

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PERSONES AMB DISCA15/07/2020
PACITAT FCM 14072020

2020DECR000298

2860-000007-2020

DEC ASSUMPTES PROPIS JP 14072020

14/07/2020

2020DECR000297

3025-000016-2020

DEC ORDRE EXECUCIO EP 14072020

14/07/2020

2020DECR000296

2442-000001-2020

DEC DISTINTIUS D'ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC MARÇ-JUNY 14072020

14/07/2020

2020DECR000295

2361-000005-2020

DEC TORN TARDA NIT XC 14072020

14/07/2020

2020DECR000294

1482-000004-2020

DEC SUBVENCIO FAÇANES 10072020

14/07/2020

2020DECR000293

9999-000157-2019

DEC DESISTIMENT 10072020

14/07/2020

2020DECR000292

2412-000002-2020

DEC ORDRE DEL DIA 10072020

13/07/2020

2020DECR000291

1046-000017-2020

CASA DE LA VILA
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DEC AUTORITZACIO US PAVELLO MUNICIPAL PER A ASSAIGS FESTIVAL CASTELL
PERALADA 2020 20200709

13/07/2020

2020DECR000290

1599-000008-2020

DEC DENEGACIO PERNOCTACIO A UN GRUP D'ESPLAI DE BARCELONA
20200709

09/07/2020

2020DECR000289

1599-000007-2020

DEC CONCESSIO D'US MATERIAL PER A CAMPANYA MULLA'T PER L'ESCLEROSI
MULTIPLE 2020 20200706

09/07/2020

2020DECR000288

1613-000003-2020

DEC ORDRE DEL DIA 09072020

09/07/2020

2020DECR000287

1032-000003-2020

DEC SOL SUBVENCIO 09072020

09/07/2020

2020DECR000286

2240-000003-2020

4.- INFORMES DE LES REGIDORIES

4.1.2. Vilanova de La Muga

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

S’està arreglant l’entorn del bar La Sala pavimentant part de la
terrassa i fent les rampes i accessos per adaptar-los per accessos a
persones amb mobilitat reduïda. Està previst ubicar-hi dos para-sols
per completar el nou espai de terrassa.

4.1.1. Àrea de Alcaldia
Poques novetats des del passat ple del 14 de juliol. S’està acabant
l’enjardinament de l’aparcament del Bullidor i s’han trets els pals
que delimitaven els espais d’aparcament dels vehicle. Aquests
s’han traslladat al pati de l’Institut per delimitar les zones per
prevenció de la COVID.

Actuacions

Àmbit
Rec. Molí

Mugueta

Àmbit
Mugueta

T1: Excavació i retirada de llots

x

x

x

T2: Transport i càrrega de llots dins de l'obra

x

x

Adequació morfològica del terreny
x

G2: Treballs de gestió de la vegetació
G3: Arrencada de macròfits

x

x

T3: Excavació en zona de desmunt

x

x

G4: Retirada de residus vegetals

x

x

T4: Transport i càrrega de terres a obra

x

x

G5: Eliminació de la canya

x

x

T5: Estesa i compactació d'argiles

x

x

T6: Instal·lació de geomembrana EPDM

x

x

T7: Instal·lació de geotèxtil

x

T8: Acabat i allisada de talussos o retalussat

x

x

T9: Decapatge de terra vegetal

x

x

T10: Estesa de terra vegetal obra

x

x

x

T11: Estesa de terra vegetal préstec

x

x

x

T12: Excavació de rasa per refer agulles camps

x

T13: Estesa de terres

x

T14: Excavació per a fonamentació esculleres i gabions

x

x

B1: Estaques llenyoses o vives

x

x

B2: Feixines vives de brancatge

x

G6: Retirada manual i mecànica de soca
G7: Retirada de runes i brossa

x

Estructures i elements hidràulics
E1: Submnistrament i col·locació comporta

x

E2: Sumnistrament i col·locació d'escala limnimètrica

x

E3: Mesurador de cabal

x

E4: Anul·lació de tub de desguàs

x

Hidrosembres
H1: Hidrosembra

x

x

Plantacions
P1: Plantació arbòria i arbustiva vegetació ribera

Actuacions de bioenginyeria
x

x

Fauna
F1: Prospecció fauna protegida

x

x

B3: Escullera viva

F2: Assessorament i captura de fauna aquàtica

x

x

B4: Transplantament de rizoma de macròfits

x

B5: Gabions

x

Adequació o formació d'accessos
A1: Adequació-formació d'accessos
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Actuacions

Rec. Molí

Gestió de la vegetació
G1: Treballs de gestió de la vegetació

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya ha iniciat el Projecte Constructiu. Millora Ambiental.
Recuperació Ambiental De La Riera Mugueta I Rec Del Molí a
Castelló d’Empúries. Alt Empordà. Segons el projecte el termini
d’execució de les obres tindrà una durada de 7 mesos. El resum
d’actuacions és el següents:

x

x

x

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Les obres són a càrrec de Departament i totes les gestions, obres,
avisos a veïns, etc se n’encarreguen ells. En aquest cas l’Ajuntament
només ens donem per assabentats del projecte.
Del concurs per la concessió de la gestió del Bar La Sala s’han
presentat dues propostes. Estem a l’espera de fixar la data per
l’obertura dels sobres.

4.2. ÀREA DE TURISME, ENSENYAMENT, MEDI AMBIENT.

4.2.1. Àrea de Turisme
Aquest estiu hi ha hagut una baixada tant en ingressos com
en visitants amb l’evident causa de la situació provocada per la
pandèmia. Durant tot l’estiu s’ha fet atenció presencial en l’horari
habitual i, malgrat la situació, les conseqüències pels beneficis
econòmics de l’activitat de Sant Domènec no han estat severes:
un 8%. L’any 2019, els ingressos van ser de 5471.28€ i aquest any
de 5024.3€. Aquest fet es pot deure en part per l’elevat increment
d’ingressos i visitants en visites guiades, de les quals en destaquen
la visita teatralitzada.
Ara bé, sí que s’ha notat un descens molt notable de visitants
estrangers (destacant els francesos, públic molt habitual a la nostra
vila i comarca) i un descens general gran de visitants.
Durant els mesos de juliol i agost una estudiant del Grau de Turisme
de la UdG ha cursat les seves pràctiques en el CTC Sant Domènec.

Visitants
Podem concloure que durant aquest estiu el mes que ha vingut
més gent ha estat l’agost, amb 2237 persones, gairebé el doble que
el mes de juliol, amb 980. La majoria dels visitants han vingut en
família (43 %) o parella (37 %), seguit d’amics o en solitari. Si ho
comparem amb l’any 2019, trobem uns percentatges similars tot i el
descens de visitants. Degut a la situació pandèmica, el descens de
visitants ha estat de gairebé un 40% respecte 2019: si bé el 2019
van visitar Sant Domènec 5988 persones, el 2020 van ser 3601. A
més, tot i que a l’estiu no rebem tants visitants en grup, aquest any
hi ha hagut un descens obvi en aquest segment de visitants, passant
de 361 a 55 persones (85%).
Pel que fa a la procedència, el descens més notable ha estat el públic
estranger, destacant el francès, d’un 73%. El públic majoritari ha
estat el català (57%) i l’espanyol també ha sofert un descens del
24%. A nivell municipal, però, ens trobem que Madrid, amb 114 es
troba just darrere de Barcelona.

Marxandatge
El 2020 hi ha hagut un descens de gairebé el 37% en marxandatge
respecte 2019.

Cal mencionar que durant tot l’estiu no s’han venut entrades
combinades, ja que el Museu del Castell ha estat tancat.

Visites guiades d’estiu
Aquest estiu s’ha donat un tomb a les visites guiades i s’han ofert
6 rutes diferents, 2 a Vilanova de la Muga i 4 a Peralada. Aquestes
visites s’engloben en 3 grups, culturals, naturals i la teatralitzada.
Si analitzem les visites guiades d’estiu de l’any 2019 en el mateix
període, podem confirmar un notable augment en nombre de
visitants i benefici. Durant aquest estiu hem tingut un total de
528 visitants en visites guiades de Peralada i Vilanova de la Muga,
generant un benefici per l’ajuntament de 732€. L’any 2019 en vam
tenir 127 amb un benefici de 160€. Això es tradueix en un augment
del 78% dels beneficis i del 76% de visitants.
De les visites especificades als annexos, hi va haver dos grups que
en van realitzar:
- El dia 18 de juliol vam fer la visita Teatralitzada Peralada: Cendres,
cèntims i celebracions, a un grup de 21 adults i 4 menors de 12 anys,
que formen part dels Gegants de Peralada.
- El dia 2 d’agost també vam fer una visita teatralitzada per un grup
de 30 adults, per l’agència de viatges Tourist Club 65 de Figueres.

Promoció de les visites
Les visites guiades s’han promocionat a diferents mitjans: xarxes
socials a través dels canals propis o de pàgines especialitzades, premsa
(escrita i digital), ràdio i Televisions locals (Empordà i Garrotxa).
Per tal de saber quines de les plataformes de difusió han estat les
més rellevants i de cares a futures campanyes, s’ha demanat als
participants de les visites guiades com han descobert la informació
sobre les mateixes. En general, es demostra que el que més funciona
és la web de turisme de Peralada, les consultes fetes a l’oficina de
turisme, també telefònicament, l’acord amb la influencer Mireia
Canalda per difondre la visita teatralitzada a canvi de gaudir de
gratuïtat i les xarxes socials de l’ajuntament. Pel que fa a webs en que
s’ha invertit que han difós les visites, en destaca especialment Sortir
amb Nens. Cal tenir en compte, també, que algunes persones han dit
que ens han conegut per cerques a internet, cosa que podria ser a
través de qualsevol de les webs citades en la graella següent o d’altres.

Empordà Turisme
Com a vocal representant dels pobles d’interior he assistit a les
Juntes i reunions (tant virtuals com presencials) que l’associació
Alt Empordà Turisme ha requerit al llarg del trimestre. S’ha fet una
molt bona valoració de la campanya #JoEmPlantoAlEmporda i de
l’abast de la mateixa en l’àmbit català.

En termes generals, el descens s’ha fet palès pel mes de juliol. Pel
que fa a l’agost i el setembre, s’ha mantingut una xifra similar.

Entrades del Museu de la Vila
Les vendes d’entrades del Museu de la Vila han tingut un descens
del 13%, de 550,30€. L’import de les entrades venudes ha estat de
3578,10€ respecte els 4128,40€ de l’estiu de 2019. Tanmateix, cal
tenir en compte que hi ha hagut un descens del 40% de visitants
respecte l’estiu passat, cosa que permet tenir una visió no tan
negativa d’aquest moderat descens de beneficis.

CASA DE LA VILA
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4.2.2. Àrea d’Ensenyament

Vies Verdes/Pirinexus/Camí Natural de la Muga

Casal d’estiu

S’ha fet el seguiment de la sega del Camí Natural de la Muga. Està
pendent encara la reparació d’un tram de la mota per part de Vies
Verdes i se’n fa el seguiment.

Malgrat la situació excepcional que estem vivint i tot i els
estrictes protocols a seguir i d’acord amb l’empresa ACTIESCOLA,
adjudicatària de la realització del casal, es va poder oferir del 29 de
juny al 28 d’agost.
Un total de 101 participants i 17 joves han pogut gaudir del nostre
casal. Vull agrair públicament al Director del Casal, l’Albert Carbó,
la gran tasca que ha desenvolupat en una situació atípica i molt
complicada i també al seu equip de monitores i monitors.

Punt Informació Energètica
S’ha presentat el calendari d’assessorament personalitzat per al
Punt d’Informació Energètica. S’ha demanat que es sobre l’estalvi
energètic, també s’ha demanat la possibilitat de fer miniauditories
en comerços sobre la mateixa qüestió. També es faran xerrades, la
primera el proper 1 octubre sobre el vehicle elèctric.

Llar d’Infants
Aquest 3r trimestre ha servit per preparar tots els plans i protocols
d’obertura de la Llar de cares al setembre. Hem iniciat el curs amb 25
alumnes repartits en dos grups estables, 3 educadores i la directora.

Escola Ramon Muntaner
Aquest estiu en les instal·lacions de l’Escola s’ha realitzat el casal.
S’ha treballat amb la direcció del centre les noves mesures d’higiene
i desinfecció derivades de la situació excepcional.

Institut Peralada
Tal i com us informarà el meu company Ernest Pratcorona, s’ha dut
a terme la reforma de les instal·lacions de l’antic Espai Jove.
A principis de mes l’equip directiu de l’Institut va presentar als
alcaldes i/o regidors dels municipis de l’àrea d’influència el projecte
pedagògic i vam conèixer les instal·lacions ja acabades. L’equip
directiu va fer palesa les mancances de material que hi ha i va
demanar als consistoris de fer una aportació econòmica que ajudi
a complementar-lo. Com veureu en el punt de l’ordre del dia de la
modificació pressupostària s’ha destinat una partida de 6 mil euros
per a tal fi.

4.3. ÀREA DE CULTURA, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

4.3.1. Àrea cultura
Activitats culturals
Aquest estiu, com ja va passar en els darrers mesos, els actes
programats sota el títol A la Fresca, programació presentada en
el ple ordinari del mes de juliol passat, s’han vist afectats per les
recomanacions dels diversos departaments de la Generalitat de
Catalunya per prevenir i/o aturar els efectes de la pandèmia del COVID
L’única programació que s’ha mantingut han sigut les exposicions
d’art. Aprofitant els canals digitals de què disposa l’Ajuntament,
s’han difós dues explosions: la 8a Mostra d’Art dels artistes locals
i una exposició d’il·lustracions de l’empordanesa Maria Alzamora.
Com que ambdues propostes han tingut bona acceptació, ja s’està
treballant en una programació d’exposicions per a aquesta tardorhivern utilitzant els mateixos recursos de divulgació.
Actualment, estem valorant quines activitats previstes en el
calendari tardor-hivern es podran realitzar tal com es preveien o
amb un nou format.

4.2.3. Àrea de Mediambient

Restauració claustre romànic de Sant Domènec

Identificació i control de gats ferals

La Diputació de Girona, dins el Pla de Monuments, ens ha concedit
una subvenció de 23.010,00 € per a la restauració del claustre.

Aquest trimestre s’ha continuat amb la captura, identificació i
esterilització dels gats ferals de la zona del golf, amb la col·laboració
de les voluntàries i voluntaris de l’Associació Perlagats. S’ha habilitat
una zona de la urbanització del golf per tal d’instal·lar uns refugis
menjadora per als animals amb la intenció de que es vagin traslladant
cap aquesta àrea.

Gestió de residus municipal
S’ha assistit a la reunió sobre la redacció del Pla Estratègic de
Residus Comarcal.
S’han mantingut reunions amb el servei de Medi Ambient del CCAE
per assessorament en matèria de residus i com millorar el servei.

La restauració es dividirà en dues fases. La primera té un cost de
37.725,00 €, 23.010,00 dels quals es finançaran amb la subvenció;
la resta, amb recursos propis.
L’àmbit de treball d’aquesta 1a fase seran 4 alçats (2 costats, interiorexterior). S’hi farà una intervenció de conservació consistent en
treballs de neteja, consolidació i reintegració de morters per
estabilitzar els suports i eliminar-ne les alteracions.
També hem sol·licitat una subvenció al Departament de Cultura
de la Generalitat, que, en cas que sigui concedida, es destinarà a la
realització de les actuacions previstes en la 2a fase de l’any vinent.

Viles Florides
Conjuntament amb la Regidoria d’Agricultura, s’ha redactat i enviat
la memòria d’actuacions 2020 del nostre municipi ja que per la
situació actual les visites del jurat que atorga les distincions han
quedat suspeses.
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Restauració carrossa mortuòria de Vilanova de la Muga

Serralleria

Aquest mes de setembre han començat els treballs de restauració
de la carrossa mortuòria que es va utilitzar a Vilanova de la Muga
des de finals del segle XIX fins a després de la guerra civil. Els treballs
consisteixen en la neteja i el sanejament del carro, el tractament
contra els corcs, el repintat de tot el vehicle, la hidratació de les
muntures de cavalls i en diverses feines de tapisseria del coixí del
conductor i del cortinatge del carro.

- Muntatge de 3 noves finestres d’alumini a la façana.

Recentment també hem pogut recuperar la gorra del portador del
carro, que, tot i que es troba en un estat de conservació dolent,
encara conserva les inicials SFM (Serveis Funeraris Municipals).

- Instal·lació d’un marc d’alumini amb vidre i portes corredisses a
la recepció.
- Reparació de totes les finestres de ferro de la façana sud.
- Substitució de tots el vidres trencats o en malt estat.
- Canvi del sentit d’obertura de les portes de ferro de les entrades
nord i sud.
- Instal·lació de sistemes d’obertura ràpida antipànic.

Calefacció

4.3.2. Àrea de comunicació i participació ciutadana

- Substitució de l’antiga instal·lació mono tub per una nova de doble
circuit per tal de millorar el rendiment i l’eficiència energètica.

4.4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA , PATRIMONI I OCUPACIÓ

Pintura

4.4.1. Àrea de promoció econòmica, patrimoni i ocupació

- Pintat tot l’interior de color blanc, les portes i finestres de color

Durant aquest darrer trimestre aquesta regidoria s’ha centrat en el
seguiment i execució de les obres de reforma del institut, seguint
les demandes i normatives del departament d’ensenyament, però
sense perdre de vista, que el que hem fet, és una reforma d’adequació
d’un edifici ja existent .

PRINCIPALS TREBALLS REALITZATS

verd, i la façana exterior del mateix color que hi havia.

Seguretat

- Instal·lació de cinc extintors en el recinte, complint la normativa vigent.
Un agraïment sincer a tots els industrials i membres de la brigada
municipal que han participat per la seva implicació i esforç per tal
de complir amb els seus treballs dins les dates previstes.

Paleta

- S’ha passat de cinc aules que hi havia a quatre aules actuals, per
poder complir amb el rati de 52 m2 mínims per aula.

- Enderrocament de la paret que separava correus de l’edifici per
aconseguir una entrada amplia i lluminosa que faciliti l’entrada al
centre i l’evacuació ràpida en cas d’emergència.
- Construcció de dues rampes d’accés per les persones de mobilitat
reduïda, una a l’entrada principal de la façana nord i una altra a la
façana sud d’accés al pati més la barana adaptada.
- Tancament de l’antiga porxada d’entrada el centre, per aconseguir
una nova sala destinada a les visites dels pares.

OCUPACIÓ
Pel que fa al servei de FEINA EN XARXA, durant aquests darreres
dos mesos no s’han rebut noves ofertes laborals del municipi.
Aprofitem per recordar que encara hi ha 11 ofertes actives i que es
poden consultar 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 d’agost, el
municipi té un atur registrat de 60 persones, que representa una
taxa d’atur registral del 7,03%.

- Adaptació d’un lavabo ja existent, per a persones de mobilitat reduïda.
- Millora dels lavabos de nois i noies.

4.5. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INFÀNCIA I JOVENTUT

- Canvi del sentit d’obertura de les portes de totes les aules girant
els marcs per tal de poder-les aprofitar.

4.5.1. Benestar Social

Electricitat

- Nova instal·lació elèctrica amb tub vist.
- Substitució de tots el llums existents per sistemes d’ il·luminació LED.
- Instal·lació de tota la xarxa de cablejat i preses d’internet des del
rack a totes les aules i despatxos existents.
- Instal·lació del sistema de llums d’emergència i rètols indicatius
de les sortides.
- Tramitació de l’expedient i execució dels treballs necessaris pel
canvi de potencia elèctrica a 25kw.

CASA DE LA VILA

Centre de Dia
El Centre de Dia va reobrir les seves portes amb totes les mesures
preventives i protocols de seguretat prèviament treballats el passat
dia 1 de setembre.
S’ha pogut observar una davallada en els usuaris/es del servei,
segons expressen a l’espera de veure com es desenvolupa la situació.
Actualment hi ha 11 usuaris/es actius, a diferència dels 17 que hi
havia al mes de març. No obstant, s’han rebut mostres d’interès de
nous usuaris/es i una previsió de 2 noves incorporacions el proper
dilluns, per tant 13 persones.

15

Homenatge nonagenàries

4.6. ÀREA DE SERVEIS, USOS PÚBLICS I SANITAT

Enguany no es va poder celebrar la tradicional festa en homenatge
a les persones que aquest any celebraven els 90 anys de la manera
en com la coneixem habitualment. No obstant, es va optar per fer
entrega de la placa personalment a la porta dels habitatges de les
persones homenatjades per tal de prevenir el risc de contagi. Aquest
any van ser 8 persones les que van rebre la placa.

4.6.1. Àrea de Serveis

Campanya contra les violències masclistes
Ens hem sumat a la campanya “Jo sóc Punt Lila” del Consell Comarcal.
S’ha realitzat la compra de material de sensibilització per tal de
poder-lo proporcionar en diferents esdeveniments organitzats i que
serà costejat de manera íntegra per la subvenció rebuda del Pacto
de Estado contra la violència de gènere, promoguda pel Ministeri
d’Igualtat.

II Pla d’Igualtat
S’ha estat treballant amb l’empresa encarregada, la redacció del
nou pla d’Igualtat del què disposa l’Ajuntament de Peralada i que és
d’aplicació dins aquesta institució, per tal de poder-lo renovar, ja que
la durada de l’anterior finalitza a finals de setembre. Per tal de fer una
diagnosis acurada, l’empresa ha passat una enquesta anònima als
treballadors/es de l’Ajuntament i a partir d’aquí n’ha tret les dades
que es presenten al pla, el qual també marca orientacions a tenir en
compte de cares als propers anys en relació a la igualtat.

4.5.2. Infància i Joventut
Espai Jove
Des de l’Àrea de Joventut s’han aprofitat els mesos d’estiu per a
preparar la tornada a les activitats presencials a partir de la tardor.
Així, s’han estat preparant les noves instal·lacions, s’ha fet una
valoració dels diferents aspectes relacionats amb el servei, s’ha
buscat un nou dinamitzador i s’han treballat les diferents mesures
que s’hauran de prendre a l’hora de reprendre les activitats. La
previsió d’obertura és a principis d’octubre.
Com a principal novetat, a part del canvi de local, és la contractació
d’un nou dinamitzador i també el canvi en l’horari d’obertura
d’aquest espai.
Veient que no s’havien complert els objectius que ens havíem marcat
amb el recurs, s’ha pres la decisió de poder canviar la persona
referent per tal de treballar en la reactivació de l’Espai. A més a
més, fins ara s’obria l’espai els dijous, divendres i dissabtes a la tarda
i a partir d’ara l’horari d’obertura serà de dimarts a divendres de 16h
a 19h i un dissabte al mes en el que, quan la situació de COVID ho
permeti, s’organitzaran activitats extraordinàries.

Pla Local de Joventut
Ja s’ha realitzat la redacció de la diagnosi i actualment s’està
treballant en el disseny dels objectius i accions a desenvolupar al
llarg del següent pla.
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Al restaurant del Centre, que gestiona la Societat Municipal, desprès
del temps tancat per les mesures dictades en prevenció dels contagis
de la pandèmia, s’esperava una baixada molt important tant en
ingressos com en clientela. Així ha estat amb el turisme estranger,
però en canvi hi ha hagut una afluència més alta de la esperada en
turisme local i del país, fet que ha permès que a final d’agost s’hagi
quasi compensat les pèrdues acumulades per el període tancat,
que tot i tenir unes despeses de personal rebaixades gràcies a que
bona part del personal estava en situació d’ERTO encara generava
despeses de seguretat social. En funció de com evolucioni la
pandèmia i les directrius que marquin des de els departaments de
salut, s’estudiarà un nou ERTO o la pròrroga de l’actual si es pot, per
tal de que les pèrdues que es poden produir en el propers mesos
siguin les menors possibles.
S’han canviat els 4 bancs de la Pl. Gran posant-ne d’un model més
nou i ergonòmic dels que hi havien, que per la seva inclinació del
seient dificultava a la gent gran l’acció d’aixecar-se.
S’ha signat un contracte de manteniment per els aparells de
climatització de la Llar d’infants i el Centre Sociosanitari i s’han fet
les revisions oportunes.
S’ha instal·lat un by-pass a l’entrada d’aigua del centre sociosanitari,
que era necessari per tal de que es pogués fer una desinfecció
química com a acció preventiva de legionel.la. Aquesta ja ha estat
feta, abans de la re-apertura del centre, així com també s’ha fet
l’anàlisi corresponent que es fa al camp d’unes setmanes de la
desinfecció per comprovar el resultat d’aquella, i el resultat ha estat
que l’aigua està lliure de legionel·la.
També s’ha fet la pressa de mostres d’aigua a la llar d’infants i al
pavelló, després de que a finals d’agost es fes la desinfecció química
corresponent, i estem a la espera dels resultats, que en condicions
normals haurien de ser satisfactoris.
DipSalut també ha realitzat un control de l’estat de les sorreres
de la Llar d’infants i de la escola, que per altre part havien estat
condicionades prèviament per la brigada municipal.
S’han adaptat els horaris del personal de neteja per poder donar
resposta a la necessitat de neteja i desinfecció de les zones d’acollida
matinal, tant a la llar com a la escola, i també del menjador de la escola.

4.7. ÀREA D’ AGRICULTURA I ESPORTS

4.7.1. Àrea d’agricultura
Pel que fa a Peralada, s’ha desbrossat diferents camins del terme on
la vegetació era densa. De la mateixa manera es farà a Vilanova en
breus i es repararà o es millorarà els camins rurals que ho necessitin
a l’espera del mal que puguin fer les pluges de la tardor.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

4.7.2. Àrea d’esports

Camp de futbol de Vilanova

Pavelló Municipal d’Esports

El camp de futbol de Vilanova torna a tenir vida des de principis de
mes, ara bé, sense utilitzar els vestidors, doncs les circumstàncies
no ho permeten.

La Sala de Fitness del pavelló, va reobrir al públic el dia 1 de setembre
de 2020, amb un seguit de normes i mesures preventives, que inclou
la limitació de l’aforament al 30% de la seva capacitat com també
el seu ús per franges horàries.
Pel que fa a les activitats dirigides, queden posposades a falta de poder
garantir les mesures d’higiene i seguretat que la situació requereix.
Es va dotar les instal·lacions de més equipament esportiu, per tal
que l’Institut de Peralada practiqui Educació física amb més varietat
de material de la que ja hi havia.
Per altra banda, cal dir que tant el Club de Patinatge, com el Club
de Bàsquet van començar els entrenaments el dia 14 de setembre,
amb els seus respectius protocols i sempre complint les normes i
mesures preventives.

Camp de futbol de Peralada
Pel que fa a l’estadi municipal de futbol, està previst a finals d’aquest
mes ressembrar-lo per tal que les condicions del terreny de joc siguin
les més òptimes.

El Club de futbol de Peralada hi entrena de dilluns a divendres, i és
per això, que se li fa el manteniment setmanalment, per tal que si
jugui en les millors condicions possibles.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 4A MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT EN EL PRESSUPOST (EXPDT. X2020000548)
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:

De la mateixa manera que al Pavelló, el Club de Futbol va iniciar els
entrenaments la segona setmana de setembre, sempre seguint el
protocol que pertoca i vetllarem per a que així segueixi, doncs és
una zona on hi ha un flux de gent important i de molta activitat.

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 4/2020
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLTG
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

1531

21001

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAMINS PERALADA

35.000,00

5.000,00

40.000,00

1

342

21201

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL

18.000,00

4.819,00

22.819,00

1

920

21203

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ALTRES EDIFICIS

8.000,00

6.000,00

14.000,00

2

333

21200

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS A CÀRREC DE ST DOMÈNEC

10.628,27

25.000,00

35.628,27

1

934

35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

2.500,00

500,00

3.000,00

1

326

46500

CCAE CONVENI TRANSPORT ESCOLAR VILANOVA

2.500,00

1.500,00

4.000,00

1

320

48000

APORTACIONS A CENTRES EDUCATIUS

5.000,00

6.000,00

11.000,00

1

165

61913

ENLLUMENAT DISSEMINATS

5.000,00

4.600,00

9.600,00

2

336

68203

RESTAURACIÓ CLAUSTRE ST DOMÈNEC-FASE I

23.010,00

14.715,00

37.725,00

1

342

63902

ENLLUMENAT CAMP FUTBOL GESPA ARTIFICIAL

2.880,00

24.120,00

27.000,00

3

342

63205

VESTIDORS CAMP DE FUTBOL DE VILANOVA

23.775,10

2.996,00

26.771,10

95.250,00
Pressupost de despeses: Crèdits extraordinaris
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

1

150

62914

CÀMERES VIGILÀNCIA

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

CASA DE LA VILA

97.750,00
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Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria general. Detall del corresponent finançament:

Pressupost d’ingressos: increment
Org.

Econ.

Descripció

Prev. inicial

Modificació

Prev. definitiva

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

204.890,45

97.750,00

302.640,45

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS
Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb
data 18 de setembre de 2020

Fonaments jurídics
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’hisendes locals (en endavant TRLHL).
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per
a l’exercici 2020.
D’acord amb l’anterior l’Alcalde-President proposa al Ple de la
corporació l’adopció dels següents ACORDS:

97.750,00
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

Primer.- Aprovar inicialment l’expendient número 4/2020 de
Suplement de crèdit i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent
Líquid de tresoreria general (Exp. X2020000548) i el detall del
qual és el següent:
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini
de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis

“Manifesta el regidor sr. Joan Carles Planas que han votat a favor de la
modificació perquè s’ha decidit incloure una sèrie de reivindicacions que el
seu grup ja venia demanant feia temps com el conveni del transport escolar,
la millora dels vestidors del camp de futbol de Vilanova, l’enllumenat dels
disseminats i l’enllumenat del camp de futbol”.

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.

“Respon el Sr. Alcalde que celebra que coincideixin amb l’Equip de Govern
en les propostes que per altra banda ja dúiem al nostre programa electoral.
Malgrat tot manifesta que no recorda que des de la oposició s’hagués
demanat mai l’enllumenat dels disseminats”.

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL
PRESSUPOST 2019 (EXPDT. X2020000302)

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
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:

Vist el Compte General format de l’exercici 2019, juntament amb
tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el
dictamen de la Comissió Especial de Comptes emès en data 7 de
juliol de 2020.
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se
reclamacions, objeccions o observacions, i que durant el termini
reglamentari no s’hi han presentat al·legacions, segons consta en
el certificat de Secretaria de data 27 d’agost de 2020.
Es proposa al Ple que, de conformitat amb el que estableix l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, adopti l’acord següent:
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Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2019, integrat pel
compte de l’Ajuntament i el la societat mercantil municipal Serveis
Recreatius Culturals i Esportius de Peralada, SA.

Abstencions: Cap

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

“Manifesta el sr. Alcalde que es tracta de convertir un hort en aparcament.

Resolució

Fa avinent el sr. Joan Carles Planas que només hi ha lloc per uns 10-12
cotxes i que si es combina l’aparcament amb la zona d’esbarjo no es
podran cobrir totes aquestes places d’aparcament.

D’acord amb l’exposat, com a Alcalde-President, proposo al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Adquirir la parcel·la 57 del polígon 5 del Cadastre de rústica
de Peralada, propietat de la senyora MSF, per un import de 20.610,80
(vint mil sis-cents deu euros amb vuitanta cèntims), d’acord amb la
valoració econòmica efectuada pels serveis tècnics municipals en
data 26 d’agost de 2020.
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, finca
registral número 152 de Peralada (IDUFIR 17008000665502), foli
9, llibre 158, tom 71, i la seva descripció és la següent:“Rústica: un
solar sito en la calle La Fuente de la villa de PERALADA, llamados
Pas de la Font, de cabida según catastro mil ciento treinta y un
metros cuadrados. Linda actualmente: Norte, camino; Sur, Pedro
Llosa Algans, parcela cincuenta y ocho del polígono cinco; Este,
calle o camino y Oeste, Juan Bardella Trinch y parte con el río Orlina.
Referencia catastral: 17140A005000570000YH”
SEGON. Satisfer l’import de l’adquisició directa anteriorment
esmentat amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 150 62 103,
Compra terrenys.
TERCER. Trametre aquest acord a la persona interessada i al
departament corresponent.
QUART. Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui possible per a la
signatura de les corresponents escriptures i per a la resta de tràmits
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
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:

El regidor sr. Joan Carles Planas manifesta que no hi estan d’acord atès que
hi ha altres prioritats. Pregunta si hi ha manca d’aparcament a aquesta
zona al qual el sr. Alcalde respon afirmativament.
Continua manifestant el sr. Alcalde que la idea és adquirir, si hi ha opció,
terrenys per aparcament i zona d’esbarjo.

Manifesta el sr. Pratcorona que es va eliminar l’aparcament del carrer Sant
Sebastià per ampliar les voreres i que ens hem d’avançar i anar creixent
en aparcaments per la gent que ens visita, facilitant que la gent surti del
casc antic per aparcar.
Manifesta el sr. Joan Carles Planas que la compra no surt rentable, atès
que el cost d’aquesta parcel.la seria d’uns 6.000 euros i no de 20.000.
En aquest sentit, el sr. Alcalde exposa que ja ho va explicar al seu moment
i que el preu és el resultant d’aplicar el preu que el jurat d’expropiació va
fer per a l’adquisició dels horts de l’aparcament del Bullidor”.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS
(EXPDT. X2020000537)
Antecedents de fet
1.- Vist que el Ple de la Corporació, en sessió de data 3 de setembre
de 2002 va aprovar l’ordenança de tinença d’animals.
2.- Vista la provisió d’Alcaldia de data 15 de setembre de 2020
pel qual s’inicia l’expedient d’aprovació de l’ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos
potencialment perillosos, el projecte de la qual consta a l’expedient.
3.- Informe jurídic, de data 16 de setembre de 2020, favorable.

Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL).

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)

- 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.
- La normativa sobre la protecció dels animals, la que estableix
l’obligatorietat de la seva identificació i registre i la especifica sobre
els gossos potencialment perillosos.

Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabello Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)

Resolució

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

Per tot l’exposat, com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents, ACORDS:

Vots en contra:

PRIMER.- DEROGAR l’Ordenança municipal de tinença d’animals
aprovada pel Ple de la corporació, en la sessió ordinària de 13 de
setembre de 2002.

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

CASA DE LA VILA

SEGON.- APROVAR inicialment l’Ordenança municipal de tinença
d’animals, que s’uneix com a annex a aquest acord.
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TERCER.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el projecte d’ordenança
a un període d’informació pública mitjançant un anunci que s’ha
de publicar al Butlletí Oficial de la província, al tauler d’anuncis
de la corporació i a qualsevol altre medi vàlid, per un termini de
trenta dies a comptar de l’endemà de l’ultima de les publicacions
esmentades. Així mateix, sotmetre l’acord d’aprovació i el projecte
d’ordenança a l’audiència dels possibles interessats durant el mateix
termini, a l’efecte que puguin ser examinats i, si escau, formular-hi les
reclamacions, les al·legacions i els suggeriments que es considerin
pertinents, de conformitat amb el que disposen els articles 63, 64 i
65 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. En el cas que no es presenti cap
reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
QUART.- Facultar l’Alcalde-President perquè subscrigui tots el
documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents.
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.- Vistos els objectius del Pla, que serien:
- Definir una estratègia per assolir la igualtat real de dones i homes en
les polítiques internes de l’Ajuntament de Peralada per tal d’eliminar
els estereotips i obstacles que dificulten a les dones a accedir a
professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes.
- Identificar els obstacles i impediments per fer efectiva l’equitat
de gènere, tant a nivell de l’organització formal com informal de
l’Ajuntament de Peralada.
- Implementar i promoure mesures concretes per l’equitat de gènere
en tots els àmbits de l’organització i el funcionament de l’Ajuntament
de Peralada.
- Assolir el compromís polític envers la igualtat de gènere i incorporar
el principi d’equitat de gènere en l’organització interna de
l’Ajuntament de Peralada.

Fonaments de dret
- Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere.
- Art. 41, següents i concordants de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
- Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista.
- Decret 60/2010, de la Comissió Nacional per a una intervenció
coordinada contra la violència masclista.
- Plans de Polítiques de Dones i programes de desenvolupament.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el test refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
- Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/525/2005, de 7 de març,
mitjançant la qual s’estableixen diverses mesures dirigides a afavorir
la igualtat entre dones i homes.

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

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT DE
L’AJUNTAMENT DE PERALADA 2020-2023
(EXPDT. X2019000780)
Antecedents de fet
1.- Vist que la vigència del Pla d’igualtat ha finalitzat el 31 de desembre
de 2019. L’Ajuntament ha decidit continuar amb l’ampliació del Pla,
que segons decret d’alcaldia 2020DECR000045 de 31 de gener
de 2020, s’ha adjudicat el contracte menor de serveis consistent
en l’elaboració del Pla d’igualtat de l’ajuntament de Peralada, de
conformitat amb la proposta tècnica i econòmica presentada per
l’empresa ISERVIS EINSTIC, SL.
3.- Vist el Pla intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Peralada 20202023, redactat per ISERVEIS, setembre 2020.
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Primer.- APROVAR el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de
Peralada, 2020-2023.
Segon.- PRESENTAR l’esmentat Pla a l’Institut Català de les Dones
de la Generalitat de Catalunya i davant de quants organismes sigui
necessari per a l’aprovació i execució del mateix
Tercer.- SOL·LICITAR la seva inscripció en el Registre Públic del
Departament d’Empresa i Coneixement.
Quart.- IMPULSAR el Pla i donar-lo a conèixer a tot el personal de
l’Ajuntament.
Cinquè.- SOTMETRE l’esmentat pla al tràmit d’informació pública
i audiència dels interessats mitjançant la publicació d’un anunci al
Butlletí Oficial de Girona, i en el tauler d’edictes de la Corporació,
per un període mínim de trenta dies, perquè es puguin presentar
reclamacions i suggeriments. En cas que no hi hagi cap, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

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

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE CARITAS DE GIRONA I L’AJUNTAMENT
DE PERALADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS DE
ROBA USADA (EXPDT. X2020000535)

Resolució
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR el conveni entre Economia Solidària Empresa
d’inserció, Càritas Diocesana de Girona i l’Ajuntament de Peralada
per la prestació del servei de recollida de roba usada sense retribució
econòmica mitjançant la ubicació de contenidors especials en
diferents indrets de la ciutat, que consta a l’expedient.
Segon.- TRASLLADAR certificat del present acord a Economia
Solidària Empresa d’Inserció SLU.
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.
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:

Antecedents de fet

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

1.-Vist que Economia Solidària Empresa d’inserció (ECOSOL) promou
la inserció laboral en el sector de la roba usada i que té com a objectiu
la dinamització i expansió del sector tèxtil usat català, convertint-lo
en una activitat social i econòmicament eficient.

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

2.- Atès que Càritas Diocesana de Girona té com a objectiu promoure,
orientar i coordinar l’acció social i caritativa, i una de les accions que
desenvolupa és la recollida de roba de ciutadans per posteriorment
realitzar la entrega social a aquells que més ho necessiten.

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

3.- L’ajuntament de Peralada valora positivament les activitats socials
i d’inserció laboral que desenvolupa ECOSOL i Càritas ja que són
compatibles amb els objectius del programa de recollida selectiva
de residus de la ciutat per promoure la reutilització i la sostenibilitat.

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

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

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap

Fonaments de dret

Abstencions: Cap

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 20/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de residus de Catalunya.

CASA DE LA VILA
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11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI RECOLLIDA
SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ, ENVASOS LLEUGERS I
ENVASOS DE VIDRE DEL MUNICIPI AL CONSELL COMARCAL DE
L’ALT EMPORDÀ (EXPDT. X2018000434)
Antecedents de fet

Segon.- APROVAR EL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIONS D’ENVASOS
LLEUGERS, PAPER-CARTRÓ I ENVASOS DE VIDRE DELS RESIDUS
MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
I L’AJUNTAMENT DE PERALADA, que consta a l’expedient, així com
autoritzar a l’Alcalde – President a la signatura del mateix.

1. En data 9 d’octubre de 2018 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
ens comunica que el servei de la recollida selectiva de les fraccions
de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre del municipi, es
porta a terme a través d’un contracte de recollida per una empresa
especialitzada. Aquest contracte està finalitzant i s’està treballant
en la documentació relativa a la nova licitació.

Tercer.- TRASLLADAR certificat del present acord al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

2. En data 6 de maig de 2019 se’ns va demanar si voleiem adherirnos al conveni del servei comarcal de recollida selectiva.

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.

3. En data 9 de juliol de 2019 l’ajuntament de Peralada es compromet
a procedir a l’aprovació de la signatura del conveni de delegació del
servei comarcal de recollida selectiva d’envasos de plàstic, papercartró i vidre.

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.

4. En data 3 de juny de 2020 se’ns recorda que cal procedir a la
signatura del conveni.

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.

Fonaments de dret

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:

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus (TRLR).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
- 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).
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local (TRRL).

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (LPAC).
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals (ROAS).
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern (LTCAT).
- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.

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

“Manifesta el sr. Marc Sabater que tot el que sigui millorar el reciclatge
hi votaran a favor”.

Resolució
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DELEGAR al CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
la competència de la recollida i gestió de les fraccions de residus
d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre de L’Armentera,
en els termes que s’exposen al conveni que consta a l’expedient.
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12.- ASSUMPTES URGENTS

Vots a favor:

12.1.- Conveni de col·laboració entre el servei català de
trànsit i l’ajuntament de peralada sobre l’assumpció de les
facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de
circulació en vies urbanes (expedient núm.: x2020000558)

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

Antecedents de fet
1.- L’Ajuntament Peralada i el Servei Català de Trànsit van
subscriure un conveni de col·laboració per a l’assumpció de
la facultat de denúncia i sanció per infraccions a normes de
circulació en vies urbanes, conveni que resta vigent en l’actualitat.
2.- Vist que el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Peralada i el
Servei Català de Trànsit restarà automàticament extingit el proper
dia 2 d’octubre de 2020.
3.- Atès que l’Ajuntament de Peralada està interessat continuar amb
la col·laboració endegada en el seu moment en matèria de
denúncia i infraccions de trànsit.

Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
- Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de
competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles
de motor a la Generalitat de Catalunya.
- La Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre.
- 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, fixa les competències
que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

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

13.- PRECS I PREGUNTES
“El sr. Alcalde respon les següents preguntes que havien quedat pendents
del passat ple:
1.- Pel que fa a les heures de Can Jai a Vilanova, es va parlar amb el
propietari i aquest es va comprometre a treure-les.
2.- Pel que fa a la pregunta referent a que la Brigada Municipals actuava
en jardins privats, es van fer les indagacions pertinents i es va constatar
que en cap cas el personal municipal actua en finques privades, el que es
fa es retallar les branques que sobresurten. Es va preguntar als assessors
legals i cas que pugui generar perill i abans que sigui un problema per la
via pública es pot treure.
Pregunta el sr. Joan Carles Planas el següent:
1.- He vist que heu tret la figuera?

Resolució:

Al qual el sr. Tor respon que no hi passava el camió.

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

Pregunta el sr. Marc Sabater el següent:

Primer.- APROVAR el conveni entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Peralada sobre l’assumpció de les facultats de
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies
urbanes., que consta a l’expedient.
Segon.- TRASLLADAR certificat del present acord al Servei Català
de Trànsit 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.

CASA DE LA VILA

1.- No hi ha fibra i amb la necessitat del teletreball la xarxa pateix. S’ha
avançat? Al qual el sr. Alcalde respon que MOVISTAR va presentar un pla
però que no depèn de l’Ajuntament. Tenim un conveni apunt per signar
amb ADAMO per al desplegament de la fibra.
2.- La carretera de Vilanova a Castelló que passava de la Generalitat a
la Diputació de Girona en quin estat està?
Respon el sr. Alcalde que la carretera era de la Diputació i que al 2009
va passar a la Generalitat i aquesta se n’havia de fer càrrec. Des de
l’Ajuntament vam reclamar que si la Generalitat no complia la carretera
tornés a passar a la Diputació i es van comprometre que passat l’estiu
ho farien. Avui mateix hem tingut visita amb el President de la Diputació
i s’ha compromès a parlar amb Carreteres de la Generalitat perquè en
facin la reparació.
Pregunta el sr. Sabater si es reforçarà el ferm al qual el sr. Alcalde respon
que li van dir que passat l’estiu.
3.- Ha arribat el permís de carreteres per a la cobertura mòbil?
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Respon el sr. Alcalde que es tenen tots els permisos però que el COVID
ho ha endarrerit tot i que ara està a mans de MOVISTAR.
4.- El punt de recàrrega de cotxes porta un mes que no funciona
correctament. L’usuari pot contactar directament amb l’empresa o sempre
ha de passar per l’Ajuntament?
Respon el sr. Alcalde que monotoritzen remotament, tot i que és la primera
notícia que no funciona, atès que està verd. No obstant reclamarem tot
i que si falla s’ha d’avisar al vigilant.
5.- En quin estat està la depuradora?
Manifesta el sr. Alcalde que procurarem parlar amb algú de l’ACA. Doncs
hi ha un problema de filtració d’aigües blanques i abans s’ha de resoldre.
6.- Quan els cotxes entren per aparcar al camp de futbol està molt brut.
Es pot segar el camp del costat? Quan els cotxes surten es pot aconsellar
que no tots vagin cap al poble? El camí és molt estret i podrien donar la
volta. Es podrien posar indicadors de recomanació.
Pel que fa a la sega, el regidor Bigas manifesta que aquesta es farà i pel
que fa a la senyalització que s’estudiarà.
Pregunta el sr. Joan Carles Planas el següent:

El sr. Alcalde respon que el sr. Joan Falgueras.
Fa avinent el sr. Joan Carles Planas que és una mala solució, tot i que
celebra que no hi siguin. Seguidament pregunta com es senyalitzarà al
qual el sr. Alcalde respon que ja ho està.
Fa avinent el sr. Alcalde que la finalitat dels pals és que 3 vehicles no
ocupin tota una franja. Així mateix, el sr. Alcalde manifesta que el
pàrquing de Sant Sebastià no està marcat, per exemple.
El sr. Planas proposa un tipus de rigola enterrada, atès que la
pintura marxarà.
Manifesta el sr. Alcalde que s’ho han plantejat però que no és la solució
que s’adoptarà i que hem de confiar que la gent aparqui adequadament,
atès que no és prioritat fer aquesta inversió.”

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

Peralada, document datat i signat electrònicament.

1.- S’ha avançat en el tema del camí del Mas Cabretes perquè s’arregli?
Respon el sr. Bigas que està tot parat atès que el cost d’arreglar el camí
pel volum de circulació que hi ha és excessivament car.
Reitera el sr. Joan Carles Planas que aquest camí està impracticable i que
com a mínim s’hi podria fer un manteniment al qual el sr. Bigas respon
que hi donarà una ullada.
2.- S’ha avançat en el desguàs de la bassa de Vilanova?
El sr. Alcalde respon negativament, atès que es tracta d’un problema
de pendents de quan es va fer el carrer. Que es neteja regularment per
evitar que s´hi formi
3.- Pel que fa al manteniment de recs, hi ha zones molt brutes. Com per
exemple el rec dels rostits.
Manifesta el sr. Alcalde que es va fer nou al mandat passat.
Manifesta el sr. Bigas que és un punt molt baix de Vilanova.
4.- El tema del rec del molí ja ens ho heu respost.
Pregunta el sr. Sabater el següent:
1.- Al Passallís de la Muga hi ha barilles que surten i és un perill.
Respon el sr. Miquel Brugat que la brigada ja hi va actuar i que l’equip
de govern ja hi està a sobre.
2.- Amb el COVID el tema de festes ha quedat sense despesa. Amb què
s’ha previst destinar aquests diners?
Respon el sr. Alcalde que quedarà com a part del resultat pressupostari i
si cal que vagi a romanent hi anirà.
Si no es veu necessari no s’utilitzarà.
Continua manifestant el sr. Alcalde que hem de ser prudents i si no hi
ha necessitat no es gastarà perquè també hi hauran menys ingressos.
Pregunta el sr. Joan Carles Planas el següent:
1.- S’han tret els pals de fusta del pàrquing del Bullidor. Qui és l’arquitecte?
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
29 D’OCTUBRE DE 2020
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Amb veu i sense vot:

Núm

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

Cap

PLE2020000008
Caràcter: Extraordinària
Data: 29 D’OCTUBRE DE 2020
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:33 h
Lloc: Sala de Plens

Han excusat la seva absència:
Rosa Maria Cortada Sanchez,
1r Tinent Alcalde
David Bigas Vargas, Regidor/A

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

1.- Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei de recollida d’escombraries per a l’any 2021 (Expdt.
X2020000606)
2.- Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’any 2021 (Expdt.
X2020000619)
3.- Proposta d’aprovació d’un pla econòmic i financer (PEF) 2020-2021
(Expdt. X2020000451)

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 de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Peralada i Vilabertran (Expdt. X2020000096)
5.- Proposta d’aprovació per al nomenament de jutge de pau titular i
substitut de Peralada (Expdt. X2020000412)

26

BUTLLETÍ PRIMAVERA

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

2. Les tarifes aplicables es divideixen en els epígrafs següents:

1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
DE PERALADA

- Epígraf 1r. Habitatges

Antecedents de fet
1. Havent analitzat els costos directes e indirecte de la taxa per recollida d’escombraries de Peralada, i per tal d’evitar que aquest servei
acumuli un major dèficit, es veu la necessitat d’incrementar les tarifes de la taxa, per tal de què es comencin a aplicar al 2021. L’increment es concreta en un 7,60 %.
És per la qual cosa que es proposa la modificació de l’article 4 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries, per tal de simplificar la determinació de la quota tributària i per tal de què inclogui l’increment de tarifes.
2. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Fonaments jurídics
- Articles 17 i 20 i ss, ambdós inclosos del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals (en endavant TRLHL)
- Articles 22.2.d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (en endavant LRBRL).
- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries de Peralada.
Vist que l’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableix que l’òrgan competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és el Ple
de la Corporació per majoria simple de conformitat amb l’article 47.1
de la LRBRL.
Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.
Atès l’estudi de costos i l’informe emesos per la Secretària-interventora de la Corporació de data 23 d’octubre de 2020.

S’entén per habitatge als efectes d’aquesta taxa el que es destina,
o pot destinar-se, a domicili o residència de caràcter familiar, així
com els habitatges destinats a lloguer, sigui quina sigui la denominació que rebin.
Per classificar els habitatges dins la tarifa corresponent, es prendrà
com a base el nombre de persones que hi estan empadronades. Si
no hi consta, s’aplicarà la tarifa 1.3. Si romanguessin buits per un període superior a l’any, circumstància que s’haurà d’acreditar de forma
fefaent, s’aplicarà la tarifa 1.1, el titular ha de provar aquesta situació
mitjançant sol·licitud i no tindrà efectes fins a l’any següent. Quan
s’empadronin més d’una persona en l’habitatge deshabitat, s’aplicarà a partir de l’any següent al de l’empadronament la tarifa que
correspongui. Si es tracta d’habitatges destinats al lloguer, s’aplicarà
en tots els casos la tarifa 1.2., l’acreditació de què l’habitatge es troba
llogat l’ha de provar el subjecte passiu abans de la meritació d’aquesta taxa, i si s’acredita amb posterioritat s’aplicarà a partir de l’any
següent, sempre que el contracte de lloguer estigui vigent. Quan en
un habitatge no consti cap persona empadronada, i no estigui en situació de deshabitat, s’aplicarà la tarifa 1.3. Quan s’empadronin més
de tres persones en l’habitatge, s’aplicarà a partir de l’any següent al
de l’empadronament la tarifa que correspongui.
- Epígraf 2n. Professionals
S’inclouran en aquest epígraf els subjectes passius que exerceixin
activitats comercials, industrials, professionals, artístiques o de serveis tinguin local o establiment obert al públic.
- Epígraf 3r. Establiments industrials, comercials o de serveis
S’inclourà en aquest epígraf qualsevol establiment o immoble obert
al públic en el qual es desenvolupi una activitat i es tracti així mateix de botigues, comerços de tot tipus, les oficines bancàries, els
tallers, els bars, els habitatges d’ús turístic, els establiments hotelers
i assimilats amb una capacitat màxima de 25 places. I en general,
qualsevol local, petit magatzem, o establiment de petites dimensions (fins a 75 m2).
- Epígraf 4t. Usuaris diferenciats

Resolució:
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment l’increment per a l’exercici
2021 i següents de la taxa de recollida d’escombraries, i aprovar
provisionalment la modificació l’article 4 de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries de
Peralada, quedant la seva redacció de la següent forma:

“ARTICLE 4. QUOTES

Es consideren usuaris diferenciats als efectes d’aquesta taxa els
establiments industrials, comercials o de serveis no inclosos en
l’epígraf 3r. S’inclouran en aquest epígraf els establiments hotelers i
residències no inclosos en l’epígraf anterior, el restaurants i bars- restaurants, les sales de ball, les discoteques i els salons recreatius, les
grans superfícies de tota classe d’articles, les indústries i els magatzems, els centres sanitaris i, en general, tots els establiments industrials, comercials o de serveis no inclosos en altres epígrafs.
Quan en un mateix recinte o complex de característiques unitàries el
subjecte passiu desenvolupi diverses activitats, l’Ajuntament podrà
considerar-lo, d’ofici o mitjançant conveni, com a un únic establiment i establir-hi una tarifa única.

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per cada unitat
d’immoble, habitatge, local o establiment susceptible de rebre el
servei, determinada en funció de la naturalesa, destinació i superfície
de l’immoble.
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3. S’estableixen les tarifes següents:

Epígraf 1r. Habitatges

Import €

Tarifa 1.1

Per habitatge amb 1 persona, o deshabitat

137,26

Tarifa 1.2

Per habitatge amb 2-3 persones

172,33

Tarifa 1.3

Per habitatge amb 4-5 persones

205,87

Tarifa 1.4

Per habitatge amb més de 5 persones

239,43

Tarifa 1.5

Per habitatge en disseminat

137,26

Tarifa 2.1

Professionals amb local obert al públic amb una persona

250,11

Tarifa 2.2

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

356,86

Tarifa 3.1

Botigues, comerços, oficines bancàries, tallers, bars, habitatges d’ús turístic, establiments hotelers i assimilats amb una capacitat màx. 25 places

356,86

Tarifa 3.2

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

356,86

Tarifa 4.1

Establiments fins a 100 m2 de superfície

1.191,04

Tarifa 4.2

Establiments entre 101 i 200 m2 de superfície

1.787,86

Tarifa 4.3

Establiments entre 201 i 400 m2 de superfície

3.573,10

Tarifa 4.4

Establiments entre 401 i 800 m2 de superfície

7.147,71

Tarifa 4.5

Establiments entre 801 i 1.200 m2 de superfície

10.720,27

Tarifa 4.6

Establiments amb entre 1.201 i 1.600 m2 de superfície

14.294,61

Tarifa 4.7

Establiments entre 1.601 i 2.000 m2 de superfície

17.864,81

Tarifa 4.8

Establiments amb capacitat entre 2.001 i 2.400 m2 de superfície

21.440,52

Tarifa 4.9

Establiments amb més de 2.400 m2 de superfície

Epígraf 2n. Professionals

Epígraf 3r. Establiments

Epígraf 4t. Usuaris diferenciats

21.440,52 més 35,18 €
per cada 4 m2 d’excés

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

M2 de jardí

Tarifa

Suplement

Fins a 50

J0

0,00

Entre 51 i 250

J1

25,93

Entre 251 i 1.000

J2

51,86

Entre 1.001 i 2.500

J3

100,65

Més de 2.500

J4

152,54

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

356,86

Tarifa 2.2
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Quan el jardí sigui comunitari, es dividirà la tarifa que correspongui
entre els habitatges afectats”.
Segon.- Exposar els esmentats acords al públic durant el termini de 30
dies hàbils en el BOP de Girona i en el taulell d’anuncis de la Corporació
per tal de què els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,
en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes,
de conformitat amb el que estableix l’article 17 del TRLHL. En el cas
de què no es 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 a Xaloc.
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:

Manifesta el sr. Alcalde que l’equip de govern també té en compte el que
fan els altres municipis i que a les cases deshabitades es pot estudiar posar
una tarifa addicional”.

2.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Antecedents de fet
1.- Els tipus de gravamen vigent al municipi de Peralada de l’IBI de
naturalesa urbana és el 0,515 per cent, i l’IBI de naturalesa rústica és el
0,63 per cent. L’Ajuntament de Peralada té la intenció d’apujar el tipus
de gravamen de l’IBI de naturalesa urbana i de naturalesa rústica, per
tal que a partir de l’exercici 2021 passi a ser del 0,53 per cent i 0,65
per cent respectivament, modificant, així, l’article 9.2 de l’Ordenança
Fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
L’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles,
article 13, te vigent el fraccionament a instància de part. L’Ajuntament
de Peralada té la intenció de modificar aquest punt d’ofici.
2.- Informe de secretaria-intervenció, favorable.

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

Fonaments de dret

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

- 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)

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

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL).

Vots en contra:

- Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles de
l’Ajuntament de Peralada (en endavant OF de l’IBI).

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

Abstencions: Cap

“Manifesta el sr. Marc Sabater que l’any passat es van apujar un 10% i
aquest any un 7%.
És un 17% en dos anys. Analitzant les dades per veure on som hem vist
que amb les dades del CCAE estem recollint 100 tones menys. Segurament
per tema COVID recollim menys quantitat. Si mirem les tones reciclades
del 2020, a setembre d’aquest any n’hem reciclat tan com en tot el 2020.
Comparat amb el 2019 hem millorat. Segurament la dinamització al ciutadà
té efecte o això o al no haver-hi restaurants oberts s’ha baixat.
Ha pujat el preu de la tona a Pedret un 10%. Si hagués estat el mateix
import ens haguéssim estalviat 12.000 euros i potser no haguéssim hagut
de pujar la taxa d’escombraries. He comparat amb altres municipis i animo
a l’Ajuntament a que continuï animant a la gent del poble a reciclar més
i que persisteix amb els comerços que potser a vegades no reciclen tant.
Hem d’incentivar que la gent visqui al poble, una casa deshabitada paga
com una casa amb 1 persona.
No veiem bé l’increment d’un 17% en dos anys i ens hagués agradat que
ens haguéssim pogut reunir abans.
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- Reial Decret Llei 27/2018, de 28 de desembre, pel que s’adopten
determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE núm.
314 de 29 de desembre de 2018).

Resolució
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de l’impost sobre béns immobles, quedant el seu redactat
de la següent forma:
“Article 9. Determinació de la quota i els tipus impositius
(...) 2. El tipus de gravamen serà el 0,53 % quan es tracti de béns
urbans i el 0,65 % quan es tracti de béns rústics. (...)
Article 13. Règim d’ingrés
(...) Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici
respecte tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior
a 90 €, sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat. (...)”
Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública durant el termini
de 30 dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord
s’entendrà aprovat definitivament, publicant-se el text íntegre de la
modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.
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Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona i
notificar els presents acords a XALOC.
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)
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)

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

Abstencions: Cap

“Manifesta el sr. Sabater que l’IBI és l’impost més distributiu que hi ha.
No és aconsellable apujar impostos atès que el 2021 serà dur pel ciutadà.
En aquest sentit, el sr. Sabater proposa que es gravi l’IBI als béns que són
de luxe, com per exemple les segones residències. També podem bonificar
les llars que hi ha empadronats i si no es pot a través d’una subvenció però
que no repercuteixi l’increment de l’IBI en els ciutadans que viuen al poble
i així poder compensar i que puguin mantenir el seu nivell de vida.
Manifesta el sr. Alcalde que el que proposa el sr. Sabater va en la línia de
gravar a qui no viu al poble, tot i que s’hauria de mirar si es pot aplicar.
Continua manifestant el sr. Alcalde que és una modificació baixa, tot i
que és una modificació i que tot i no ser popular des de l’equip de govern
s’entén que és necessari i demanem un petit esforç al ciutadà atès que els
serveis s’han de pagar d’alguna manera i tenim uns coeficients molt baixos”.

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN PLA ECONÒMIC
I FINANCER
De conformitat amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en cas
d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic
o de la regla de despesa, l’administració incomplidora ha de formular un
pla econòmic-financer que permeti en el termini de l’any d’incompliment
i el següent, el compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de
despesa, amb el contingut i l’abast que preveu aquest article.

Atenent a l’article 23 1. de la LO 2/2012, els plans economicofinancers
s’han de presentar davant els òrgans previstos en els apartats següents
en el termini màxim d’un mes des que es constati l’incompliment o
s’apreciïn les circumstàncies previstes a l’article 11.3, respectivament.
Aquests plans han de ser aprovats pels òrgans esmentats en el termini
màxim de dos mesos des de la presentació, i la posada en marxa no
pot excedir els tres mesos des de la constatació de l’incompliment o
de l’apreciació de les circumstàncies que preveu l’article 11.3.
El mateix article 23.4 estableix que els plans economicofinancers
elaborats per les corporacions locals han d’estar aprovats pel Ple
de la corporació.
Posteriorment, i de conformitat a l’article 21.3 del RDL 1463/2007
Reglament d’estabilitat pressupostària, es donarà comunicació a la
Direcció General de Política Financera, el corresponent pla econòmic
financer que s’hagi aprovat.
D’acord amb l’article 10 i l’apartat 5 de l’annex 2 de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals, l’aprovació del pla econòmic i financer
s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al Departament d’Economia
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya de la documentació
prevista en aquesta Ordre.
En el BOE de 8 de novembre de 2014, es va publicar l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que en l’apartat 4 del seu article
únic modifica l’apartat 2 de l’article 9 de l’Ordre HAP/2105/2012,
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Mitjançant aquesta modificació s’estableix que la corporació
local remetrà el pla econòmic i financer al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques en el termini de 5 dies naturals des de la
seva aprovació per la pròpia corporació local o per l’òrgan que exerceixi
la tutela financera, segons procedeixi.
L’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei d’estabilitat
pressupostaria disposa que el Pla econòmic financer aprovat pel Ple de
la corporació s’inserirà a efectes exclusivament informatius al butlletí
informatiu de la corporació, si en tingués i també al Butlletí Oficial de
la Província. També a efectes exclusivament informatius una còpia del
pla es trobarà a disposició del públic des de la seva aprovació pel Ple
i fins a la finalització del seu periode de vigència.
Les fases d’incoació i d’instrucció del present expedient es concreten
en la documentació que es detalla tot seguit:
1- La liquidació del pressupost 2019 aprovada en data 28 de febrer de
2020 posa de manifest que aquesta corporació no assoleix l’objectiu
de la regla de despesa.
3- La secretària-interventora ha emès l’informe corresponent.
4- L’incompliment de la regla de depesa per a l’exercici 2019 ascendeix
a l’import de -417.008,73 euros.
Per tot això, en virtut de l’informe favorable per part de la Intervenció,
l’Alcalde proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció de l’acord següent:
1- Aprovar el pla econòmic financer que aconsegueix el compliment
de la Regla de despesa en el termini màxim permès, detall del qual
figura a l’annex.
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2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General
de Política Financera, de conformitat a l’article 21.3 del Reglament
de la LGEP.
3. Trametre la informació corresponent al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per la plataforma habilitada a l’Oficina
Virtual de Coordinació Financera amb les Entitat Locals.
4. Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic
mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
5. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu periode de vigència.
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)
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)

4.- Vist el certificat de la secretària-interventora emès en data 7
d’octubre de 2020, on es certifica que els veïns de les finques afectades
per la delimitació dels termes municipals de Peralada i Vilabertran han
estat notificats de la data i el lloc on s’efectuaran les operacions de
delimitació entre els dos termes municipals esmentats.
5.- Vist que en data 7 d’octubre de 2020 s’han realitzat les operacions
de delimitació corresponents al terme municipal entre Vilabertran i
Peralada, per part de les comissions nomenades i tècnics de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.
6.- Vist el registre d’entrada E2020003927 d’acord al qual es tramet
informació digital relativa a la delimitació del terme municipal de
Peralada i Vilabertran.

Fonaments de dret
- Article 25 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats
de Catalunya.

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

- Article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.

Vots en contra:

- Article 10 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril.

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

“Manifesta el sr. Alcalde que si la regla de la despesa es trenca s’ha de
redactar un pla econòmic financer.

Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la
tramitació establerta en la Legislació aplicable i que procedeix la
seva resolució pel Ple, amb el quòrum de majoria absoluta, exigit en
els articles 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya i 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

Manifesta el sr. Sabater que es tracta d’un punt molt tècnic però que està
relacionat amb les polítiques d’inversió que ha fet l’equip de govern i que
per tant hi votaran en contra”.

Resolució

Abstencions: Cap

Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELIMITACIÓ
TERME MUNICIPAL
Antecedents de fet
1.- Vist el registre d’entrada E2020000345 de data 31 de gener
de 2020, pel qual es resol iniciar els expedients de delimitació de
termes municipals, en el marc de l’elaboració del Mapa municipal
de Catalunya.
2.- Vist el registre d’entrada E2020002803 de data 28 de juliol de
2020 es convoca als Ajuntaments de Vilabertran i Peralada el dia 7
d’octubre per tal de continuar les operacions de delimitació.
3.- Vist que la data d’inici d’iniciació de les operacions ha estat
notificada per la present Corporació als propietaris del es finques
afectades en data 29 de setembre de 2020.
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Primer.- Aprovar l´acta de delimitació dels termes municipals de
Vilabertran i Peralada, signada en data 7 d’octubre per les comissions
de delimitació de tots dos Ajuntaments i de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.
Segon.- Remetre certificació del present Acord i còpia de l’acta de
les operacions de delimitació al Departament competent en matèria
d’administració local, de conformitat amb el que es disposa en l’article
34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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:
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Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (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)

Instància i Instrucció del Partit Judicial, o al Deganat si n’hi hagués més
d’un, que l’elevarà a la Sala del Govern del TSJC.
Quart. NOTIFICAR el present acord a les persones designades.
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:

Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Vots a favor:

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

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

Vots en contra: Cap

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

Abstencions: Cap

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

5.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU
TITULAR I DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT

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

Antecedents de fet
1.- Escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 4 de
març de 2020, pel que informa a l’Ajuntament que finalitza el mandat
del Jutge de Pau Titular i del Jutge de Pau Substitut, i requereixen
proposta de nomenament per a ambdós càrrecs.

Vots en contra: Cap

2.- Per Provisió d’Alcaldia, de data 1 de setembre de 2020, es convoca
als interessats a presentar candidatura per als càrrecs esmentats en el
termini de 20 dies hàbils, donant-ne trasllat als actuals Jutge de Pau
Titular i Jutge de Pau Substitut.

“Manifesta el sr. Alcalde l’agraïment de tot l’equip de govern al sr. Ramon
Clos per la seva dedicació. Han estat molts anys i ha fet la feina molt bona
i discreta buscant sempre l’acord i la concòrdia igual com segurament faran
els entrants. La vàlua dels candidats que s’han presentat encaixa en el
tarannà del jutjat de pau de concòrdia i acord.

3.- Havent-se publicat anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en el del Jutjat de Pau i al Jutjat Degà de
Figueres, en data 14 d’octubre de 2020 va concloure l’última exposició
pública per a la presentació de candidats per ocupar els càrrecs de
Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau Substitut, havent-se presentat
dues sol·licituds.
4.- Informe de secretaria-intervenció, de data 20 d’octubre de
2020, favorable.

Abstencions: Cap

El regidor sr. Joan Carles Planas agraeix al sr. Ramon Clos la seva actitud
coherent, dialogant i sensata i desitgem sort als entrants”.

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

Peralada, document datat i signat electrònicament.

Fonaments de dret
- Art. 101 i ss. de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
- Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz (RJP).

Resolució
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer. DESIGNAR com a Jutge de Pau Titular de Peralada al senyor
Ramon Coll Descamps, major d’edat, amb DNI núm. 40 419 283 A,
atès que reuneix les condicions de capacitat i compatibilitat requerits
per la normativa.
Segon. DESIGNAR com a Jutge de Pau Substitut al senyor Fernando
López Jaén, major d’edat, amb DNI núm. 40 949 300 P, atès que reuneix
les condicions de capacitat i compatibilitat requerits per la normativa.
Tercer. TRASLLADAR certificat del present acord al Jutge de Primera
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
21 DE DESEMBRE 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
El regidor sr. Joan Carles Planas Suñer s’incorpora
a la sessió a les 19.21 hores.

Cap

PLE2020000007
Caràcter: Ordinària
Data: 21 DE DESEMBRE DE 2020
Hora d’inici: 18:30 h
Hora de fi: 21:31 h
Lloc: Sala Miquel Mateu.
Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec

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 24 de setembre de 2020. (Expdt.
X2020000549).
3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del ple de la Corporació de data 29 d’octubre de 2020. (Expdt.
X2020000602).
4.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
5.- Informes de les regidories.
6.- Proposta d’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2021. (Expdt. X2020000673).
7.- Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball. (Expdt. X2020000675).
8.- Proposta d’acord de la desafectació del vehicle municipal DACIA DUSTER AMBIANCE amb matrícula 6563HRL i del ciclomotor RIEJU
M2US MIUS 3.0 amb matrícula 7277JMH amb destí a la prestació de serveis públics. (Expdt. X2020000712).
9.- Proposta d’aprovació del text refós de la 7ª modificació del POUM de Peralada. (Expdt. X2019000513).
10.- Proposta d’aprovació inicial de la 8ª modificació del POUM de Peralada. (Expdt. X2020000262).
11.- Proposta d’aprovació del conveni transaccional entre l’Ajuntament de Peralada i Nova Perelada, SL, representada per la sra. Rosa
Maria Pous Chiva. (Expdt. X2020000711).
12.- Proposta d’aprovació del conveni amb ADAMO. (Expdt. X2020000710).
13.- Proposta d’aprovació de l’adjudicació del concurs se la Sala de Vilanova de la Muga. (Expdt. X2020000469).
14.- Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria d’ajuts a famílies desafavorides. (Expdt. X2020000723).
15.- Proposta d’aprovació del codi de conduta d’alts càrrecs. (Expdt. X2020000708).

16.- Proposta d’aprovació de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fortià i de Peralada. (Expdt. X2019000401).
17.- Proposta d’aprovació de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Figueres i de Peralada. (Expdt. X2020000096).
18.- Moció del Grup Municipal Independents de Vilanova pel canvi de nom del municipi i terme municipal. (Expdt. X2020000684).
19.- Assumptes urgents.
20.- 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’Alcalde-President
declara oberta la sessió.

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 29 D’OCTUBRE DE 2020. (EXPDT. X2020000602)

L’Alcalde-President sol·licita la ratificació de la convocatòria, que s’ha
canviat de data per la coincidència de les festes de nadal.

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 més intervencions, i per unanimitat dels
membres assistents s’aprova la ratificació de la convocatòria.

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

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 24
DE SETEMBRE DE 2020. (EXPDT. X2020000549)

Vots a favor:

1.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

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

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:

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)

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

Vots en contra: Cap

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

Abstencions: Cap

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)

4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS
DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DEL PLE ORDINARI DE 24 DE SETEMBRE 2020 I FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI
DE 21 DE DESEMBRE DE 2020

Document

Data

Número

Expedient

DEC DESISTIMENT 15122020

15/12/2020

2020DECR000524

2436-000032-2020

DEC ORDRE DEL DIA 15122020

15/12/2020

2020DECR000523

1046-000037-2020

DEC DESISTIMENT 14122020

14/12/2020

2020DECR000522

2436-000009-2020

CDECRET VACANCES 28 I 30 DESEMBRE 12122020

13/12/2020

2020DECR000521

3025-000017-2020

DEC AP 17, 18 I 28 DESEMBRE 10122020

11/12/2020

2020DECR000520

3025-000002-2020

DEC VACANCES 14 A 23 DESEMB 10122020

11/12/2020

2020DECR000519

3025-000009-2020
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DEC INICI PROCEDIMENT, TRAMESA EXP A GOVERNACIO I REDACCIO PLEC CLAUSULES 10122020
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11/12/2020

2020DECR000518

1615-000001-2020

DEC ACCEPTACIO SUBVENCIO CONCEDIDA PER OSIC GENERALITAT 09/12/2020
PER A RESTAURACIO CLAUSTRE 04122020

2020DECR000517

2240-000025-2020

DEC SUBMINISTRAMENT I MONTATGE PARA SOLS C.CIVIC VILANOVA 04122020

07/12/2020

2020DECR000516

1431-000009-2020

DEC RESOLUCIO CONTRACTE ENLLUMENAT DISSEMINATS ELECTRICITAT BOQUET 03122020

06/12/2020

2020DECR000515

1431-000008-2020

DEC ENLLUMENAT DISSEMINATS CMS 03122020

06/12/2020

2020DECR000514

1431-000008-2020

DEC APROVACIO CALENDARI FISCAL 2021 04122020

06/12/2020

2020DECR000513

2066-000003-2020

DEC DENEGACIO LLICENCIA 02122020

06/12/2020

2020DECR000512

2436-000054-2020

DEC ASSABENTAT COMUNICACIO PREVIA 04122020

04/12/2020

2020DECR000511

180/2016

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT 16/30 NOVEMBRE 04122020

04/12/2020

2020DECR000510

2361-000017-2020

DEC DENEGACIO RETORN LIQ COMP ICIO 04122020

04/12/2020

2020DECR000509

2436-000042-2019

DEC CONCESSIO VACANCES 9, 10 I 11 DESEMBRE 04122020

04/12/2020

2020DECR000508

3025-000006-2020

DEC CONCESSIO D'UNA SUBVENCIO DE 5.000 EUR PER A INVERSIONS 2020 A CEIP PERALADA 02122020

03/12/2020

2020DECR000507

2244-000004-2020

DEC INSTAL·LAR UNA PARADA PER VENDRE PRODUCTES DE
L'ONCOLLIGA 27112020

03/12/2020

2020DECR000506

2758-000014-2020

DEC CONCESSIO D'UNA SUBVENCIO DE 6.000 EUR PER A INVERSIONS 2020 A INSTITUT PERALADA 02122020

02/12/2020

2020DECR000505

2244-000005-2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 02122020

02/12/2020

2020DECR000504

2410-000001-2020

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 02/12/2020
DISCAPACITAT JMPT 01122020

2020DECR000503

2860-000013-2020

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 02/12/2020
DISCAPACITAT RMR 01122020

2020DECR000502

2860-000012-2020

DEC PRORROGA COMENÇAMENT OBRES 27112020

02/12/2020

2020DECR000501

9999-000121-2019

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA
01122020

02/12/2020

2020DECR000500

2436-000070-2020

DEC APROVACIO DEVULOCIO IMPORT CONFINAMENT COVID LLAR
NOVEMBRE 30112020

30/11/2020

2020DECR000499

2005-000005-2020

DEC ASSIGNACIO SUBVENCIO ENTITATS LOCALS 2020 30112020

30/11/2020

2020DECR000498

2244-000003-2020

DEC APROVACIO BAIXA PARCIAL REBUT 555 CASINO ERROR IS
27112020

30/11/2020

2020DECR000497

1764-000001-2020

DEC ORDRE DEL DIA 27112020

27/11/2020

2020DECR000496

1046-000036-2020

DEC APROVACIO FACTURA VESTIDORS VILANOVA 27112020

27/11/2020

2020DECR000495

1379-000006-2020

DEC DECRET ALCALDIA INCOACIO PROCEDIMENT DISCIPLINA
URBANISTICA 26112020

27/11/2020

2020DECR000494

2455-000001-2020

DEC AUTORITZACIO PARADES NADAL ESCOLA RAMON MUNTANER
26112020

27/11/2020

2020DECR000493

2758-000013-2020

DECRET APROVACIO NOMINES NOVEMBRE 26112020

26/11/2020

2020DECR000492

1512-000009-2020

DEC CONCESSIO AP 27-11 I 9, 10, 11-12 26112020

26/11/2020

2020DECR000491

3025-000011-2020

DEC PERMIS RETRIBUIT PER DEFUNCIO JVM 14112020

25/11/2020

2020DECR000490

3025-000019-2020

DEC DENEGACIO PERMIS 15112020

25/11/2020

2020DECR000489

2578-000007-2020

DEC PRORROGA LLICENCIA OBRES 09112020

25/11/2020

2020DECR000488

364/2016

DEC RESOLUCIO ACCEPTACIO SUBVENCIO 23112020

24/11/2020

2020DECR000487

2240-000027-2020

DEC BAIXA GUAL RFS PL BARCELONETA 2 I 3 19112020

23/11/2020

2020DECR000486

2349-000005-2020

DEC ORDRE DEL DIA 20112020

20/11/2020

2020DECR000485

1046-000035-2020

DECRET CONCESSIÓ AP 8 DESEMBRE 18112020

19/11/2020

2020DECR000484

3025-000005-2019
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DEC CONVOCATORIA MESA DE CONTRACTACIO CLASSIFICACIO
OFERTES I PROPOSTA ADJUDICACIO 18112020

19/11/2020

2020DECR000483

1597-000011-2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 17112020

18/11/2020

2020DECR000482

2544-000005-2019

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 17112020

18/11/2020

2020DECR000481

2310-000002-2020

DEC APROVACIO PADRO LLAR NOVEMBRE 16112020

16/11/2020

2020DECR000480

2005-000005-2020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NOVEMBRE 1/15 16112020

16/11/2020

2020DECR000479

2361-000015-2020

DEC ASSABENTAT BAIXA ACTIVITAT 13112020

15/11/2020

2020DECR000478

149/2009

DEC APROVACIO COMPTES 3R TRIM 2020 13112020

15/11/2020

2020DECR000477

1745-000002-2020

DEC US SALA CENTRE SOCIAL PERALADA PER DONACIO DE SANG
13112020

13/11/2020

2020DECR000476

1599-000010-2020

DEC SUBVENCIO FAÇANES 11112020

13/11/2020

2020DECR000475

2244-000001-2019

DEC DIA ASSUMPTES PROPIS IA 12112020

13/11/2020

2020DECR000474

3025-000010-2020

DEC JUNTA DE GOVERN 17 NOVEMBRE 12112020

12/11/2020

2020DECR000473

1046-000034-2020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT OCTUBRE 1/31 11112020

11/11/2020

2020DECR000472

2361-000014-2020

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 11112020

11/11/2020

2020DECR000471

2436-000064-2020

DEC VACANCES TREBALLADOR JF 10112020

11/11/2020

2020DECR000470

3025-000004-2020

DEC ENLLUMENAT DISSEMINTAS 10112020

11/11/2020

2020DECR000469

1431-000008-2020

DEC REPARACIO CAMINS PERALADA PSE 10112020

11/11/2020

2020DECR000468

1379-000009-2020

DEC AUTORITZACIO ANUNCI NOU MODEL HIBRID DE LA MARCA
CITROEN 10112020

10/11/2020

2020DECR000467

2334-000019-2020

DEC VACANCES HIVERN AL 09112020

09/11/2020

2020DECR000466

3025-000005-2020

DEC REFORMA VESTIDORS CAMP DE FUTBOL DE VILANOVA
09112020

09/11/2020

2020DECR000465

1379-000006-2020

DEC MODIFICAT DEIXAR SENSE EFECTES CONTRACTACIO AD
TURISME 09112020

09/11/2020

2020DECR000464

1458-000001-2020

DEC CONVENI COL·LA IES CENDRASSOS AJUNTAMENT LD 06112020 09/11/2020

2020DECR000463

1374-000001-2020

DEC APROAVACIO IMPORT RECAPTAT IAE 2019 I TRANF QUOTA
PROVINCIAL 06112020

06/11/2020

2020DECR000462

1764-000001-2019

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 05112020

06/11/2020

2020DECR000461

2436-000063-2020

DEC ASSABENTAT CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT MAS ALAI
06112020

06/11/2020

2020DECR000460

2544-000011-2020

DEC VACANCES OA 06112020

06/11/2020

2020DECR000459

3025-000015-2020

DEC VACANCES NC 05112020

06/11/2020

2020DECR000458

3025-000018-2020

DEC JUNTA DE GOVERN 05112020

06/11/2020

2020DECR000457

1046-000033-2020

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT DENEGAT RMT 05112020

05/11/2020

2020DECR000456

2361-000007-2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 05112020

05/11/2020

2020DECR000455

365/2016

DEC DEIXAR SENSE EFECTES CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA
OFICINA DE TURISME 05112020

05/11/2020

2020DECR000454

1458-000001-2020

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA PER A
MUDANÇA 04112020

05/11/2020

2020DECR000453

2334-000018-2020

DEC DENEGACIO OVTP FIRAIRES SANT MARTI 2020 01112020

05/11/2020

2020DECR000452

2334-000003-2020

DEC TREBALLADORA CG DIA D ASSUMPTES PROPIS 22102020

05/11/2020

2020DECR000451

3025-000002-2020

DEC CONTRACTACIÓ OBRES MILLORA I CONSOLIDACIO TERRASSA
I MAGATZEM SANT DOMENEC 30102020

05/11/2020

2020DECR000450

1379-000007-2020

DEC JUNTA GOVERN 3 NOVEMBRE 03112020

03/11/2020

2020DECR000449

1046-000032-2020

DEC RESOLUCIO ALCALDIA INICIAL BAIXA PER CADUCITAT INSCRIPCIONS AL PADRO MUNICIPAL 02112020

03/11/2020

2020DECR000448

2664-000003-2020

DEC CONTRACTACIÓ OBRES CONSERVACIO I RESTAURACIO
CLAUSTRE SANT DOMENEC FASE 1 29102020

30/10/2020

2020DECR000447

1379-000008-2020
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DEC ORDRE DEL DIA 29102020

30/10/2020

2020DECR000446

1046-000031-2020

DEC SOL.LICITUD PRORROGA TERMINI JUSTIFICACIO SUBVENCIO
29102020

30/10/2020

2020DECR000445

2240-000011-2020

DEC CANVI UBICACIO PLE 29102020

29/10/2020

2020DECR000444

1032-000008-2020

DEC DEVOLUCIO FIANCES 28102020

29/10/2020

2020DECR000443

2436-000047-2020

DEC ASSABENTAT NAU 1 22102020

29/10/2020

2020DECR000442

2436-000020-2019

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA PER A
MUDANÇA 28102020

28/10/2020

2020DECR000441

2334-000016-2020

DECRET APROVACIO NOMINES OCTUBRE 2020 28102020

28/10/2020

2020DECR000440

1512-000008-2020

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 28102020

28/10/2020

2020DECR000439

2436-000062-2020

DEC RENOVACIO CONTRACTE 27102020

27/10/2020

2020DECR000438

1484-000003-2019

DEC ORDRE DEL DIA 26102020

26/10/2020

2020DECR000437

1032-000008-2020

DEC ASSABENTAT 22102020

25/10/2020

2020DECR000436

2544-000010-2020

DEC VACANCES TREBALLADOR JA 21102020

25/10/2020

2020DECR000435

3025-000014-2020

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA PER A
MUDANÇA 23102020

23/10/2020

2020DECR000434

2334-000015-2020

DEC DESISTIMENT LLICENCIA OBRES 21102020

23/10/2020

2020DECR000433

2436-000055-2020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT 1/15 OCTUBRE 21102020

23/10/2020

2020DECR000432

2361-000013-2020

DEC JGL 13102020

23/10/2020

2020DECR000431

1046-000028-2020

DEC ELECTRONICA GIRONA ADEQUACIO VEHICLE VIGILANTS
21102020

23/10/2020

2020DECR000430

1431-000007-2020

DEC GARAJE ULTONIA COMPRA VEHICLE VIGILANTS 21102020

23/10/2020

2020DECR000429

1431-000007-2020

DEC BAIXES PER INSCRIPCIO INDEGUDA AL PADRO MUNICIPAL
HABITANTS 141-142-143 20102020

21/10/2020

2020DECR000428

2664-000002-2020

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS OCTUBRE 21102020

21/10/2020

2020DECR000427

2005-000005-2020

DEC ASSABENTAT 3 PORCS AUTOCONSUM 19102020

20/10/2020

2020DECR000426

2544-000012-2020

DEC OVP 19102020

20/10/2020

2020DECR000425

2334-000014-2020

DEC RETORN FIANCES 13102020

20/10/2020

2020DECR000424

2436-000046-2019

DEC ASSABENTAT MODIFICACIO NO SUBSTANCIAL 19102020

20/10/2020

2020DECR000423

2544-000005-2020

DEC JGL DE 20 D'OCTUBRE 14102020

15/10/2020

2020DECR000422

1046-000029-2020

DEC ASSUMPTES PROPIS SETEMBRE JP 13102020

13/10/2020

2020DECR000421

3025-000006-2020

DEC DEVOLUCIO FIANCES 08102020

12/10/2020

2020DECR000420

237/2017

DEC JGL DE 13 D'OCTUBRE 09102020

09/10/2020

2020DECR000419

1046-000026-2020

DEC REQUERIMENT PRESENTACIO DEC. RESPONSABLE 07102020 08/10/2020

2020DECR000418

3043-000004-2019

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 07102020

08/10/2020

2020DECR000417

1242-000001-2020

DEC VACANCES CG 07102020

07/10/2020

2020DECR000416

3025-000002-2020

DEC LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO V2 06102020

07/10/2020

2020DECR000415

2436-000008-2019

DEC MODIFICAT RESEMBRA GESPA CAMP DE FUTBOL 06102020

06/10/2020

2020DECR000414

1403-000017-2020

DEC APROVACI PADRO GUALS 2020 05102020

06/10/2020

2020DECR000413

2005-000002-2020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT SETEMBRE 03102020

06/10/2020

2020DECR000412

2361-000012-2020

DEC RESEMBRA GESPA CAMP DE FUTBOL 02102020

06/10/2020

2020DECR000411

1403-000017-2020

DEC LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO 29092020

02/10/2020

2020DECR000410

2436-000038-2020

DEC CONVOCATORIA MESA DE CONTRACTACIO OBERTURA SOBRES A I B 01102020

02/10/2020

2020DECR000409

1597-000011-2020

DEC JGL 30092020

01/10/2020

2020DECR000408

1046-000025-2020

DEC TREBALLS INSTITUT MB 29092020

29/09/2020

2020DECR000407

1403-000016-2020

DEC CONTROL ACCES I PRESENCIA 29092020

29/09/2020

2020DECR000406

1403-000015-2020
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DEC VACANCES TREBALLADOR JF 29092020

29/09/2020

2020DECR000405

3025-000004-2020

DEC VACANCES TREBALLADOR XC 29092020

29/09/2020

2020DECR000404

3025-000007-2020

DEC VACANCES TREBALLADORA ST 29092020

29/09/2020

2020DECR000403

3025-000005-2019

DEC LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO SANAR TRADE 08092020

29/09/2020

2020DECR000402

2436-000008-2019

DEC COMUNICACIO PREVIA HUT 28092020

29/09/2020

2020DECR000401

2571-000006-2020

DEC SOL SUBVENCIO DIPUTACIO DE GIRONA 28092020

29/09/2020

2020DECR000400

2240-000027-2020

DEC SOL SUBVENCIO ACTUACIONS PISCINA 28092020

29/09/2020

2020DECR000399

1379-000002-2020

DEC APROVACIO NOMINES SETEMBRE 28092020

29/09/2020

2020DECR000398

1512-000007-2020

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB
DISCAPACITAT AMC 25092020

28/09/2020

2020DECR000397

2860-000011-2020

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB
DISCAPACITAT MTC 25092020

28/09/2020

2020DECR000396

2860-000010-2020

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB
DISCAPACITAT JPT 25092020

28/09/2020

2020DECR000395

2860-000009-2020

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA PER A
MUDANÇA 24092020

28/09/2020

2020DECR000394

2334-000013-2020

DEC JGL 29 DE SETEMBRE 25092020

28/09/2020

2020DECR000393

1046-000024-2020

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 24092020

24/09/2020

2020DECR000392

2436-000032-2020

DEC APROVACIO PADRO MATRICULES NOVES LLAR INFANTS
24092020

24/09/2020

2020DECR000391

2005-000005-2020

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS SETEMBRE 24092020

24/09/2020

2020DECR000390

2005-000005-2020

DEC APROVACIO BAIXA PARCIAL REBUT IAE CASIO ERROR IS
24092020

24/09/2020

2020DECR000389

1764-000001-2020

DEC BORSA I ALTA PERSONAL INTERI OA 23092020

24/09/2020

2020DECR000388

1458-000002-2020

DEC ACOMETIDA LLUM PER INSTITUT 23092020

23/09/2020

2020DECR000387

1403-000014-2020

DEC ASSUMPTES PROPIS 25 DE SETEMBRE 23092020

23/09/2020

2020DECR000386

3025-000013-2020

DEC OBRES ESPAI JOVE 22092020

23/09/2020

2020DECR000385

1379-000005-2020

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT SETEMBRE 20092020

22/09/2020

2020DECR000384

2361-000011-2020

DEC ORDRE DEL DIA 18092020

18/09/2020

2020DECR000383

1032-000007-2020

DEC ORDRE DEL DIA 18092020

18/09/2020

2020DECR000382

1046-000023-2020

5. INFORMES DE LES REGIDORIES
5.1. ÀREA D’ALCALDIA, VILANOVA DE LA MUGA, HISENDA, GOVERNACIÓ, RÈGIM INTERN I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
5.1.1. Àrea de alcaldia
Una vegada reparat un tram de la canonada principal d’abastament d’aigua del dipòsit fins l’alçada de la entrada de la urbanització del Golf per la
C252, vist el bon resultat obtingut, s’ha procedit a la reparació del tram restant. Amb la finalització d’aquesta reparació s’acabaran les actuacions
per evitar fuites i talls d’aigua que es van iniciar a finals de 2016.
També vull informar de les subvencions que hem rebut aquest 2020

DESCRIPCIÓ

ORGANISME

IMPORT A SOL·LICITAR

IMPORT CONCEDIT

Suport esportista individual d'alt rendiment

DIPUTACIÓ GIRONA

273,00 €

273,00 €

Fons noves tecnologies (control accés i presència)

DIPUTACIÓ GIRONA

1.298,58 €

1.298,58 €

Línia 1 (servei per a la gestió i control de la facturació energètica i
punt d'informació energètica)

DIPUTACIÓ GIRONA

1.852,50 €

1.852,50 €

Activitats dirigides al pavelló municipal entre l'1.9.20219 i el
31.8.2020

DIPUTACIÓ GIRONA

2.000,00 €

2.000,00 €
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Línia 3 (millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat del camp
de futbol de Peralada)

DIPUTACIÓ GIRONA

2.880,00 €

2.880,00 €

Edició del llibre Vilanova a l'edat mitjana en 100 documents

DIPUTACIÓ GIRONA

3.900,00 €

1.950,00 €

DIPSALUT

7.652,05 €

2.094,31 €

Reparació piscina

DIPUTACIÓ GIRONA

14.850,81 €

9.000,00 €

Millores als vestidors del camp de futbol de Vilanova de la Muga

DIPUTACIÓ GIRONA

20.951,18 €

7.755,10 €

Llar d'infants municipal Orlina (per a 30 places)

DIPUTACIÓ GIRONA

26.250,00 €

26.250,00 €

Conservació i restauració del Claustre de Sant Domènec

GENERALITAT/Cultura

49.969,05 €

28.107,00 €

Conservació i restauració del Claustre de Sant Domènec

DIPUTACIÓ GIRONA

50.000,00 €

23.010,00 €

Subvenció Institut

DIPUTACIO GIRONA

62.920,59

40.000,00 €

FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL

DIPUTACIO GIRONA

74.485,58 €

74.485,58 €

Renovació equipament noves tecnologies segons bases aprovades
pel Ple el 22.1.2019

DIPUTACIÓ GIRONA

1.700,00 € (màxim)

1.034,48 €

Servei socorrisme piscina

Desenvolupament mesures Pacte d'Estat Violència de Gènere

Secretaria d'Estat
d'Igualtat

1.023,62 €

Despeses de funcionament del Jutjat de Pau durant l'any 2020

GENERALITAT/Justícia

1.650,00 €

Informar que, pel que fa l’apartat de RRHH, aquest mes desembre
es jubila la Mercè Genís, conserge a l’Ajuntament. La Mercè ha estat
durant molt anys al servei de l’Ajuntament, sempre amb molt bona
predisposició en tots els llocs on se l’ha requerit : Ajuntament, Sant
Domènec i Pavelló. Vull aprofitar per agrair-li els serveis prestats i
aquesta sempre bona disposició de fer les tasques encomandes tot i
desitjant-li que pugui gaudir plenament d ela nova etapa que enceta.

Hi ha hagut un descens del 77% de persones respecte l’any anterior
en el mateix període En nombre d’enquestes realitzades, la xifra és
similar un descens del 67%.

5.1.1. Vilanova de La Muga

Hi ha hagut diversos períodes de tancament. Entre els períodes 2 de
novembre – 5 desembre i 9 -14 desembre Sant Domènec ha estat
tancat tant l’oficina de turisme com el Museu de la Vila. A partir del
14 desembre l’oficina de turisme s’ha obert al públic i el dia 19 ho ha
fet el museu, en el marc de la 8a Mostra de Pessebres.

El fet que Vilanova no disposi de fibra òptica era un problema de
fa anys i que amb la generalització del teletreball s’ha agreujat.
Malgrat que Movistar va notificar el desplegament de la fibra òptica
a Vilanova, ara fa un any aquesta no s’ha produït. Mentre es van iniciar
gestions durant el primer confinament i aprofitant el desplegament
a Peralada es va demanar que s’inclogués Vilanova cosa que vam
aconseguir i en aquest ple proposarem l’aprovació del conveni.
Entenem que serà imminent la posada en funcionament doncs ja
s’ha fet el desplegament del cablejat.
Recentment hem tingut coneixement que la llargament reivindicada
reparació del ferms de les carreteres GIP-6042 de Peralada a Vilanova
i la GIV 6043 de Vilanova a Castelló es produirà a principis de 2021
doncs ja està en fase de licitació. Con ja s’ha explicat en diverso
plens, tant en aquest mandat com en d’altres , des dels Ajuntaments
de Peralada i Castelló, s’havia demanat en multitud d’ocasions la
necessitat d’aquesta actuació en unes carreteres que hi passen una
mitja diària d’uns 4.000 vehicles.

5.2. ÀREA DE TURISME, ENSENYAMENT, MEDI AMBIENT

5.2.1. Àrea de Turisme
Aquest darrer trimestre ha continuat marcat per la pandèmia i les
mesures que s’han hagut d’aplicar i que han suposat que durant el mes
de novembre s’hagi mantingut tancat el Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec.
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Pel que fa a les vendes, tant d’entrades com de marxandatge, han sofert
un descens del 78% dels beneficis respecte 2019. El major descens s’ha
notat en marxandatge general excloent el de Kalid Medieval.
La procedència dels visitants ha estat majoritàriament de proximitat,
especialment de Catalunya, i la gran majoria ha vingut en parella.

El personal en aquest període ha combinat el treball presencial a porta
tancada amb el teletreball realitzant atenció telefònica i gestionant
els expedients d’aquesta àrea així com donant suport a gestions
administratives d’altres àrees.
Com a representant de l’Ajuntament a l’Associació Empordà Turisme
i com a membre de la Junta de la mateixa associació he assistit a
l’Assemblea anual i a les juntes ordinàries i extraordinàries on s’estan
desenvolupant nous projectes de dinamització turística de la comarca.

5.1.1. Àrea d’Ensenyament
Institut Peralada
S’ha concedit una subvenció nominativa extraordinària de 6.000€ per
tal d’ajudar a equipar el centre. Amb aquesta aportació l’institut ha
pogut adquirir el tercer panell tàctil que mancava a una de les aules i
també fer front a l’increment del cost dels chromebooks que havien
adquirit les famílies.
S’han mantingut diverses reunions amb els responsables del
Departament d’Educació per planificar la construcció del nou edifici.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Els alumnes de Vilanova de la Muga que estan escolaritzats a l’Institut
Peralada, en tractar-se del mateix municipi, no es consideren alumnes
amb transport gratuït. Per tal que aquesta despesa no recaigui en les
famílies i tal i com es ve fent amb els alumnes matriculats a l’escola
Ramon Muntaner, s’han gestionat amb l’àrea d’Educació del CCAE,
responsable del transport escolar, que aquesta despesa serà assumida
íntegrament per l’Ajuntament, tal i com consta en els pressupostos
que es presenten en aquest ple.

Hem estat treballant en diverses opcions i, vista la complexitat de
l’organització d’aquest acte per tal que es duguin a terme el compliment
de totes les mesures per a la contenció del brot epidèmic de la Covid-19,
i la importància de reduir la mobilitat de les persones i per tant, Reis i
patges, persones que formarien part de diferents bombolles, no s’hagin de
desplaçar compartint vehicles, ens veiem obligats enguany a no dur a terme
la tradicional visita dels Reis a Vilanova i concentrar, única i exclusivament,
aquest acte a Peralada.

Llar d’Infants Orlina

No és la situació que es desitjaria, però cal comprendre que estem vivim
una situació d’excepcionalitat i que el que hem de prioritzar és la protecció
de les persones, adults i infants.

S’han adequat els espais exteriors per separar les zones de joc en
compliment de la normativa actual derivada de la pandèmia.

5.1.2. Àrea de Mediambient
Des d’aquesta àrea aquest trimestre s’ha treballat conjuntament amb
el CCAE per posar en marxa el Punt d’Informació energètica. Enguany
les sessions d’assessorament individual estan centrades en l’Estalvi
energètic a la llar i la xerrada informativa sobre mobilitat sostenible
versarà sobre el Vehicle Elèctric. Les dates dels assessoraments
individualitzats, tant a Vilanova de la Muga com a Peralada, i de les
xerrades es publicitaran a través de cartells als comerços locals i a les
xarxes socials de l’Ajuntament i Consell Comarcal.
S’ha mantingut una trobada amb la tècnica responsable de la xarxa de
deixalleries de la comarca que supervisa el seguiment i gestió de les
deixalleries municipals. S’ha assistit a l’Assemblea de les Vies Verdes.

5.2. ÀREA DE CULTURA, COMUNICACIÓ I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.2.1. Àrea cultura
Activitats
Vist l’èxit obtingut en les darreres exposicions i atesa la continuïtat de la
situació de pandèmia, s’ha seguit apostant per dur a terme exposicions
d’art en format virtual. Durant el darrer trimestre, s’han presentat les de
les artistes Júlia Olivella i Malamar.
També per la situació sanitària, que impedeix que enguany es pugui
organitzar el Pessebre Vivent, s’ha recuperat la Mostra de Pessebres
i Diorames. Una activitat a l’aire lliure o en espais tancats segurs que
permet gaudir de l’ambient nadalenc tant a veïns com a visitants. La Mostra,
que es podrà visitar del 19 de desembre al 10 de gener, inclou 16 espais
pessebrístics (entre domicilis particulars, comerços i establiments, esglésies
i museus), i ha estat possible gràcies a la implicació de molts veïns i veïnes i
la col·laboració de pessebristes d’Olot, Sant Joan de les Abadesses i Serinyà.
Quant a la resta d’activitats nadalenques, com la visita del patge reial o la
cavalcada de Reis, es realitzaran subjectes a les noves normatives aprovades
per la Generalitat el passat 19 de desembre.
Vist que no és permesa la realització de la visita del patge reial, s’està
gestionat amb el Patge Martí l’arribada d’unes urnes estàtiques per tal que
els infants puguin fer arribar les seves cartes a SS.MM els Reis. Aquestes
es col·locaran, una davant l’Oficina de Turisme de Peralada i l’altre a Can
Sala de Vilanova.
Pel que fa a l’arribada de SS.MM els Reis s’està organitzant un acte estàtic,
amb ubicació encara per determinar. L’espai serà perimetrat, amb control
d’accés per evitar aglomeracions i registre previ.
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Acte Camí de Sant Jaume al claustre de Sant Domènec
El Claustre va acollir, el passat 3 d’octubre, l’acte d’inauguració de la nova
senyalització del Camí de Sant Jaume a l’Alt Empordà. Durant l’acte es va
presentar la nova placa de ceràmica que senyalitza els traçats urbans de les
poblacions de la comarca per on passa el Camí. La senyalització identifica
per primera vegada el traçat transfronterer de la Via Heraclea i reforça el
traçat del Camí de Rodes, tots dos amb confluència a Peralada.
L’acte, al qual hi van participar alcaldes dels municipis de l’Alt Empordà
per on passa el Camí i la presidenta i el conseller de Turisme del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, va tenir com a convidats d’honor diversos
membres de la Fundació Orden del Camino de Santiago i de l’Associació
Gerunda-Amics del Camí de Sant Jaume.
En el Congrés Internacional de l’Orde del Camí de Santiago celebrat
aquest desembre a Santiago de Compostela, l’Associació Gerunda
Amics del Camí de Sant Jaume i els municipis de la comarca per on
passen els traçats del Camí de Rodes i la Via Heraclea – entre els
quals hi ha Peralada – han estat reconeguts amb la distinció Xacobea.

Rodatges a Peralada
Al llarg d’aquest darrer trimestre el centre històric de Peralada ha estat el
plató de diferents rodatges, com l’anunci publicitari del nou vehicle híbrid
de Citröen, del programa Perseguint cognoms de la 2 de Televisió Espanyola
i de la filmació d’algunes escenes de la sèrie de televisió Los herederos de
la tierra, continuació de l’exitosa sèrie La catedral del mar, produïda per
Diagonal TV.

Restauració del carruatge fúnebre de Vilanova de la Muga
En nom propi i dels companys de l’equip de govern, aprofito aquestes
línies per agrair al senyor Xavier Vicens Codina, propietari de la
Funerària Vicens, la seva aportació econòmica per a la restauració
de l’antic carruatge fúnebre de Vilanova de la Muga, així com les dades
facilitades sobre el seu període d’ús i sobre l’origen dels dos florons
tallats en fusta localitzats al vehicle. Sens dubte, aquesta informació
contribueix al coneixement de les cerimònies funeràries dels nostres
avantpassats més propers.
Els vilanovins i les vilanovines i la resta de veïns del municipi han rebut
amb satisfacció la notícia de la recuperació del carruatge, que, des de
Tots Sants, es pot visitar en un espai accessible al cementiri de Vilanova.
El cost total ha estat de 14.881,57 €, la distribució de despeses ha
estat la següent
- Restauració del carruatge 1.452,00 €
- Adequació magatzem i accessos 12.254,12 €
- Cartell informatiu 175,45 €
- Funerària Vicens: Col·laboració i aportació de 1.000,00€ als treballs
de restauració.
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Restauració del claustre romànic de Sant Domènec
El mes d’octubre passat van començar les obres de la 1a fase de
conservació-restauració del claustre de Sant Domènec, consistents
en treballs de neteja, consolidació i reintegració de morters per
estabilitzar els suports i eliminar les alteracions de 4 alçats del claustre,
pertanyents a 2 costats del monument (interior-exterior). Els treballs
estan anant a bon ritme i finalitzaran després de festes.
Com ja vaig informar en el darrer ple, vam sol·licitar una subvenció
per a la realització dels treballs al Departament de Cultura de la
Generalitat. A l’espera de la confirmació de la resolució provisional,
sabem que se’ns han concedit 28.117 euros, que es rebran fraccionats
en el trienni 2020-2022.

5.1.1. Àrea de comunicació i participació ciutadana
Representació local al Consell Consultiu de la Gent Gran
de l’Alt Empordà
Informats per part de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de
la reconstitució del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà,
des de l’Àrea de Participació Ciutadana vam difondre la convocatòria
per trobar persones voluntàries per representar el municipi en aquest
òrgan. Van rebre dues peticions per formar-ne part: les senyores Imma
Sábat Puchol i Anna Ma. Poch Pujol.
Des de l’equip de govern volem agrair la predisposició d’ambdues.
Estem convençuts que faran una gran tasca com a representants
locals en aquest espai de participació que donarà veu a les persones
grans de la comarca amb l’objectiu d’implicar-les en la definició de les
polítiques públiques impulsades en l’àmbit comarcal.

Butlletí Municipal
Tal i com es va informar en els dos darrers butlletins, des d’aquest
darrer número, el Butlletí es reparteix amb l’apartat de la Casa de la
Vila però sense la reproducció escrita de les actes dels plens. Aquestes
actes es poden consultar en l’edició digital, que es pot consultar al web
municipal, amb el format e-butlletí que també compartim amb tots
els canals i xarxes socials que disposa l’Ajuntament.
No obstant, per tal de facilitar que tothom hi tingui accés, qui vol
continuar rebent en format escrit la reproducció de les actes dels
plens les pot recollir a Sant Domènec o fer-ho saber al mateix centre
i se’ls hi farà arribar a casa.
Aquesta mesura, es duu a terme amb la voluntat d’aplicar i fomentar
bones pràctiques ambientals per l’estalvi de paper i per potenciar el
butlletí digital.

5.2. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA , PATRIMONI I OCUPACIÓ

5.2.1. Àrea de promoció econòmica, patrimoni i ocupació
Institut
Durant aquest últim trimestre hem estat treballant conjuntament amb
l’assessor jurídic, secretaria i el departament tècnic de l’Ajuntament,
les diferents opcions per la necessària modificació del POUM per tal
de poder ampliar la zona del institut, i poder construir el nou edifici
on s’han de fer tots cursos, amb tots els canvis que això comporta a
nivell urbanístic.
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Analitzades les diferents opcions plantejades per aquesta modificació
del POUM, finalment s’ha optat per modificar en un primer pas, els
usos de la zona actual de l’institut, amb la finalitat de poder anar més
ràpid i arribar a temps per tenir una part del nou edifici fet el mes de
setembre 2021 on col·locar el alumnes de segon d’ESO.
El segon pas, serà una modificació puntual del POUM més complexa
de un punt de vista urbanístic que comportarà més temps de
tramitació, un cop acabada aquesta, és podrà finalitzar l’edifici on
col·locar alumnes fins a quart d’ESO.
Aquesta planificació comportarà molta feina i entrebancs pel camí,
i esperem comptar amb la col·laboració de tots per aconseguir-ho.

Ocupació
Pel que fa al servei de FEINA EN XARXA, des del passat ple no
s’han rebut noves ofertes laborals del municipi i continuen actives
11 ofertes que es poden consultar a la secció “Feina en Xarxa” de la
web municipal www.peralada.org, el nombre daturas seguéis estable.

5.3. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INFÀNCIA I JOVENTUT

5.3.1. Benestar Social
Centre de Dia
Actualment el Centre de Dia es troba amb el mateix nombre de
places ocupades que justament abans de l’inici de la pandèmia, tot
i el gran nombre de baixes que es van produir a la reobertura al mes
de setembre. Actualment doncs, hi ha 17 usuaris/es en actiu; 10 en
plaça pública i 7 en plaça privada. Des del mes de setembre s’han
realitzat 8 nous ingressos.
En aquests moments els serveis complementaris que s’ofereixen són
els de podologia i els de fisioteràpia. D’altres com el de perruqueria o
els àpats en companyia han vist aturada la seva activitat en motiu del
Covid. No obstant, s’han realitzat varies reunions per tal de treballar
en la línia d’ampliar l’oferta actual de serveis complementaris.

Serveis Socials CCAE
S’han realitzat un total de 3 coordinacions amb Serveis Socials i altres
serveis de l’àrea de Benestar Social. Entre altres aspectes, s’ha treballat
en l’organització d’un protocol per a la valoració i procediment de
les sol·licituds de les Subvencions per a famílies desafavorides i la
implementació i difusió de la campanya de Servei de Suport Emocional
Covid19 per persones grans.

5.3.2. Infància i Joventut
Espai Jove
Es va deixar de fer atenció al públic, tal i com recomanaven en un
primer moment i posteriorment obligaven per la nova situació de
brot de COVID del 25 d’octubre al 23 de novembre. En data 24 de
novembre es va tornar a reobrir. Aquesta incertesa i l’obligatorietat
de tancar l’espai han fet que la participació dels joves hagi estat baixa
durant els primers mesos d’aquest trimestre; no obstant durant els
últims 15 dies s’ha vist un important increment de participació per
part dels joves.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Durant aquests mesos s’ha treballat en una campanya de difusió del
servei i de l’espai, s’han realitzat coordinacions amb l’institut i l’escola i
també s’ha aprofitat per realitzar la planificació de tota la programació
de cares al primer trimestre de l’any 2021.
A principis del mes de desembre, el dinamitzador va fer una petita
visita a les diferents classes de l’institut per a poder explicar la ubicació
del servei i aquest mateix dilluns al matí s’ha realitzat una dinàmica
amb els 60 alumnes de l’institut, dividits en petits grups, per tal
d’exposar què hi poden trobar a l’espai jove, què se’ls pot oferir i quines
activitats s’hi realitzen i s’hi realitzaran.
Durant aquest trimestre s’ha posat especial atenció en la dinamització
de les xarxes socials.

Pla Local de Joventut
S’ha finalitzat la seva redacció i està en fase de supervisió

5.4. ÀREA DE SERVEIS, USOS PÚBLICS I SANITAT

5.4.1. Àrea de Serveis
A l’anterior ple ordinari informàvem de que estàvem a la espera
del resultat de presència de legionel·la en l’anàlisi de la pressa de
mostres d’aigua que s’havia fet a la llar d’infants dins el programa PT02
que tenim subscrit amb DipSalut. Aquest anàlisi va donar resultats
dubtosos segurament degut al període d’inactivitat a la instal·lació, i es
va repetir la pressa de mostres donant per resultat final la no presència.
Seguint el programa PT04 també de DipSalut es van analitzar les
aigües de consum per boca de 6 instal·lacions municipals resultant
tots aquests anàlisis satisfactoris i dins els límits considerats normals
en tots els seus paràmetres. Per el 2021 la intenció es que els punts
a incorporar al programa combinin alguna instal·lació i alguna font
pública de carrer.
D’altre banda també va fer una visita a les instal·lacions el servei de
prevenció de riscos indicant les deficiències que van observar, totes
elles de fàcil esmena, com ara la reubicació d’algun extintor al pavelló.
La afectació de la pandèmia ha obligat a accions intermitents com
ara tornar a tancar les zones de jocs infantils. També ha obligat a
la gestió de la Societat Municipal a fer canvis esporàdics tant en el
servei de neteja com a coordinar la plantilla del restaurant en quant a
decidir en quina part podien estar en actiu i en quina part continuaven
incorporats a ERTE. A més es va impulsar la preparació i venda de
plats per emportar creant una nova oferta.
Dins les actuacions portades a terme a Vilanova, es van instal·lar 2
elements de joc infantil davant de Can Sala que esperem facin gaudir
a la mainada.
Finalment s’ha traslladat tot el parc infantil que havia quedat fora
d’ús amb la posada en marxa de l’institut. La nova ubicació es al final
del Carrer Toló davant el pavelló. El trasllat ha consistit en rebaixar el
sòl que un cop instal·lats els jocs s’ha reomplert amb el mateix llit de
pedretes amortidores de caigudes que hi havia a l’anterior ubicació,
fer els forats per ancorar els elements i omplir-los de formigó un cop
instal·lats. Els jocs s’han desancorats de l’anterior ubicació picant el
formigó que els ancoraven i ha sigut molt satisfactori doncs no s’ha
malmès cap peu. La terra que s’havia tret de la nova ubicació ha estat
destinada a reomplir el forat que havia quedat a l’anterior ubicació al
treure el llit de pedretes. Properament s’acabarà d’adequar el nou espai
amb la plantació d’algun arbre i la instal·lació d’algun banc. S’estudiarà
la possibilitat de posar-hi una font d’aigua.

CASA DE LA VILA

5.5. ÀREA D’ AGRICULTURA I ESPORTS

5.5.1. Àrea d’agricultura
S’han realitzat reparacions en diferents camins del terme i escampat
material en camins que estaven més desgastats pel trànsit i el temps.
Està previst per a finals d’aquest més la col·locació d’enllumenat
autònom a diferents punts del terme, tant de Peralada com de
Vilanova, més concretament en els disseminats que creiem que més
ho requerien. La intenció és seguir instal·lant enllumenat autònom a
la resta de disseminats, per tal que disposin d’un mínim d’il·luminació
i la sensació de benvinguda, doncs tenir llum ho garanteix.

5.5.2. Àrea d’esports
Pavelló Municipal d’Esports
Pel que fa al pavelló, seguim com fa uns mesos. El gimnàs i les
entitats esportives, funcionen amb un seguit de limitacions i mesures
preventives, les quals modifiquem en funció del que dicten les autoritats.
La darrera modificació va ser respecte al toc de queda, el qual va limitar
l’horari de tancament de les instal·lacions.

Camp de futbol de Peralada
Es van realitzar un seguit de reparacions al camp de gespa artificial,
doncs en alguns punts s’arrencava la gespa.
Pel que fa a l’estadi municipal després de la ressembra, cal dir que el
terreny de joc segueix impecable i esperem que en un futur pròxim,
puguem gaudir d’algun partit i de les instal·lacions, doncs fan goig.
Està previst per a finals de mes, la col·locació del nou enllumenat del
camp de gespa artificial. Pensem que és un gran avanç, doncs se’n fa
un elevat ús i l’anterior enllumenat no arribava a segons quines zones
del terreny de joc.

Camp de fútbol de Vilanova
Per fi es pot dir que el camp de futbol de Vilanova disposa de vestidors,
doncs durant el mes de novembre s’han realitzat un seguit de millores.
Entre elles, una nova teulada, finestres per a una millor ventilació i
il·luminació, millora de les condicions de les dutxes, una fosa sèptica,
lavabos, un escalfador elèctric nou, pavimentat on feia falta, etc.
Per altra banda, aquest mes de desembre s’han fet feines de millora del
terreny de joc, com és un tractament herbicida per a les males herbes
i s’ha vessat sorra per tal que les irregularitats del camp desapareguin
i així poder realitzar entrenaments amb millors condicions.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER A L’EXERCICI 2021. (EXPDT. X2020000673)
Format el Pressupost General per a l’exercici de 2021, integrat pel
Pressupost de l’Ajuntament i per la previsió de despeses i ingressos
de la societat mercantil Serveis Recreatius, Culturals i esportius de
Peralada, SA, el capital social de la qual pertany íntegrament a aquesta
entitat local, així com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de
Personal de l’Ajuntament, comprensiva de tots els llocs de treball, de
conformitat amb el disposat en els articles 168 i 169 del Text Refós de
la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988;
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Vist l’informe econòmic financer i l’informe favorable de la Secretàriainterventora de data 11 de desembre de 2020.

Fonaments jurídics
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LLBRL), modificada
per la Llei 57/2003.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el TRLRHL.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la LO
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, pel qual es modifica
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Les normes d’auditoria del sector públic i la normativa mercantil
específica aplicable a les societats mercantils dependents de la corporació.
- La resta de normativa sectorial aplicable a les entitats locals
És per tot això, que l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general consolidat per a
l’exercici de 2021, integrat pel Pressupost de l’Ajuntament i pels Estats
de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil Serveis
Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA:

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 octubre, per la que es desenvolupa les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Pressupost de l’Ajuntament
PRESSUPOST DESPESES 2021
I

DESPESES PERSONAL

896.391,10

II

DESPESES CORRENTS

1.728.956,00

III

DESPESES FINANCERES

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

V

FONS DE CONTINGÈNCIES

0,00

DESPESES ORDINÀRIES

3.031.927,10

401.480,00

VI

DESPESES CAPITAL

VII

TRANSFERENCIES CAPITAL

VIII

ACTIUS FINANCERS

0

IX

PASSIUS FINANCERS

0,00

DESPESES CAPITAL

694.515,90

TOTAL PRESSUPOST DESPESES
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5.100,00

689.515,90
5.000,00

3.726.443,00

BUTLLETÍ PRIMAVERA

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021
I

IMPOSTOS DIRECTES

1.435.400,00

II

IMPOSTOS INDIRECTES

101.200,00

III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

959.456,00

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

603.652,00

V

INGRESSOS PATRIMONIALS

3.728,00

RECURSOS ORDINARIS

3.103.436,00

VI

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

490.000,00

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

133.007,00

VIII

ACTIUS FINANCERS

0,00

IX

PASSIUS FINANCERS

0,00

RECURSOS CAPITAL

623.007,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

3.726.443,00

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

Pressupost General Consolidat
Ajuntament

Societat Municipal

Transferències internes

Pressupost consolidat

DESPESES

3.726.443,00

1.000.000,00

- 302.000,00

4.424.443,00

INGRESSOS

3.726.443,00

1.000.000,00

- 302.000,00

4.424.443,00

Segon.- Aprovar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament per a l’exercici
2021 incorporada al Pressupost, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral.
Tercer.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost pel 2021.
Quart.- Sotmetre el Pressupost general consolidat, amb la
documentació que conté, a informació pública durant el termini
de quinze dies hàbils, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de
la Província, a fi que les persones interessades puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Cinquè.- Si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions,
els acords adoptats es consideraran aprovats definitivament, d’acord
amb el que determina l’article 169.1 del TRLRHL.
Sisè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya.
“Llegida la proposta per part del sr. Alcalde, aquest n’exposa el contingut.
Fa avinent el sr. Marc Sabater que es tracta d’uns pressupostos que no
han estat negociants amb Independents de Vilanova i que han tingut poc
temps per analitzar-los. Continua manifestant que els hi hagués agradat
treballar-los abans i tenir acord. Exposa que les inversions plantejades són
més adients que les de l’any passat i més adequades i que no els hi semblen
malament, tot i que els impostos directes s’han incrementat en 30.000
euros i de la manera que està la situació no ho troben adient. Tot i que no
hi votaran en contra, s’abstindran atès que tot i que algunes inversions van
en la bona direcció hi troben a faltar més participació, bonificacions, etc.

CASA DE LA VILA

En aquest sentit, llegeix el sr. Alcalde el següent:
Avui proposem l’aprovació del pressupost municipal pel 2021, és un
pressupost conservador pel que fa a la previsió d’ingressos i conseqüentment
pel que fa a les despeses.
Aquest pressupost és similar al del 2020, tampoc hi ha massa marge de
maniobra i la prudència davant la incertesa provocada per la COVID ens
fa ésser prudents.
Aquest pressupost es va explicar als membres de la oposició en dia 18
de desembre de 2020 i es va repassar partida per partida i cap dels
dos membres de la oposició va qüestionar cap de les partides més
enllà d’alguna pregunta o matís puntual. Per tant ara ens sorprèn que
sorgeixin aquestes preguntes o que s’abstinguin de manera global
sense possibilitat de discutir els possibles canvis que ens podríeu
proposar. El passat dia 18 es podrien haver discutit i si calia canviar
i/o incorporar-hi modificacions.
Respecte a que no heu tingut prou temps per estudiar-lo o per incloure-hi
propostes no hi estem d’acord, doncs ens les podíeu fer arribar, estem oberts
fer les reunions i trobades que calgui per atendre les vostres propostes,
també poden ésser a petició vostre o per exemple mitjançant una instància
que sembla que és el canal en el que us sentiu més còmodes.
Ara no podem admetre els possibles canvis que ens proposeu donat que
el pressupost el tenim molt estudiat i quadrat amb els projectes i partides
que hem treballat des de fa mesos.
Us convido a que parlem de totes aquelles propostes que creieu oportunes
i si coincidim procurarem dur-les a terme.
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Respon el sr. Sabater que no demanen subvencions sinó bonificacions i que no
estan en contra de la pujada d’impostos sinó que hi ha d’haver bonificacions”.

6. Relació de Llocs de Treball resultant un cop s’aprovi la modificació
que consta a l’expedient.

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

7. De conformitat amb la Provisió d’Alcaldia de data 15 de desembre
de 2020 es va emetre Informe de Secretaria referent al procediment
a seguir i a la Legislació aplicable en el procediment d’aprovació de la
Modificació de la Relació de Llocs de Treball.

Vots a favor:

8. En l’Informe d’Intervenció s’acredita que en el Pressupost municipal
vigent existeix consignació suficient i adequada per atendre les
obligacions econòmiques que es deriven de la Relació de Llocs de Treball.

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

9. La Relació de Llocs de Treball, tot i que suposa l’alteració de la
plantilla de personal actualment vigent, inclou tots els llocs de treball
existents en l’organització municipal.

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)

Fonaments de dret

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

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

Vots en contra: Cap

- 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).
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL).

Abstencions:

- Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública (arts. 15 i 16 LRFP).

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. (EXPDT. X2020000675)

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

Antecedents de fet

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

1. La Relació de Llocs de Treball vigent s’aprova inicialment en sessió
extraordinària celebrada en data 20 de desembre de 2016 esdevenint
definitiu en data 19 de gener de 2017 (Exp. 355/2016)

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es Regula el règim
jurídic dels funcionaris de Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.

2. L’Ajuntament contractà la redacció del Dictamen sobre la situació
organitzativa i retributiva de l’Ajuntament, a DALEPH, per Decret
d’Alcaldia-Presidència núm. 51/2016 de 8 de març de 2016, que conté
una valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament.

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

3. Estudi justificatiu de l’estructura administrativa o organigrama
funcional, que consta a l’expedient.

Resolució

4. Memòria de la modificació i anàlisi previ i definició de cada lloc de
treball, que consta a l’expedient.
5. Relació de Llocs de Treball vigent que consta a l’expedient

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la Relació de
Llocs de Treball per al 2021, i que consta de:

ADMINISTRACIÓ GENERAL/ALCALDIA/SECRETARIA/INTERVENCIÓ
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Núm.
Plaça

Àrea

Denominació
lloc de treball

Grup

C.D

C.E.

Nº
llocs

Jorn

F.
Prov

RJ

17

Intervenció

Tècnic/a serveis
econòmics

A1

22

21.239,26
7.854,00 (Tresoreria)

1

Ord.

Promoció interna

F

18

Intervenció

Administratiu/va
àrea recaptació

C1

18

10.828,86

1

Ord.

Promoció interna

L

19

Secretaria /
Intervenció

Auxiliar
administratiu/va

C2

12

7.820,96

1

Ord.

Concurs /Oposició

L

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Segon.- OBRIR període d’exposició pública pel termini de 15 dies per
mitjà d’anunci al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació.
Si no es presentessin al·legacions contra l’aprovació inicial, es
considerarà definitivament aprovat a la fi del termini d’exposició pública.
Tercer.- PUBLICAR edicte, un cop aprovada definitivament la
modificació, al tauler, al BOP i al DOGC en els 30 dies següents a la
seva aprovació.
Quart.- PUBLICAR la plantilla orgànica de personal i la relació de
llocs de treball al portal de transparència.
Cinquè.- TRAMETRE la relació de llocs de treball a l’administració
de l’Estat i al Departament de Governació en els 30 dies següents a
la seva aprovació.

2.- Decret de l’Alcaldia núm. 275/2015, de 11 de febrer, pel qual
s’aprovà el contracte de subministrament del ciclomotor elèctric RIEJU
M2US MIUS 3.0, amb número de matrícula 7277JMH i de bastidor
VTPM2US0000C00032, a TECNIMOTO EQUIPAMENT S.C (amb
CIF J55202352) per l’import de 1.999,00 €, IVA inclòs.
3.- Informe de la Secretaria – Intervenció, de data 14 de desembre de
2020, favorable.

Fonaments de dret
- Art. 69 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques, LPAP.

“Llegida la proposta per la sra. Rosa Cortada, aquesta n’exposa el contingut.

- Art. 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, RPEL.

Fa avinent el sr. Alcalde que es tracta d’una reestructuració al qual el sr. Sabater
manifesta que hi estan d’acord”.

- Art. 22.2.l, 22.4 i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local (LBRL).

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat 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)

Resolució
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- OBRIR el tràmit d’informació pública, pel termini de 15 dies,
previ a la desafectació dels béns destinats a diversos serveis públics
(vigilància municipal) següent:
Vehicle DACIA DUSTER AMBIANCE, amb número de matrícula
6563HLR i de bastidor UU1HSDAG546992853.
Ciclomotor RIEJU M2US MIUS 3.0, amb número de matrícula
7277JMH i de bastidor VTPM2US0000C00032.
Segon.- DESAFECTAR els béns esmentats al punt anterior, un cop
transcorregut el període d’informació pública, en el cas que no s’hagin
presentat reclamacions ni al·legacions.

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Tercer.- FER CONSTAR la desafectació a l’Inventari General de Béns
i Drets de la Corporació.

Vots en contra: Cap

“Llegida la proposta pel Sr. Tor, aquest n’exposa el contingut”.

Abstencions: Cap

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

8.- PROPOSTA D’ACORD DE LA DESAFECTACIÓ DEL VEHICLE
MUNICIPAL DACIA DUSTER AMBIANCE AMB MATRÍCULA
6563HRL I DEL CICLOMOTOR RIEJU M2US MIUS 3.0 AMB
MATRÍCULA 7277JMH AMB DESTÍ A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS PÚBLICS. (EXPDT. X2020000712)

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)

Antecedents de fet

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

1.- Decret de l’Alcaldia núm. 133/2012, de 11 de maig, pel qual
s’aprovà el contracte de subministrament del vehicle DACIA
DUSTER AMBIANCE amb número de matrícula 6563HLR i de
bastidor UU1HSDAG546992853, a Santiago Juandó S.A (amb CIF
A17007063) per l’import de 18.000,00 €, IVA inclòs. L’Ajuntament
no disposa d’inventari general de béns i drets per tal que es pugui
incorporar el nou vehicle i se’n pugui donar de baixa al vell.

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

CASA DE LA VILA

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)
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Vots en contra: Cap

de l’Aigua, on es demana incorporar unes modificacions al Text Refós.

Abstencions: Cap

10. En data 20 d’abril de 2020, es rep informe favorable del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
7ª MODIFICACIÓ DEL POUM DE PERALADA. (EXPDT.
X2019000513)
Antecedents
1. És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar la normativa
urbanística del POUM atès que aquesta no regula d’una forma
específica la instal·lació soterrada de serveis ni la producció
d’energies a partir de fons renovables; és més l’article 108 de les
normes urbanístiques prohibeix els usos que no estiguin permesos
de forma explicita a cada categoria i tipus de sòl. Conseqüentment,
la modificació del POUM que es planteja pretén resoldre aquesta
situació. Per aquest motiu es promou la 7a modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Peralada que va ser aprovat
en data 27 de novembre de 2014 i publicat al DOGC núm. 6791 de
19 de gener de 2015.
2. En sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, el Ple de la
Corporació va aprovar inicialment l’expedient de la Modificació
puntual núm. 7 del POUM de Peralada. Instal·lació soterrada de serveis
i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable redactat pels
serveis tècnics municipals.
3. L’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual
núm. 7 del POUM de Peralada van ésser sotmesos a informació
pública durant el termini d’un mes, publicant-se el corresponent
anunci al DOGC núm. 7981 de 15 d’octubre de 2019, al BOP núm.
196 d’11 d’octubre de 2019, a dos diaris de major circulació de la
província, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis municipal.
Durant l’esmentat termini no s’han rebut al·legacions, tal i com consta
al certificat de Secretaria de 13 de desembre de 2019.
4. S’ha donat audiència als Ajuntaments de Castelló d’Empúries,
Palau-saverdera, Pau, Garriguella, Pedret i Marzà, Rabós, Masarac,
Cabanes, Vilabertran, Mollet de Peralada, Figueres, Vila-sacra i Fortià,
sense que s’hagin presentat al·legacions al respecte.
5. Simultàniament a la informació pública, es varen sol·licitar els
informe als organismes competents, els quals no han estat rebuts.
6. En data 11 de desembre de 2019 els Serveis Tècnics municipals han
informat en relació a l’aprovació provisional de la referida modificació
puntual, atès que els informes dels organismes competents no han
estat rebuts, on es conclou que: «Atenent a les consideracions
especificades en l’apartat anterior i en atenció al que disposa el Text
Refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, de la Llei 3/2012 de modificació
del text refós i del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, s’estima procedent:
1. L’aprovació Provisional dels documents d’aquesta modificació.
2. Traslladar tot l’expedient als serveis territorials d’urbanisme de la
Generalitat de Catalunya per tal de que es procedeixi a l’aprovació
definitiva i publicació al DOGC.»
7. En data 9 de gener de 2020, la Comissió d’Urbanisme requereix a
aquest Ajuntament la presentació de documentació complementària.
8. En data 14 de gener de 2020, s’envia la documentació sol·licitada.

11. En data 12 de maig de 2020, es trasllada el Text Refós amb les
modificacions proposades per l’Agència Catalana de l’Aigua a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona per la seva aprovació definitiva.
12. En data 16 de juny, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
en sessió de 8 de juny de 2020, acorda suspendre l’aprovació definitiva
de la modificació del POUM número 7 de Peralada fins que mitjançant
un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin
les prescripcions següents:
1.1. Cal obtenir els informes en matèria de cultura, geologia, energia
i telecomunicacions.
1.2. Cal reconsiderar la prohibició d’implantar plaques solars en
les cobertes de les masies i cases rurals identificades en el Pla
especial i Catàleg de masies i cases rurals, d’acord amb l’exposat
en la part valorativa.
1.3. Cal incorporar la regulació detallada dels “serveis tècnics soterrats”
i de les“energies renovables per l’autoconsum” (art.13 i 14) al títol V
del POUM.
1.4. Cal incorporar les següents condicions a la normativa:
1.4.1. Per a l’establiment, en sòl no urbanitzable, de les instal·lacions de
producció d’energia renovable i de les construccions associades als
serveis tècnics soterrats, situades dins Flux preferent o zona inundable,
s’estarà al que estableixen els articles 9 bis i 14 bis del Reglament del
Domini Públic Hidràulic (modificat pel Real Decret 638/2016 de 9
de desembre).
1.4.2. L’evacuació d’aigües pluvials a la Muga pel camí de Pixamil estarà
condicionat a situar el punt d’abocament aigües avall de l’aiguabarreig
de la Muga amb el Llobregat d’Empordà, per estar la llera situada
aigües amunt està inclosa dins la zona especial de conservació de la
Xarxa Natura 2000.
1.5. Cal justificar el compliment (o no) de la recomanació que fa
l’informe de l’OTAA sobre la possibilitat d’admetre captadors d’energia
solar als edificis existents en sòl no urbanitzable també en el sòl rural
del camp de golf.
1.6. Es recomana fer referència a la normativa del PTPCG per tal de
garantir-ne el compliment, tal i com s’ha exposat en la part valorativa.
13. En data 4 de novembre de 2020 l’arquitecte municipal emet
informe del Text Refós modificat amb les incorporacions de les
prescripcions tècniques imposades per la Comissió Territorial
d’urbanisme de Girona.

Fonaments de dret
- Articles 73, 74, 76, 77 a 79, 85, 86 bis i 90 a 100, i la Disp. transitòria
18a del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost.
- Articles 23, 70, 100 a 107, 111 a 118, Disp transitòria 12a del Reglament
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol.

9. En data 20 de febrer es rep l’informe sol·licitat a l’Agència Catalana
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- Article 22.2.c) i 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.

Resolució
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la verificació del Text Refós de l’expedient de
la Modificació puntual núm. 7 del POUM de Peralada. Instal·lació
soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no
urbanitzable redactat pels serveis tècnics municipals del mes de
novembre de 2020.
Segon.- Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
“Llegida la proposta pel sr. Pratcorona, aquest n’exposa el contingut”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat 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

3. L’emplaçament d’aquest equipament, ocupant la centralitat dels
nous creixements urbans, cèntric i proper a la zona esportiva i escolar,
dotada d’aparcaments propers, assolellada i ventilada, fàcilment
accessible des de tots els indrets; es considera el lloc idoni per al
creixement d’aquest equipament escolar.
4. La totalitat de la superfície de l’actual edifici s’ha destinant a cobrir
les necessitat del primer curs d’ESO i, amb l’assessorament del
Departament d’Educació i la Direcció de l’Institut, es varen portar a
terme les obres d’adaptació d’aquest Centre.
5. Com sigui que les previsions son les d’anar augmentant
paulatinament, cada any un curs, serà necessari preveure l’ampliació
de l’edifici existent. Per aquest motiu és voluntat de l’Ajuntament de
Peralada promoure una modificació puntual del POUM, la núm. 8,
que tindria per objecte requalificar la resta de parcel·la, de propietat
municipal, que actualment està qualificada amb la clau F (creixements
en filera) i amb un ús predominantment d’habitatge. La modificació
pretén requalificar aquest part de parcel·la amb zona d’equipament
clau E 1,4,6. També s’inclou dins aquesta requalificació un tram de vial
que l’actual planejament preveu per aquesta zona.
6. Amb tot es pretén agilitzar el màxim el tràmit a fi i efecte de disposar
d’una primera ampliació per al curs 2021-2022 quan s’implantaria el
segon curs de l’ESO. Es pretén
igualment evitar el muntatge de mòduls provisionals, evitant costos
innecessaris, i que l’ampliació de l’edifici arribi a terme pel proper
curs 2021-2022. Indicar igualment que aquest conjunt d’actuacions
tenen el consens del Departament d’Educació i la Direcció de l’institut.
7. En data 16 de desembre, els serveis tècnics emeten informe en
relació a la 8ª Modificació del Text Refós del POUM de Peralada.

Objectiu
L’objectiu del present document és la modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Peralada per tal d’admetre l’ampliació de
l’actual parcel·la d’equipaments, regulada per la clau E, 1,4,6, obtenint
d’aquesta forma una superfície major per a futures ampliacions de
l’edifici de l’actual institut.

Abstencions: Cap

Fonaments de dret

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 8ª MODIFICACIÓ
DEL POUM DE PERALADA. (EXPDT. X2020000262)
Antecedents
1. L’Ajuntament de Peralada es propietari d’una parcel·la situada al
Carrer Camí de la Garriga s/n que està classificada com a sòl urbà
equipaments. Concretament està regulada per la zona E 1, 4, 6. dins
el Capítol IV de les normes urbanístiques del POUM.
2. En aquesta parcel·la existeix un edifici, de forma rectangular, de
planta baixa de 417 m2 de superfície construïda. Inicialment es
destinava a escola de primària; posteriorment, amb la construcció
de les noves escoles, es destinà a Centre de joves i aules d’informàtica
i, finalment aquest curs escolar 2020-2021, s’ha adaptat l’edifici per
a institut d’ESO amb l’inici del 1er curs d’ESO.

CASA DE LA VILA

- El marc legal ve regulat pel decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, ( DL1/2010) i la llei
3/2012 de modificació del text refós de la llei d’urbanisme.
- En relació a la modificació de les figures de planejament urbanístic
indicar que aquestes venen regulades pels articles 96 i 97 del DL
1/2010 sens prejudici del previst pels articles 38 i 39 de la llei 3/2012
que modifica parcialment els articles 96 i 97 del DL 1/2010
- En relació a la modificació de les figures de planejament urbanístic
indicar que cal tindre en compte el que s’especifica en els articles
117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006
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Resolució
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al Ple
de la Corporació l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 8 del POUM
de Peralada anomenada Modificació Puntual número 8 del POUM de
Peralada en l’àmbit de l’ ampliació parcel·la equipaments comunitaris.

Antecedents de fet

Segon.- Sotmetre-ho a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en dos diaris
de difusió territorial i comarcal, i juntament amb el document aprovat,
en el tauler d’edictes electrònic (e-tauler) de la web municipal www.
peralada.cat.

1.- Que l’Ajuntament de Peralada juntament amb la mercantil Nova
Perelada, S.L., van subscriure en data 14 de març de 1997 un conveni
urbanístic pel desenvolupament també urbanístic de la seva propietat,
inclosa dins l’àmbit del Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) de la
Unitat d’Actuació RU.2A-RU.2B, aprovat definitivament per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 13 juliol de 1995. Aquest
conveni urbanístic va ser ratificat per part del Ple de l’Ajuntament de
Peralada el 19 de març de 1997, i que constitueix la UA.1

Una vegada conclòs el tràmit d’informació pública, pels Serveis
Municipals s’emeti informe sobre les al·legacions presentades
durant aquest.

2.- Així mateix el Projecte d’Urbanització d’aquest sector, va ser
aprovat definitivament per part de l’Ajuntament de Peralada el 19 de
maig de 1995.

Tercer.- Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als
Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest municipi.

3.- Que de conformitat a les clàusules i contingut del mateix conveni
urbanístic – clàusules primera a tercera -, s’establia i fixaven les
obligacions a complir per part de l’Ajuntament de Peralada així com
les corresponents a la mercantil Nova Peralada, S.L.

Quart.- Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les
Administracions Públiques afectades i al públic interessat.
Cinquè.- Sol·licitar informe als organismes següents:
- Agència Catalana de l’aigua
- Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
“Llegida la proposta pel sr. Pratcorona, aquest n’exposa el contingut.
El regidor sr. Sabater manifesta que no posaran pals a les rodes i que
hi votaran a favor”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat 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
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11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI TRANSACCIONAL
ENTRE L’AJUNTAMENT DE PERALADA I NOVA PERELADA, SL,
REPRESENTADA PER LA SRA. RMPC. (EXPDT. X2020000711)

4.- Que una vegada tramitats i aprovats els corresponents instruments
urbanístics de desenvolupament urbanístic de la UA1 PEMU RU2ARU2B, propietat de la mercantil Nova Peralada, S.L., aquesta va
procedir, en execució dels anteriors plans a la protocol·lització de
las corresponents segregacions urbanístiques, protocol·litzades pel
notari de Llançà, per mitjà d’escriptura de data 21 de maig de 1997,
les quals complien amb la legalitat urbanística, segons certificat emes
per part del mateix Ajuntament de Peralada, de data 19 de febrer de
1998 (Exp. 303/96), donat que cada una de les parcel·les havien de
tenir una superfície mínima de 400 m2.
5.- Igualment i, en execució dels instruments urbanístics aprovats,
l’Ajuntament de Peralada, en l’expedient 101/98, de 4 de maig va
procedir aprovar el nom del carrer a la qual havien de confrontar les
parcel·les propietat de Nova Peralada, S.L. Expressament, s’aprova
donar el nom de “Avinguda Constitució”, al carrer central de la Unitat
d’Actuació UA1 “i numerar les finques confrontants a la mateixa de
conformitat al que resulta del mapa de l’expedient administratiu
tramitat a l’efecte.
6.- No obstant tot l’anterior, l’Ajuntament de Peralada una vegada que,
per part de l’entitat Nova Peralada, S.L., es va executar la parcel·lació,
així com les obres d’urbanització aprovades, no ha complert les
obligacions que per la seva part li corresponien, la qual que ha donat
com a resultat que dues de les parcel·les no tinguin accés directe al
carrer urbanitzada “Avinguda Constitució”.
7.- D’altra banda, l’entitat Nova Peralada no ha comunicat a
l’ajuntament la finalització de les obres d’urbanització, incomplint
aquesta obligació prevista en el conveni, condició establerta per la
recepció de les obres d’urbanització per part de l’ajuntament
8.- Els anteriors fets han provocat que l’entitat Nova Peralada, S.L.,
procedís a la denúncia del Conveni Urbanístic aprovat i ratificat
per part de l’Ajuntament de Peralada, primer en via administrativa
i posteriorment per mitjà de la interposició de recurs contenciósadministratiu que es tramita davant el Il·lm. Jutjat del ContenciósAdministratiu núm. 3 dels de Girona, sota el núm. 363/2018.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

9.- A nivell de consignació existeix consignació pressupostària
adequada i suficient en l’aplicació 1 920 22604 per proveir al pagament
de les despeses pactades.
10.- Vist el contingut íntegre del conveni, el qual es transcriu a continuació:

CONVENI TRANSACCIONAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PERALADA I LA SENYORA ROSA MARIA POUS CHIVA.
Peralada, .....de desembre de 2020

Reunits
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Pere Torrent Martín, major d’edat
amb domicili a la Av. Constitució, 6, amb DNI núm. XXXXX268S.
De l’altra banda, la senyora RMPC, major d’edat, empresària, amb
domicili als presents efectes a la localitat de Port Bou (17497) c/
Méndez Núñez, 13 1er 1era, amb DNI núm. XXXXX638G.

Intervenen
El primer intervé en nom i representació, com Alcalde-President, de
l’Ajuntament de Peralada, en virtut del que disposa l’Article 41 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització i funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
degudament assistit per part de la senyora Mercè Comamala Laguna,
secretària-interventora de l’Ajuntament de Peralada.
La segona intervé en nom i representació de la societat mercantil
NOVA PERELADA, S.L., de nacionalitat espanyola, domiciliada a la
localitat de Port Bou (17497) c/Méndez Núñez, núm. 13, 1er 1era, amb
NIF número B17476094, en qualitat d’administradora de la societat.
Tots els presents en qualitat, condició i/o representació en la que
actuen es reconeixen mútua i recíprocament capacitat i legitimació
per l’atorgament del present CONVENI TRANSACCIONAL, i en virtut,

Manifesten
Que l’Ajuntament de Peralada juntament amb la mercantil Nova
Perelada, S.L., van subscriure en data 14 de març de 1997 un conveni
urbanístic pel desenvolupament també urbanístic de la seva propietat,
inclosa dins l’àmbit del Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) de la
Unitat d’Actuació RU.2A-RU.2B, aprovat definitivament per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 13 juliol de 1995. Aquest
conveni urbanístic va ser ratificat per part del Ple de l’Ajuntament de
Peralada el 19 de març de 1997, i que constitueix la UA.1
Així mateix el Projecte d’Urbanització d’aquest sector, va ser aprovat
definitivament per part de l’Ajuntament de Peralada el 19 de maig de 1995.
Que de conformitat a les clàusules i contingut del mateix conveni
urbanístic – clàusules primera a tercera -, s’establia i fixaven les
obligacions a complir per part de l’Ajuntament de Peralada així com
les corresponents a la mercantil Nova Peralada, S.L.

CASA DE LA VILA

Que una vegada tramitats i aprovats els corresponents instruments
urbanístics de desenvolupament urbanístic de la UA1 PEMU RU2ARU2B, propietat de la mercantil Nova Peralada, S.L., aquesta va
procedir, en execució dels anteriors plans a la protocol·lització de
las corresponents segregacions urbanístiques, protocol·litzades pel
notari de Llançà, per mitjà d’escriptura de data 21 de maig de 1997,
les quals complien amb la legalitat urbanística, segons certificat emes
per part del mateix Ajuntament de Peralada, de data 19 de febrer de
1998 (Exp. 303/96), donat que cada una de les parcel·les havien de
tenir una superfície mínima de 400 m2.
Igualment i, en execució dels instruments urbanístics aprovats,
l’Ajuntament de Peralada, en l’expedient 101/98, de 4 de maig va
procedir aprovar el nom del carrer a la qual havien de confrontar les
parcel·les propietat de Nova Peralada, S.L. Expressament, s’aprova
donar el nom de “Avinguda Constitució”, al carrer central de la Unitat
d’Actuació UA1 “i numerar les finques confrontants a la mateixa de
conformitat al que resulta del mapa de l’expedient administratiu
tramitat a l’efecte.
No obstant tot l’anterior, l’Ajuntament de Peralada una vegada que,
per part de l’entitat Nova Peralada, S.L., es va executar la parcel·lació,
així com les obres d’urbanització aprovades, no ha complert les
obligacions que per la seva part li corresponien, la qual que ha donat
com a resultat que dues de les parcel·les no tinguin accés directe al
carrer urbanitzada “Avinguda Constitució”.
D’altra banda, l’entitat Nova Peralada no ha comunicat a l’ajuntament
la finalització de les obres d’urbanització, incomplint aquesta obligació
prevista en el conveni, condició establerta per la recepció de les obres
d’urbanització per part de l’ajuntament
Els anteriors fets han provocat que l’entitat Nova Peralada, S.L., procedís
a la denúncia del Conveni Urbanístic aprovat i ratificat per part de
l’Ajuntament de Peralada, primer en via administrativa i posteriorment
per mitjà de la interposició de recurs contenciós-administratiu que es
tramita davant el Il·lm. Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 3 dels
de Girona, sota el núm. 363/2018.
No obstant això, en l’ànim de les parts de posar fi a la controvèrsia
sorgida, posant fi el litigi que les enfronta, en el seu recíproca voluntat
de col·laborar mútuament sota el principi de la bona fe, volen formalitzar
el present CONVENI TRANSACCIONAL, sotmetent als següent,

II.- Pactes
Primer. Consentiment
L’Ajuntament de Peralada, degudament representat i assistit per la
Sra. Secretaria, accepta voluntàriament, lliurement i expressament
i consent tots els pactes i clàusules d’aquest conveni així com les
obligacions que es constitueixen per la mateixa, obligant-se també a
subscriure’s a tants documents públics i privats com sigui necessari
per complir l’objecte i la finalitat d’aquest acord transaccional.
Així mateix, l’empresa Nova Peralada, S.L., degudament representada,
voluntàriament, lliurement i expressament accepta i consent totes
les clàusules i pactes d’aquest Acord, així com les obligacions que
es constitueixen per la mateixa, obligant també a subscriure’s a tants
documents públics i privats necessaris per complir l’objecte i la finalitat
d’aquest acord transaccional.
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Segon. Objecte

Cinquè. Homologació

Aquest document subscriu, i afina amb l’objectiu d’acabar amb la
disputa a la qual s’enfronten les parts presents, centrant-se en la
discussió de compliment o incompliment del Conveni urbanístic de
14 de març de 1997, donant solucions a parcel·les que no limiten el
carrer urbanitzat “Avinguda Constitució”, que per aquest fet no pot
tenir la corresponent llicència d’obres.

Es pacta expressament que, per posar fi al procediment contenciósadministratiu Ordinari que es tramita davant el Il·lm. Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 3 dels de Girona sota el núm. 363/2018, es
presentarà per mitjà d’escrit conjunt a l’empara del que disposa l’Article
19.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil perquè, realitzats els tràmits
corresponents, es procedeixi a la seva homologació judicial, posant fi
a aquest recurs contenciós-administratiu i a l’arxiu de les actuacions.

Tercer. Transacció
Les parts presents, de comú acord, en la seva voluntat reconeguda
de posar fi a la situació de conflicte existent, tenint en consideració
l’impossibilitat material que l’Ajuntament de Peralada compleixi amb
l’obligació prevista en el Conveni Urbanístic d’allargar o prolongar i
conseqüentment urbanitzar a costa seva el carrer al qual limiten les
parcel·les propietat de Nova Peralada, S.L., resultants de la parcel·lació,
es pacta expressament el següent:
L’Ajuntament de Peralada, s’iniciarà en el termini màxim d’1 MES
des de la homologació judicial d’aquest Conveni Transaccional, un
expedient administratiu per poder executar una operació jurídica
complementària que tingui com a objectiu corregir de la parcel·lació
aprovada definitivament per part de la Comissió Territorial d’
Urbanisme de Girona de data 13 de juliol de 1995, protocol·litzades
per part del notari de Llançà per mitjà d’escriptura de data 21 de maig
de 1997, canviant el sentit de les dues últimes parcel·les, les quals al
moment actual no afronten amb el carrer.
Aquesta operació jurídica complementària, no suposa cap canvi
substancial, per la qual cosa, amb el consentiment dels afectats,
interessats, únics titulars d’interès legítim, un cop seguit el “iter” del
Procediment Administratiu Ordinari, ha de portar com a resultat la
rectificació de l’anterior parcel·lació.
L’Ajuntament de Peralada, assumirà totes les despeses i impostos que
sorgeixin i meritin per l’anterior operació legal complementària i la seva
execució exclusivament, sense poder transmetre cap import a l’entitat
Nova Peralada, S.L., Així mateix, l’Ajuntament de Peralada també està
obligat a assumir exclusivament, obtenint les autoritzacions segons
les llicències necessàries , com el pagament del cost econòmic
corresponent a l’execució de les obres d’urbanització necessàries
per a les dues parcel·les, amb la seva nova descripció, per tenir els
serveis necessaris per a la realització de les corresponents llicències
d’obres (punts d’entrada, aigua, gas, electricitat, desguassos d’aigües
residuals, entrada de fibra òptica, ...), sense poder transmetre cap
import a la Nova Peralada comercial S.L.
Quart. Termini
Les parts de comú acord pacten, que en el termini màxim d’1 MES
des de la homologació judicial d’aquest Conveni Transaccional es
procedeixi a donar inici al procediment administratiu que comporti
l’aprovació de l’operació jurídica complementària a la qual es refereix
el contingut del pacte anterior.
Així mateix les parts estableixen que el termini màxim d’1 ANY, des de
l’inici de procediment administratiu, han d’estar les parcel·les objecte
de l’operació jurídica complementària, a punt per ser titulars de la
corresponent llicència d’obres, és a dir, que no només haurà d’haver-se
finalitzat l’operació jurídica complementària i conseqüentment haverse produït la inscripció en el Registre de la Propietat corresponent,
sinó que, a més hauran d’haver-se executat les obres d’urbanització
necessàries perquè aquestes parcel·les comptin amb l’entrada de la
totalitat dels serveis necessaris.
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Sisè. Incompliment
L’incompliment de qualsevol de les obligacions fixades en el present
conveni transaccional, donarà dret al perjudicat a demanar i exigir el
compliment de la mateixa, més la corresponent indemnització de
danys i perjudicis per mitjà del corresponent procediment judicial
executiu davant la Jurisdicció que correspongui.
Setè. Habilitació i Naturalesa del present document.
L’Ajuntament de Peralada queda habilitat per poder subscriure i
perfeccionar el present Conveni Transaccional per mitjà de l’Acord
de Ple del mateix Ajuntament de data 21 de desembre de 2020.
Als presents efectes i com a part integrant del mateix conveni, s’adjunta
còpia de l’esmentat Acord que s’assenyala com a Annex núm. 1.
I en proba de la seva conformitat, una vegada que ha estat llegit per les
parts i els seus assessors, el signen en tres exemplars, com expressió
del seu consentiment en tots els fulls i a peu del mateix, en el lloc i
data assenyalats a l’encapçalament del present, juntament amb la
signatura de la Secretària de l’Ajuntament de Peralada que a més de
donar fe del present acte.

Fonaments de dret
- Article 105.2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa

Resolució
Com a Alcalde-President de la Corporació, proposo al Ple l’adopció
del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR en tots els seus termes, la proposta de conveni
que consta de deu antecedents i set pactes que té com a finalitat
reconèixer l’impossibilitat material que l’Ajuntament de Peralada
compleixi amb l’obligació prevista en el Conveni Urbanístic d’allargar
o prolongar i conseqüentment urbanitzar a costa seva el carrer al qual
limiten les parcel·les propietat de Nova Peralada, S.L., resultants de la
parcel·lació en aplicació de les previsions contingudes a l’article 105.2
de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa, que inclou les
costes processals.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada,
sr. Pere Torrent Martín, perquè en nom i representació de l’Ajuntament
de Peralada, signi el conveni transaccional aprovat.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde-President per a l’aprovació de la despesa
d’acord amb el termes del conveni, especialment el pactes tercer, un
cop homologat per resolució judicial.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord, pel seu coneixement i als
efectes que consideri oportuns, al Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Girona, sota el núm. 363/2018.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al
departament corresponent.
“Llegida la proposta pel sr. Alcalde, aquest n’exposa el contingut.
Pregunta el sr. Sabater perquè no s’ha portat a terme el carrer, el qual el sr.
Alcalde respon que l’Avinguda Constitució té una continuïtat i que el POUM
va marcar aquella actuació com un pla de millora urbana i el POUM del
2007 establia un termini de 8 anys per tal que es pogués desenvolupar
però el POUM va ser impugnat, tornant a ésser vigent a partir del 2015.
Pregunta el sr. Joan Carles Planas si el POUM havia d’expropiar als
propietaris per fer el carrer, el qual el sr. Alcalde respon que no, que és un
pla de millora urbana i que són els propietaris els que quan es desenvolupi
hauran de cedir.
Continua manifestant el sr. Planas que entenen que s’ha de trobar un acord
amistós amb els propietaris de les finques, però queda clar que el POUM
no va tenir en compte aquestes afectacions a aquests veïns.”.
El sr. Alcalde manifesta que sí que es va tenir en compte doncs la cessió de
la vialitat va acompanyada d’una major edificabilitat de l’actuació.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat 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:
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ADAMO.
(EXPDT. X2020000710)
Antecedents de fet

Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
- 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 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local (TRRL).
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques (LPAC).
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals (ROAS).

Resolució
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Peralada i Adamo
Telecom Iberia, SAU per al compartiment de l’ús d’infraestructures de
telecomunicacions i pel desplegament d’una xarxa de fibra òptica al
municipi i que consta a l’expedient.
Segon.- TRASLLADAR certificat del present acord a l’empresa
ADAMO TELECOM IBERIA, SAU 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.
Llegida la proposta pel sr. Alcalde, aquest n’exposa el contingut. Manifesta el
sr. Joan Carles Planas que estan molt contents que per fi arribi la fibra òptica
al nostre poble, tal com hem vingut reivindicant durant tant de temps”.

1.- Vista sol·licitud presentada en data 28 d’abril de 2020 i RE núm.
E2020001481 per l’empresa ADAMO TELECOM IBERIA, SAU per
al desplegament de la fibra òptica al municipi de Peralada.
2.- Vist l’esborrany del conveni subscrit entre l’ajuntament de
Peralada i Adamo Telecom Iberia, SAU per al compartiment de l’ús
d’infraestructures de telecomunicacions i pel desplegament d’una
xarxa de fibra òptica al municipi.

CASA DE LA VILA
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Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat 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)

7. Acta de la Mesa de Contractació de 23 de novembre de 2020, de
classificació de les ofertes presentades i de proposta d’adjudicació
del contracte, en què, a la vista de l’informe dels serveis tècnics
municipals, es constata i avalua que l’oferta econòmicament més
avantatjosa és la de la senyora HELENA VILARIJ FUENTES, perquè ha
obtingut la major puntuació, d’acord amb el quadre següent:

ORDRE DE CLASSIFICACIÓ

LICITADOR/A

PUNTUACIÓ

1

Helena Vilarij
Fuentes

89,59

2

Cristian Alberto
Diaz Urquina

75,00

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

13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL
CONCURS DE LA SALA DE VILANOVA DE LA MUGA. (EXPDT.
X2020000469)
Antecedents de fet
1. 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.
2. Acord del Ple de la corporació de 30 de juliol de 2020, mitjançant el
qual s’aproven l’expedient i els Plecs de clàusules administratives per a
l’adjudicació de la concessió per procediment obert mitjançant concurs.
3. Anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 153 de
10 d’agost de 2020 i al Perfil de Contractant, mitjançant els quals se
sotmet el Plec de clàusules a informació pública i s’obre el procediment
d’adjudicació de la concessió administrativa.
4. Certificat de la Secretaria de 24 de setembre de 2020 sobre les
proposicions presentades dins el termini i en la forma escaient (ELENA
VILLARIJ FUENTES i CRISTIAN ALBERTO DIAZ URQUINA).
5. Acta de 7 d’octubre de 2020 de constitució de la Mesa de
Contractació i d’obertura de les proposicions, en què es constata
que les dues empreses han presentat la totalitat de la documentació
requerida i se’ls admet sense reserves.
6. Informe dels serveis tècnics municipals de data 26 d’octubre de
2020, de valoració dels sobres B i C de les dues ofertes admeses.
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Per aquest motiu, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat
dels seus membres presents, proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte d’explotació del servei de bar del centre
social de Vilanova de la Muga (la Sala) i la prestació de serveis
complementaris a la senyora HELENA VILARIJ FUENTES.

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 que pel s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- 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
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
- Plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir el
concurs per a l’adjudicació de la concessió demanial per l’explotació
del servei de bar del centre social de Vilanova de la Muga (La Sala) i
la prestació de serveis complementaris.

Resolució
D’acord amb tot l’exposat, proposo al Ple de la corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte Servei de bar del centre social de
Vilanova de la Muga (la Sala) i la prestació de serveis complementaris
a la senyora HELENA VILARIJ FUENTES, per un import anual de 1.050
euros, més 220,05 euros d’IVA.
El pagament del cànon corresponent a la utilització privativa es
realitzarà en règim d’autoliquidació, a la caixa de la corporació, en
dos terminis semestrals, per un import equivalent al 50% del cànon
adjudicat, dins el primer mes del semestre natural al qual correspongui
el cànon. Per al primer semestre, el pagament haurà de realitzar-se
dins el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la data de
formalització de la concessió, en la part proporcional que resti fins a
acabar el semestre natural.

BUTLLETÍ PRIMAVERA

Si l’ingrés es realitza transcorreguts els terminis indicats a l’apartat
anterior, sense requeriment previ de l’Administració, s’aplicaran els
recàrrecs previstos a la legislació tributària corresponent.
El cànon de la concessió es revisarà d’ofici i mitjançant resolució
d’Alcaldia una vegada transcorregut el primer any de durada de la
concessió en funció de la variació que hagi tingut l’índex de preus
al consum de Catalunya (IPPC) publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) durant els 12 mesos anteriors a la data de revisió.
La present adjudicació es fa amb subjecció al Plec de clàusules
administratives particulars, a la proposta presentada per la contractista
adjudicatària i als informes tècnics i jurídics corresponents.
SEGON.- Notificar la present resolució a tots els candidats i citar la
senyora HELENA VILARIJ FUENTES per tal que, en el termini de 5
dies hàbils, presenti la documentació següent:

Llegida la proposta pel sr. Miquel Brugat, aquest n’exposa el contingut.
Manifesta el sr. Joan Carles Planas que hi votaran a favor però volem deixar
molt clar que la nostra postura en relació a la gestió de la Sala hauria d’anar
a càrrec del Centre, com ja hem manifestat altres vegades”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat 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)

1. D’acord amb l’establert a la clàusula 26.1 del Plec de clàusules
administratives particulars per a la contractació del servei de bar del
Centre Social de Vilanova de la Muga (la Sala) i la prestació de serveis
complementaris.

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

1. Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Document o documents que acreditin la personalitat del licitador i la
representació del signant de la proposició, consistents en:

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

Vots en contra: Cap

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

Abstencions: Cap

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

14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES I
CONVOCATÒRIA D’AJUTS A FAMÍLIES DESAFAVORIDES.
(EXPDT. X2020000723)

- Alternativament, si s’escau, declaració responsable de l’empresa
on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores
que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació
i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter
previ a l’inici de l’activitat.
- Acreditació dels requisits mínims de solvència econòmica i financera
exigits a l’apartat 1 de la clàusula 18.1.
- Acreditació dels requisits mínims de solvència tècnica o professional
exigits a l’apartat 2 de la clàusula 18.1.
2. D’acord amb l’establert a la clàusula 19.2 del Plec de clàusules
administratives particulars per a la contractació del servei de bar del
Centre Social de Vilanova de la Muga (la Sala) i la prestació de serveis
complementaris, la documentació justificativa d’haver constituït la
garantia definitiva per import de 2.000 euros, en alguna de les formes
establertes en l’article 96 LCSP.
TERCER.- Publicar l’adjudicació del present contracte en Perfil del
contractant, de conformitat amb el que estableix l’article 53.2 in fine
del TRLCSP.
QUART.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa
l’article 333.3 del TRLCSP.

CASA DE LA VILA

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

Vistes les bases per a la regulació de l’atorgament d’ajuts d’urgència
social, les quals tenen per finalitat atendre determinades situacions
de necessitat en què es troben les persones i/o famílies de Peralada
i Vilanova de la Muga que no disposen de recursos econòmics
suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los
o rebre’ls d’altres fonts.
Existeix a l’aplicació pressupostària 1.231.48001 Ajuts extraordinaris a
famílies i entitats sense ànim de lucre consignació per import de 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.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la
convocatòria s’ajusta a allò previst a la normativa vigent aplicable.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir
el procés de concessió d’ajuts, i de conformitat amb allò previst a la
normativa vigent aplicable, s’ha de publicar el corresponent anunci
al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d’aquestes Bases
Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el termini de
presentació de sol·licituds.
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, favorable.
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En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents, ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida de Peralada i
Vilanova de la Muga per a l’exercici 2021, el text íntegre de les quals és el que consta a l’expedient.
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de tres mil euros (3.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:

1

231

48001

AJUT EXTRAORDINARIS A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci
de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria.
“Llegida la proposta per la sra. Cabello, aquesta n’exposa el contingut.
Pregunta el sr. Sabater quina demanda hi ha hagut, al qual la sra. Cabello
respon que mai s’han exhaurit els diners de la partida i que aquest 2020
només hi ha hagut 2 demandes”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat 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)

3.000,00

2.- Vist el codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
establert per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya
(XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci
Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques (AMC) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi
de conducta dels alts càrrecs de l’administració local que pogués
ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
3.- Vistos els objectius del codi de conducta, que serien:
- Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs
dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.
- Determinar els principis de bon govern que han de servir per
fomentar una millor actuació dels ens locals.
- Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No
difondre falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.
- Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de
béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el
moment del nomenament.

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

Fonaments de dret

Vots en contra: Cap

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

Abstencions: Cap

Resolució

15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA
D’ALTS CÀRRECS. (EXPDT. X2020000708)
Antecedents de fet
1.- Vist que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens
locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs
que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en
aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les
conseqüències d’incomplir-los.

Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament
de Peralada.
Segon.- IMPULSAR el codi i donar-lo a conèixer alts càrrecs de de
l’Ajuntament de Peralada.
Tercer.- SOTMETRE l’esmentat pla al tràmit d’informació pública i
audiència dels interessats mitjançant la publicació d’un anunci al
Butlletí Oficial de Girona, i en el tauler d’edictes de la Corporació,
per un període mínim de trenta dies, perquè es puguin presentar
reclamacions i suggeriments. En cas que no hi hagi cap, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.
Quart.- FER PÚBLIC el Codi de Conducta dels alts càrrecs
l’Ajuntament de Peralada, i comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa
de Governs Transparents de Catalunya.
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“Llegida la proposta pel sr. Miquel Brugat, aquest n’exposa el contingut. Pel
que fa a la motivació d’aprovar aquest Codi de Conducte, fa avinent el següent:
Amb l’aprovació del Codi Conducte, d’obligat compliment, des de l’equip
de Govern volem enfortir i renovar el nostre compromís amb l’adopció de
mesures que millorin la confiança de tots els vilatans i vilatanes vers la
nostra institució i els seus representants.

4.- El 7 de juny de 2019 s’informa a aquest Ajuntament del dia d’inici
de les operacions de delimitació pel dia 11 de juliol de 2019 a la seu
de l’Ajuntament de Fortià.
5.- El 5 de setembre de 2019 s’informa a aquest Ajuntament del dia
d’inici de les operacions de delimitació pel dia 27 de setembre de 2019
a la seu de l’Ajuntament de Fortià.

El Codi recull els valors i principis ètics i de bon govern que han de ser presents
i informar tota actuació municipal i regula les normes de conducta que
necessàriament han d’observar les persones a les què li és d’aplicació. Des de
l’equip de Govern volem remarcar que tot i no tenir aprovat a dia d’avui cap
Codi Conducte hem actuat sempre seguint aquests valors i principis ètics, per
responsabilitat i perquè és el que pertoca. Si que cal exposar que hi ha coses
que es poden millorar, com fer públic, en el portal de la transparència, les
entrevistes i reunions que siguin considerades grups d’interès. Tota aquesta
informació serà disponible en breu, gràcies a les millores que aplicarà el
servei de manteniment de webs de la Diputació de Girona, a les webs de la
província que gestiona, com és el cas del de Peralada.”

6.- El 27 de setembre s’aixeca Acta de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Fortià i de Peralada.

Sense que es produeixin més intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

9.- El 2 de desembre de 2020 s’aixeca Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Fortià i de Peralada.

7.- El 14 d’octubre de 2019 s’informa a aquest Ajuntament del dia
d’inici de les operacions de delimitació pel dia 2 de desembre de 2020
a la seu de l’Ajuntament de Fortià.
8.- Vist el certificat de la secretària-interventora emès en data 2
de desembre de 2020, on es certifica que els veïns de les finques
afectades per la delimitació dels termes municipals de Figueres i
Peralada han estat notificats de la data i el lloc on s’efectuaran les
operacions de delimitació entre els dos termes municipals esmentats.

10.- El 14 de desembre de 2020 Informe-proposta de secretaria favorable.
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)

Fonaments de dret

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

- L’article 25 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

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

16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE FORTIÀ I
DE PERALADA. (EXPDT. X2019000401)
Antecedents de fet
1.- El 3 de juny de 2019 es rep la resolució de la Direcció General
d’Administració Local, per la qual s’inicien expedients de delimitació
de termes municipals en el marc d’elaboració del Mapa Municipal
de Catalunya.
2.- El 7 de juny de 2019 s’informa a aquest Ajuntament del dia d’inici
de les operacions de delimitació pel dia 11 de juliol de 2019 a la seu
de l’Ajuntament de Fortià.
3.- El 2 de juliol es comunica als propietaris de les finques afectades
el lloc i l’hora de l’inici de les operacions de delimitació.

CASA DE LA VILA

- Els articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis,
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats
de Catalunya.
- L’article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
- L’article 10 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril.
Vist que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació
aplicable i que procedeix la seva resolució pels Plens respectius amb
el quòrum de majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.
Per tot això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el
que subscriu eleva la següent proposta.

Resolució
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:
Primer.- Aprovar el contingut recollit en l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Fortià i de Peralada de data
2 de desembre de 2020, que obra en l’expedient.
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Segon.- Remetre certificació del present Acord als Ajuntaments
afectats, a la Direcció General d’Administració Local, a l’Institut
Cartogràfic de Catalunya i al Departament competent en matèria
d’administració local, de conformitat amb el que es disposa en l’article
34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

6.- Vist que en data 16 de desembre de 2020 s’aixeca Acta de les
operacions de delimitació corresponents al terme municipal entre
Figueres i Peralada.

“Llegida la proposta pel sr. Alcalde, aquest n’exposa el contingut”.

Fonaments de dret

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

- Article 25 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Vots a favor:

- Articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats
de Catalunya.

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

17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
FIGUERES I DE PERALADA. (EXPDT. X2020000096)
Antecedents de fet:
1.- Vist el registre d’entrada E2020000345 de data 31 de gener
de 2020, pel qual es resol iniciar els expedients de delimitació de
termes municipals, en el marc de l’elaboració del Mapa municipal
de Catalunya.
2.- Vist el registre d’entrada E2020000496 de data 11 de febrer de
2020 es convoca als Ajuntaments de Figueres i Peralada el dia 16
d’abril de 2020, a la seu del nostre Ajuntament.
3.- Vist el registre d’entrada E2020002803 de data 28 de juliol de
2020 es convoca de nou als Ajuntaments de Figueres i Peralada el dia
7 d’octubre de 2020 per tal de continuar les operacions de delimitació.
4.- Vist que la data d’iniciació de les operacions ha estat notificada
per la present Corporació als propietaris de les finques afectades en
data 9 de setembre de 2020.

7.- Vist que en data 16 de desembre de 2020 s’incorpora Informeproposta de secretaria favorable.

- Article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
- Article 10 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril.
Vist que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació
aplicable i que procedeix la seva resolució pels Plens respectius amb
el quòrum de majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.
Per tot això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el
que subscriu eleva la següent proposta.

Resolució
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, RESOLC:
Primer.- Aprovar el contingut recollit en l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Figueres i de Peralada de
data 16 de desembre de 2020, que obra en l’expedient.
Segon.- Remetre certificació del present Acord als Ajuntaments
afectats, a la Direcció General d’Administració Local, a l’Institut
Cartogràfic de Catalunya i al Departament competent en matèria
d’administració local, de conformitat amb el que es disposa en l’article
34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
“Llegida la proposta pel sr. Alcalde, aquest n’exposa el contingut”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

5.- Vist el certificat de la secretària-interventora emès en data 7
d’octubre de 2020, on es certifica que els veïns de les finques afectades
per la delimitació dels termes municipals de Peralada i Figueres han
estat notificats de la data i el lloc on s’efectuaran les operacions de
delimitació entre els dos termes municipals esmentats.
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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

18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE
VILANOVA PEL CANVI DE NOM DEL MUNICIPI I TERME
MUNICIPAL. (EXPDT. X2020000684)
Abans de passar al debat i votació del present punt, el sr. Joan Carles
Planas llegeix el següent:
“El nostre grup un dels seus principals objectius és defensar i visibilitzar
el poble de Vilanova de la Muga és per aquesta raó que presentem
aquesta moció.
També voldríem esmenar un greuge des del 1974 on Vilanova de la Muga
que es va annexionar a Peralada va desaparèixer de molts llocs quan
Vilanova de la Muga va aportar un terme municipal major al municipi.
Moltes Vilanovines i molts Vilanovins quan han de realitzar tràmits oficials
es troben que el seu poble no hi consta i els provoca una frustració i una
sèrie de problemes que no haurien de patir.
Presentem aquesta Moció al Ple municipal, ja que aquest ple té potestat de
canviar el nom del municipi tal com indica l’article 52 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
També hauria de dir dues coses que ens hauria de fer reflexionar a
tots plegats.
1a Tots els Vilanovins i Vilanovines ens estimem el nostre poble i ens
agradaria ser independents. A dia d’avui sabem que les lleis no ens ho
permeten, per tant, com a poble crec que tenim tot el dret de no perdre
identitat i constar a dins de tots els noms de pobles de l’Empordà.

- Greuge a per haver desaparegut de molts llocs amb
l’annexió a Peralada tot hi haver-hi aportat major extensió
al terme conjunt.
En aquest punt no hi estem d’acord, Vilanova de La Muga no ha desaparegut
d’enlloc, continua amb la seva identitat, el poble continua existint i la seva
visibilitat no s’ha vist reduïda en cap cas.
Referent a l’aportació de més terme al conjunt, des de l’Equip de Govern
considerem que seria un error de quantificar qui aporta que i en quines
quantitats. Nosaltres no fem distincions en cap lloc del terme municipal
en funció del que s’aporta, ni en metres quadrats ni en euros, s’actua on es
creu que és més necessari i es procura que tots els ciutadans puguin gaudir
dels mateixos serveis.

- Moltes Vilanovines i molts Vilanovins quan han de realitzar
tràmits oficials es troben que el seu poble no hi consta i
els provoca una frustració i una sèrie de problemes que no
haurien de patir.
En cas que qualsevol veí o veïna tingui problemes amb les gestions que
facin amb altres administracions pel motiu que sigui, es poden posar en
contacte amb l’Ajuntament i es procurà gestionar que no passi. Així s’ha
fet sempre i en cas que disposeu d’informació en aquests sentit creiem que
seria positiu pel ciutadà que en la féssiu arribar per intentar posar-hi remei.

- El nostre grup un dels seus principals objectius és defensar
i visibilitzar el poble de Vilanova de la Muga és per aquesta
raó que presentem aquesta moció.
Entenem que el vostre grup tingui per objectiu principal defensar la
visibilitat del poble de Vilanova. El nostre grup municipal de Junts x Peralada
i Vilanova tenim la obligació de defensar a tothom per igual i per això en el
nostre ideari diem que treballem per tothom. Tenim a més la responsabilitat
de Governar i actuem on creiem que és necessari, on es detecten mancances,
on la oportunitat ens permet d’actuar, fixant les prioritats, tenint molt
present el conjunt del Municipi integrat per Peralada i per Vilanova.
La visibilitat del poble de Vilanova està fora de dubte i des de l’Equip de
Govern al llarg del mandats en que hem governat ha anat augmentant. Puc
relacionar algunes de les actuacions : s’han asfaltar el camins dels Horts i
del Cementiri, s’ha fet nou el carrer de Dalt fins la Resclosa, s’ha construït
l’equipament polivalent de Can Sala, amb nou consultori metge i oficines
municipals amb atenció presencial, s’ha arranjat la tanca del rec del Molí
del Passeig, s’ha posat la tanca del camí del Rec del Molí fins el Camp de
Futbol, s’han fet nous els carrers: Sant Joan, Nou, Eduard Pujol, Roses i
Rossend Palmada, asfaltat el carrer Muga, s’ha fet nou l’accés Sud des de
Castelló, s’ha arranjat la zona de picnic de l’antiga depuradora, s’ha millorat
la terrassa del Bar La Sala, s’ha canviat pràcticament tot l’enllumenat públic,
millores al camp de futbol, tot això entre d’altres.

2a Mereixem un respecte quan es parla de Vilanova de la Muga, que alguns
veïns, amb to irònic i poc respectuós, ens tracta com un barri de Peralada.

S’ha gestionat, durant anys, amb les diferents institucions i empreses la
millora de les infrastructures com són la carretera de Peralada-VilanovaCastelló, la portada de la fibra òptica a Vilanova, gestions que s’han fet
realitat i que en breu estaran resoltes.

Per tot això, crec que toca posar Vilanova de la Muga on es mereix”.

Possiblement no es consideri suficient però és un fet irrefutable.

Seguidament, el sr. Alcalde llegeix el següent:

Cal dir que des dels diferents Equips de Govern, dels mandats als quals
faig referència, s’han fet un seguit d’actuacions per promocionar Vilanova:
s’ha creat la Fira del Clown, fira d’èxit que aporta molts visitants, s’ha
senyalitzat el Camí Natural de La Muga, la ruta dels Estanys, múltiples rutes
d’itinerannia, les rutes naturals integrades al web municipal, activitats com
la Senglallina que vam multiplicar per 3 els assistents a la tradicional marxa.

“Una vegada llegida amb deteniment la moció presentada pel Grup
Municipal Independents de Vilanova on es proposa canviar el nom actual
del municipi de Peralada i que es passi a dir Peralada i Vilanova de La Muga
es base en 3 arguments:
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Molt important la restauració de les pintures romàniques de l’Església de
Santa Eulàlia, gestionades en el mandat passat des de l’Equip de Govern, i
que amb la posterior promoció digital, en webs, a les xarxes socials, amb la
porta de vidre que permet la seva visita diària, la repercussió que ha tingut
ha fet que s’hagi posat en valor i Vilanova sigui encara més coneguda.
També cal sumar-hi la celebració del mil·lenari de l’església, oportunitat
que va servir per incrementar la visibilitat.
Des de l’Equip de Govern i amb la Diputació es va finançar un llibre sobre
la Vilanova Medieval.
Recentment s’ha recuperat l’antic carro de morts i posat en valor amb la
intenció de mantenir el patrimoni de Vilanova, tal com fem arreu.
Tota aquesta exposició de fets es per donar a conèixer la nostra posició.
La visibilitat o no d’un poble ve donada pels fets, com els exposats, amb la
participació activa en les actuacions i les activitats que s’hi desenvolupen
com així fem nosaltres i la majoria de vilatans.
Entenem que la situació pel que fa al nom del municipi no cal canviar-la.
La identitat de tots dos pobles està garantida per aquest Equip de Govern
i tots els que he tingut l’honor de presidir.
Per la qual cosa votarem no a la vostra proposta.”
Manifesta el sr. Alcalde que no donaran suport a la moció, al qual el sr.
Planas manifesta que només demanen un canvi de nom.
Respon el sr. Alcalde que es tracta d’una moció sensible però que el canvi de
nom no es justifica amb els arguments plantejats. En aquest sentit, pregunta
el sr. Sabater quins arguments es necessiten per tal que es canviï el nom.
Manifesta el sr. Pratcorona que no es tracta de res personal. En aquest sentit,
la sra. Cabello manifesta que no ho consideren necessari”.
Vista la moció del Grup Municipal Independents de Vilanova pel
canvi de nom del municipi i terme municipal, la qual es reprodueix
a continuació:
El nostre grup un dels seus principals objectius és defensar i visibilitzar
el poble de Vilanova de la Muga és per aquesta raó que presentem
aquesta moció.
També voldríem esmenar un greuge des del 1974 on Vilanova de la
Muga que es va annexionar a Peralada va desaparèixer de molts
llocs quan Vilanova de la Muga va aportar un terme municipal
major al municipi.

TERCER: Informar a tots els organismes privats i públics pertinents
d’aquest canvi i instar-los a canviar-ho a les seves bases de dades És
per tot això que demanem que el ple municipal de Peralada i Vilanova
de la Muga adopti els següents ACORDS:
PRIMER: Canviar el nom del terme municipal de Peralada per Terme
Municipal de Peralada i Vilanova de la Muga.
SEGON: Canviar el nom del municipi de Peralada per municipi de
Peralada i Vilanova de la Muga.
TERCER: Informar a tots els organismes privats i públics pertinents
d’aquest canvi i instar-los a canviar-ho a les seves bases de dades
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

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

Vots en contra:
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)

Abstencions: Cap

19.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

Moltes Vilanovines i molts Vilanovins quan han de realitzar tràmits
oficials es troben que el seu poble no hi consta i els provoca una
frustració i una sèrie de problemes que no haurien de patir.
Presentem aquesta Moció al Ple municipal, ja que aquest ple té
potestat de canviar el nom del municipi tal com indica l’article 52 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

És per tot això que demanem que el ple municipal de Peralada i
Vilanova de la Muga adopti els següents ACORDS:
PRIMER: Canviar el nom del terme municipal de Peralada per Terme
Municipal de Peralada i Vilanova de la Muga.
SEGON: Canviar el nom del municipi de Peralada per municipi de
Peralada i Vilanova de la Muga.
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20.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Marc Sabater:
20.1.- Ens agradaria tenir l’informe de les regidories el dia abans o el dia del
ple, al qual el sr. Alcalde respon que si poden els hi passaran.
20.2.- La convocatòria del Ple d’avui no estava al portal de la transparència.
20.3.- Pregunta com està el tema de l’aigua al qual el sr. Alcalde respon
que quan tinguem informe us ho farem saber.
20.4.- Pregunta el sr. Sabater què en pensa l’equip de govern de l’energia
solar en SNU al qual el sr. Alcalde respon que primer ha de ser possible
fer-ho. Pregunta el sr. Joan Carles Planas si el POUM no ho permet, al qual
el sr. Alcalde respon que l’Ajuntament no està a favor de macroinstal.lacions
que hipotequen hectàrees de sòl.
20.5.- Aporta el sr. Sabater un model on es promou la instal·lació per
autoconsum i es bonifica part de l’IBI, al qual el sr. Alcalde respon que
l’IBI no es pot bonificar però que l’equip de govern estudiarà l’ordenança.
Sr. Joan Carles Planas:
20.6.- Ens agradaria que els reis es fessin també a Vilanova, al qual el sr.
Alcalde respon que es mirarà com evoluciona la pandèmia. En aquest sentit,
el regidor sr. Miquel Brugat llegeix un escrit.
“Com hem exposat, no és la situació que es desitjaria, però cal comprendre
que estem vivim una situació d’excepcionalitat i que el que hem de prioritzar
és la protecció de les persones, adults i infants i seguir totes les directrius
i/o recomanacions del Procicat i la Generalitat de Catalunya.
Amb la informació que disposem avui, no sembla probable ni recomanable
poder realitzar dos actes però, sempre i quan sigui possible i s’autoritzi,
s’intentarà adaptar-los a la normativa i s’intentarà que es puguin realitzar
a ambdues poblacions.”
20.7.- La decoració nadalenca a Vilanova es pot millorar, excepte l’arbre
de nadal que s’ha ubicat a la plaça. El regidor sr. Brugat fa avinent que els
adornaments els ha fet gent del municipi, al qual el sr. Planas respon que
es refereix a l’enllumenat.
20.8.- Pregunta el sr. Sabater si hi ha novetats en el tema de la depuradora.
Respon el sr. Alcalde que s’està a l’espera que es resolgui les filtracions
d’aigües blanques a la xarxa de clavegueram
20.9.- Pregunta el sr. Planas pel camí del Manol, el qual el sr. Bigas respon
que es va desbrossar però que queda pendent d’arreglar.
20.10.- Pregunta el sr Joan Carles Planas per les barreres, al qual el sr.
Alcalde respon que es van trencar, quasi amb total seguretat per una
bretolada, i s’està a l’espera de prendre una decisió per evitar que una
vegada restituïda no es tornin a trencar

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

Peralada, document datat i signat electrònicament.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
20 DE GENER DE 2021
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

PLE2021000001
Caràcter: Extraordinària urgent
Data: 20 DE GENER DE 2021
Hora d’inici: 17:06 h
Hora de fi: 17:10 h
Lloc: Sala Miquel Mateu.
Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec

Han excusat la seva absència:
Cap

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

1.- Ratificació de la convocatòria.
2.- Sorteig per a la formació de les Meses Electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021.

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.

2.- SORTEIG PER A LA FORMACIÓ DE LES MESES
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA DE 14 DE FEBRER DE 2021
Antecedents de fet
1.- Com a conseqüència de la convocatòria d’eleccions al Parlament
de Catalunya, l’Ajuntament ha de procedir a elegir els membres de les
meses electorals del municipi, entre els dies 16 i 20 de gener de 2021.

1.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

2.- En data 16 de gener de 2021 es publica al DOGC núm. 8317 el
Decret 1/2021, de 15 de gener de la Generalitat de Catalunya, pel qual
es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de
Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada
de la pandèmia causada per la COVID-19.

Posa de manifest el sr. Alcalde la urgència de la celebració del Ple,
la qual es basa, en la celebració de les eleccions al Parlament de
Catalunya del 14 de febrer de 2021, i per aquest motiu s’ha de procedir
a elegir els membres de les meses electorals del municipi, entre els
dies 16 i 20 de gener de 2021.

3.- En data 19 de gener de 2021 el Tribunal Superior de Justícia suspèn
de forma cautelar i provisional el DECRET 1/2021, de 15 de gener, pel
qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament
de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària
derivada de la pandèmia causada per la COVID-19.

Sense que es produeixin més intervencions, i per unanimitat dels
membres assistents s’aprova la ratificació de la convocatòria.

4.- Aquest fet implica que s’han de reprendre tots els tràmits del
procés electoral, entre ells el sortejos de membres mesa i selecció de
representants de l’Administració.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Fonaments de dret
- Arts. 26 a 28 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General.
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- Reial Decret 605/1999, 16 d’abril, sobre Regulació complementària
dels processos electorals.
- Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del
Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions.

Resolució
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- CELEBRAR el sorteig per a la formació de les meses electorals
per a la jornada electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya,
de 14 de febrer 2021.
El sorteig per a l’obtenció dels membres de les meses, això és un
president, dos vocals i dos suplents per a cadascun d’ells, s’efectuarà
per mitjà del programa informàtic CONOCE facilitat per l’Oficina del
Cens Electoral sobre la base del cens del CER (cens d’electors residents
amb document d’identitat espanyol) i CERE si s’escaigués. En el cas que
el mètode fallés s’optarà pel mètode de la insaculació, amb tres sacs que
contindran els números del 0 al 9, per a les centenes, desenes i unitats.
El President i els vocals de la Mesa, i llurs dos suplents, hauran de
tenir menys de seixanta-cinc anys i han de saber llegir i escriure. A
més, el President haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació
Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar
o equivalent.
En el cas d’estimació d’excusa, causa d’inelegibilitat per al càrrec o
impossibilitat de notificació a l’interessat, serà designat membre de
la mesa el substitut proposat per l’aplicatiu CONOCE o bé, si aquest
fallés, ho serà el censat següent d’aquell i, en el cas de finalització del
cens, es tornarà al seu inici.
Segon.- CONVOCAR als membres titulars i suplents per al dia 14 de
febrer de 2021, a les 8 del matí, a les seus dels col·legis electorals,
situats a:
- Peralada: Sala Polivalent del Cafè del Centre. Av. de la Principal de
Peralada, 1 (meses A i B).

Vocal 1:
Titular: DNI XXX0863XX
Suplent 1: DNI XXX3389XX
Suplent 2: DNI XXX3542XX
Vocal 2:
Titular: DNI XXX3749XX
Suplent 1: DNI XXX0639XX
Suplent 2: DNI XXX2345XX

Mesa B:
President/a:
Titular: DNI XXX9308XX
Suplent 1: DNI XXX3557XX
Suplent 2: DNI XXX2649XX
Vocal 1:
Titular: DNI XXX7502XX
Suplent 1: DNI XXX4717XX
Suplent 2: DNI XXX4456XX
Vocal 2:
Titular: DNI XXX5888XX
Suplent 1: DNI XXX4491XX
Suplent 2: DNI XXX0129XX

Mesa C:
President/a:
Titular: DNI XXX4590XX

- Vilanova de la Muga: Can Sala. Plaça Major, 2.

Suplent 1: DNI XXX4961XX

Tercer.- TRASLLADAR el resultat del sorteig a la Junta Electoral de
Zona (JEZ).

Suplent 2: DNI XXX1984XX

Quart.- NOTIFICAR el resultat a les persones interessades, en el
termini de 3 dies, per mitjà de la documentació lliurada per la JEZ,
acompanyat d’un manual d’instruccions sobre les seves funcions ofert
per la Junta Electoral Central.
Realitzat el sorteig amb l’aplicatiu CONOCE, les persones elegides
per formar part de la mesa electoral són les següents:

Vocal 1:
Titular: DNI XXX4519XX
Suplent 1: DNI XXX5195XX
Suplent 2: DNI XXX9471XX
Vocal 2:
Titular: DNI XXX6542XX

Mesa A:
President/a:

Suplent 1: DNI XXX6604XX
Suplent 2: DNI XXX4037XX

Titular: DNI XXX5370XX
Suplent 1: DNI XXX5529XX

No havent-hi més assumptes per tractar, l’Alcaldessa – Presidenta
aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, aixeco acta i en dono fe.

Suplent 2: DNI XXX3072XX
Peralada, datat i signat electrònicament.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
4 DE FEBRER DE 2021
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: 4 DE FEBRER DE 2021
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 19:32 h
Lloc: Sala Miquel Mateu.
Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec

Han excusat la seva absència:
Cap

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

1.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a la utilització privativa o la utilització especial
del domini públic. (Expdt. núm. X202100053).
2.- Proposta d’acord d’aprovació provisional de la vuitena modificació
del POUM de Peralada. (Expdt. núm. X202000262).
3.- Proposta d’acord d’aprovació de l’adhesió al pacte d’Alcaldes pel
Clima i l’energia sostenible. (Expdt. núm. X2021000028).
4.- Proposta d’acord d’aprovació inicial de les bases i la convocatòria per
a la concessió de subvencions a les entitats del municipi, exercici 2021.
(Expdt. núm. X2021000035).

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.

5.- Proposta d’acord d’aprovació de la pròrroga del conveni de
col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Peralada
en matèria de seguretat viària. (Expdt. núm. X2021000051).
6.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del Pla local de Joventut 20202024. (Expdt. núm. X2021000056).
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’UTILITZACIÓ ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC. (EXPDT. NÚM. X202100053)

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

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

Antecedents de fet

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

1. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

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

Fonaments jurídics

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

- 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)

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

- 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.
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 continuïtat de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, es procedent la suspensió temporal fins a 31 de
desembre de 2021 de la vigència de l’article 10. Competències. 1.2.
Ocupacions temporals, b) ocupacions lucratives amb taules i cadires
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.

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 D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
VUITENA MODIFICACIÓ DEL POUM DE PERALADA. (EXPDT.
NÚM. X202000262)
Antecedents
1. L’Ajuntament de Peralada és propietari d’una parcel·la situada al
Carrer Camí de la Garriga s/n que està classificada com a sòl urbà
equipaments. Concretament està regulada per la zona E 1, 4, 6. dins
el Capítol IV de les normes urbanístiques del POUM.
2. En aquesta parcel·la existeix un edifici, de forma rectangular, de
planta baixa de 417 m2 de superfície construïda. Inicialment es destinava a escola de primària; posteriorment, amb la construcció de les
noves escoles, es destinà a Centre de joves i aules d’informàtica i,
finalment aquest curs escolar 2020-2021, s’ha adaptat l’edifici per a
institut d’ESO amb l’inici del 1er curs d’ESO.
3. L’emplaçament d’aquest equipament, ocupant la centralitat dels
nous creixements urbans, cèntric i proper a la zona esportiva i escolar, dotada d’aparcaments propers, assolellada i ventilada, fàcilment
accessible des de tots els indrets; es considera el lloc idoni per al
creixement d’aquest equipament escolar.
4. La totalitat de la superfície de l’actual edifici s’ha destinant a cobrir les necessitat del primer curs d’ESO i, amb l’assessorament del
Departament d’Educació i la Direcció de l’Institut, es varen portar a
terme les obres d’adaptació d’aquest Centre.

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.
“Llegida la proposta per la regidora sra. Cortada, el regidor sr. Pratcorona
n’exposa el contingut”.
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5. Com sigui que les previsions són les d’anar augmentant paulatinament, cada any un curs, serà necessari preveure l’ampliació de l’edifici existent. Per aquest motiu és voluntat de l’Ajuntament de Peralada
promoure una modificació puntual del POUM, la núm. 8, que té per
objecte requalificar la resta de parcel·la, de propietat municipal, que
actualment està qualificada amb la clau F (creixements en filera) i
amb un ús predominantment d’habitatge. La modificació pretén requalificar aquesta part de parcel·la amb zona d’equipament clau E
1,4,6. També s’inclou dins aquesta requalificació un tram de vial que
l’actual planejament preveu per aquesta zona.
6. Amb tot es pretén agilitzar al màxim el tràmit a fi i efecte de disposar d’una primera ampliació per al curs 2021-2022 quan s’implantaria el segon curs de l’ESO. Es pretén igualment evitar el muntatge de
mòduls provisionals, evitant costos innecessaris, i que l’ampliació de
l’edifici arribi a terme pel proper curs 2021-2022.
7. Vist que aquest conjunt d’actuacions compta amb el consens del
Departament d’Educació i la Direcció de l’institut.
8. En data 16 de desembre, els serveis tècnics emeten informe en
relació a la 8ª Modificació del Text Refós del POUM de Peralada.
9. En data 21 de desembre de 2020, el Ple de la Corporació en sessió
ordinària aprova inicialment, per unanimitat, la 8ª modificació del
POUM publicant-se el corresponent edicte al BOP, DOGC, Diari de
Girona, El Punt Diari i E-tauler. Simultàniament es dona audiència a
tots els ajuntaments limítrofs i es sol·liciten informes al Departament
d’Ensenyament i a l’Agència Catalana de l’Aigua.
10. Vist l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data
4 de gener de 2021.
11. Vist l’informe favorable del Departament d’Ensenyament.
12. Vist que no s’han presentat al·legacions, segons consta en el certificat d’informació pública de data 1 de febrer de 2021.

Fonaments de dret
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme.
- POUM de Peralada. Text refós aprovat per la CTU de Girona el
27/11/2014 i publicat al DOGC núm. 6791 de 19/1/2015.

Resolc
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al Ple
de la Corporació l’adopció del següent, ACORD:
Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de la 8a Modificació
puntual del POUM de Peralada, ampliació equipaments escolars, redactada pels serveis tècnics municipals, de data desembre de 2020.
Segon. Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva i posterior
publicació al DOGC.

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat 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

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL
PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE.
(EXPDT. NÚM. X2021000028)
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més
ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi
adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les
emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica
o ubicació geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat
del seu territori davant les diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per reduir les emissions,
l’adaptació continua essent un complement a la mitigació necessari
i indispensable.
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a
tots els ciutadans i a contribuir, d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més vulnerables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un
plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la
participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.

“Llegida la proposta pel Sr. Alcalde, aquest n’exposa el contingut al qual el sr.
Sabater fa avinent que estan d’acord amb agilitzar la construcció de l’institut”.
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L’Ajuntament de Peralada té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona
l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència
energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de
la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que
es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins
l’any 2030, així com augmentar la seva resiliència amb l’adaptació
als impactes del canvi climàtic.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Peralada fa seus els objectius de la Unió
Europea per l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per a l’any
2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús
de fonts d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant
l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

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

Segon.- L’Ajuntament de Peralada es compromet a elaborar un Pla
d’Acció pel Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys des de
la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia de la Unió
Europea i inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació de
les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona,
Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.

Abstencions: Cap

Tercer.- L’Ajuntament de Peralada es compromet també a elaborar
un informe de seguiment cada dos anys des de la data d’enviament
del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui
els objectius.

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).

Quart.- Facultar l’alcalde/alcaldessa per a que signi el formulari d’adhesió al Pacte.
Cinquè.- Estic d’acord amb que l’Ajuntament de Peralada serà suspès de la iniciativa - subjecte a la comunicació prèvia per escrit per
l’Oficina del Pacte - en cas de no presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel Clima i l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis establerts.
Sisè.- Comunicar-ho a l’Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO)
mitjançant el registre a la plana web i a la Diputació de Girona per
fer possibles les tasques de suport i coordinació dels municipis de la
província que s’hi adhereixin.
“Llegida la proposta per la regidora sra. Cortada, aquesta n’exposa el contingut. Pregunta el sr. Sabater si s’han aconseguit els objectius marcats,
atès que estem adherits al PAES des del 2012 al qual la sra. Cortada exposa que s’han intentat fer totes les recomanacions però que si s’han arribat
als objectius o no ho ha de consultar.
Pregunta el sr. Joan Carles Planas quines mesures concretes hi ha previstes
al qual el sr. Alcalde respon que ens assessora el CCAE o la Diputació de
Girona i que són ells els que fan el diagnòstic”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
A LES ENTITATS DEL MUNICIPI, EXERCICI 2021. (EXPDT.
NÚM. X2021000035)

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 2021 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.
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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.

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

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.

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE PERALADA EN MATÈRIA DE
SEGURETAT VIÀRIA. (EXPDT. NÚM. X2021000051)

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

Antecedents de fet

En virtut de tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents, ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social de les entitats inscrites al Registre Municipal d’Associacions de
la Vila de Peralada que tinguin com a objectiu projectes i/o activitats
culturals, educatius, esportius, recreatius i de promoció econòmica
de la Vila de Peralada per a l’exercici 2021, el text íntegre de les quals
és el que consta a l’expedient.
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 10.000,00 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de deu mil euros (10.00,00 €) amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:

1 327 48005

Subv. Entitats activitats culturals

4.285,00 €

1 340 48006

Subv. Entitats activitats esportives

5.715,00 €

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.
“Llegida la proposta pel sr. Brugat, aquest n’exposa el contingut. Pregunta el sr. Joan Carles Planas si aquests 10.000 euros provenen de subvencions o del pressupost municipal al qual el sr. Brugat respon que es tracta
de fons propis”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

1.- L’Ajuntament Peralada i el Servei Català de Trànsit van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de seguretat viària,
conveni que resta vigent en l’actualitat.
2.- Vist l’escrit del Servei Català de Trànsit de data 20/01/2021, amb
registre d’entrada número E2021000186, fent referència a l’article
49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic de la qual estableix les regles següents quan al termini de vigència dels convenis:
- Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser
superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.
- En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a
l’apartat anterior (4 anys), els signants del conveni en poden acordar
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
3.- Atès que l’Ajuntament de Peralada està interessat continuar
amb la col·laboració endegada en el seu moment en matèria de
seguretat viària.
4.- Esborrany de la pròrroga de l’esmentat conveni.

Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
- Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de
motor a la Generalitat de Catalunya.
- La Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre.

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)

- 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, fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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)
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Resolució
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. APROVAR la pròrroga del conveni entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Peralada sobre la col·laboració en matèria
de seguretat viària, que consta a l’expedient.
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Segon. TRASLLADAR certificat del present acord al Servei Català de
Trànsit 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.

- Garantir la igualtat d’oportunitats dels joves en l’accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per exercir la ciutadania.
- Fomentar la participació dels joves en la construcció de projectes
col·lectius mitjançant una política activa de dinamització que, a més de
facilitar la seva presència en la vida pública del municipi, generi espais
de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils.
- Donar resposta a les necessitats específiques dels joves, facilitant la seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les
millors condicions.
2.- Vista la voluntat de l’Ajuntament de Peralada d’impulsar, una vegada més i com es ve fent des de l’any 2008, la redacció del Pla Local
de Joventut el qual tindrà vigència durant els anys 2020-2024.

“Llegida la proposta pel Sr. Tor, aquest n’exposa el contingut. Pregunta el
sr. Sabater si en cas que se’n faci un ús té cost, al qual el sr. Alcalde respon
que fins ara s’ha fet el pla de seguretat viària i era gratuït i que la única
despesa és aplicar-lo”.

Fonaments de dret

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat amb el resultat següent:

- Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla nacional
de joventut de Catalunya 2011-2020.

- Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya.

- Pla nacional de Catalunya 2020.
Vots a favor:

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

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

- 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.

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

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-2024. (EXPDT. NÚM.
X2021000056)
Antecedents

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Resolució
Com a regidora de Joventut de l’Ajuntament de Peralada, PROPOSO
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut 2020-2024 de
l’Ajuntament de Peralada, redactat per l’Àrea de Joventut del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i que consta en l’expedient.

Segon.- Trametre el present acord, juntament amb el Pla Local de
Joventut 2020-2024, a la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

1.- Vist el Pla Local de Joventut de Peralada del període 2020-2024,
redactat per l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el qual té els següents objectius:

Tercer.- Exposar el Pla Local de Joventut 2020-2024 a informació
pública per un termini de 30 dies hàbils. Transcorregut el termini
d’exposició pública, si no s’han presentat al·legacions, l’acord s’entendrà aprovat definitivament.

- Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la diversitat de formes i models de vida.

Quart.- Publicar l’acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
la corporació.

- Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el
seu paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint
espais per a la seva participació en la presa de decisions, així com
oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món.

Cinquè.- Autoritzar l’alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.

CASA DE LA VILA
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“Llegida la proposta per la regidora sra. Cabello, aquesta n’exposa el
contingut. Pregunta el sr. Planas si, quan es pugui, els joves de Vilanova
puguin anar al local dins la Sala i es disposi d’un espai i que el dinamitzador es desplaci a Vilanova. En aquest sentit vol agrair l’oferiment
de l’equip de govern. Manifesta el sr. Alcalde que és una opció viable i
que anirà condicionat a si es pot o no. En aquest sentit, la sra. Cabello
manifesta que passada la pandèmia es posarà sobre la taula. Finalment,
fa avinent el sr. Alcalde que existeix la predisposició de l’equip de govern
a trobar solucions”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet a debat i votació el
present punt de l’ordre del dia, quedant aprovat 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

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

Peralada, document datat i signat electrònicament.

ESCANEJAM!

E-BUTLLETÍ
CONSULTA EL BUTLLETÍ DE
PERALADA DE FORMA DIGITAL I
DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU

www.peralada.org/ajuntament/butlleti-de-peralada/
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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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EL MIRALL
DE LA HISTÒRIA

LES CAMPANES DE LES ESGLÉSIES
DE SANT MARTÍ I DEL CARME, DE PERALADA
INÉS PADROSA GORGOT
ARXIVERA I BIBLIOTECÀRIA DE PALACI

En primer terme, l’església de Sant Martí i, a la dreta, l’església del
Convent del Carme (Fot. Joan Romagosa-Eric Marco)

Pics i repics de campanes
En temps reculats els tocs de campanes eren els principals
canals de comunicació. Tot es feia mitjançant uns codis establerts i, per poder aconseguir la gamma de tonalitats i melodies, cada campana oferia uns sons determinats. Les seves
notes arribaven a moltes llegües (1) de distància.
Tant s’empraven per tocs litúrgics com la missa, l’ofici de
festa major, un funeral o un bateig, per notificar l’hora de
l’Àngelus, com per a la vida quotidiana: per cridar a sometent, per declarar un incendi o per anunciar la venda de
peix, i per notificar perills com l’arribada de l’enemic.
Estaven tan immerses en la quotidianitat que era molt habitual aplicar expressions relacionades amb elles que han
passat a formar part del refranyer popular; algunes, encara

avui les apliquem. Per dir que algú tenia imaginació, l’equivalent era “fa volar campanes”; a qui presumia de tenir notícies sense saber-les del cert, es deia “ha sentit tocar campanes”; a la persona coneguda per la seva puntualitat se li deia
que anava “a toc de campana”; davant la impossibilitat de
fer dues coses alhora es deia “no es pot ser a missa i repicar
campanes”; també hi havia aquell que “donava la campanada”, qui era un “toca campanes”, i altres que “feien campana”.
Evidentment, podríem afegir alguns exemples més, però són
suficients per fer-ne memòria.
Amb els anys, en els campanars s’hi col·locaren les campanes-rellotge, la campana dels quarts i la de les hores; aquestes donaven l’hora oficial i, tot sovint, la única del municipi.

(1) llegua catalana = 6.717,6 metres
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Conteses bèl·liques
i pèrdua de patrimoni.
De campanes a canons
Malauradament, les campanes han estat un dels objectes
que més han acusat les conteses bèl·liques. Això va ser el
que va succeir a molts temples de les nostres contrades, ja
fos degut a les incursions franceses o, la darrera gran desfeta, la Guerra Civil de 1936. Tant en els primers casos com
en el segon, els llocs de culte religiós van ser objecte dels assalts de membres de l’exèrcit o de milicians que provocaren
incendis, enderrocaments i destrucció de peces de mobiliari
litúrgic.
Així van desaparèixer peces artístiques insubstituïbles: tot
el contingut i continent de capelles, retaules, orgues, creus
processionals, escultures, els llibres parroquials que tanta
falta ens fan als historiadors… i, evidentment, les campanes,
objectes molt preuats en qualsevol conflicte per a ser refoses com a material bèl·lic.
Durant la Guerra Civil (1936-1939), a l’arxiprestat de Peralada van desaparèixer 65 calzes, 41 copons, 16 custòdies, 16
creus processionals, 95 retaules, 137 capes, 427 casulles, 191
albes, 334 imatges, 12 veracreus i, ni més ni menys, que 66
campanes!! A la diòcesi gironina, tan sols en aquest període,
es despenjaren un total de 1.271 campanes.

L’església parroquial
de sant Martí
Després de la contesa bèl·lica es va haver d’arranjar l’església parroquial i dotar-la d’imatges, altars nous i escultures.
En relació a les campanes, alguna es deuria despenjar, però
el que podem afirmar és que a més de les dues del rellotge
se’n va salvar una del campanar.
Un dels actes assenyalats va tenir lloc l’any 1944: per la festa
major es van beneir les imatges del patró, sant Martí, i les
dels copatrons, sant Josep, obsequi de la família Planas, i
sant Llorenç, obsequi de la família Casellas. L’acte es va dur
a terme a l’església del Carme, en aquells moments l’arxipreste era mossèn Josep Ma Cervera i foren padrins de la
cerimònia el matrimoni Mateu Quintana. Tot seguit, es van
portar processionalment cap a la parroquial.
Al cap de tres anys, el 1947, el taller de pedra artificial “Hijos de Enrique Sagrera”, estava treballant en la primera fase
de la construcció del nou altar major que consistia en l’ara
i les columnes per sustentar el frontal, el templet amb les
pilastres treballades i les grades. Aquesta primera fase es va
inaugurar per la Festa Major, l’11 de novembre de 1947, celebració de sant Martí. I, al cap de dos anys, es finalitzaven els
treballs del nou altar major.

Amb aquestes xifres podem dir que, una bona part de la història es va fondre, mai millor dit, en un no res.

El que van deixar… jous, trujes i ferratges que sostenien les campanes van
quedar abandonats en els campanars (Fot. extreta de: Les campanes, un
patrimoni oblidat, de Xavier Pallàs i Marc Vila Serra)
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Dues imatges de l’altar per a la celebració del Mes de Maria
(BAPP. Fot. J. Costa)
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El campanar
El campanar de l’església parroquial és gòtic dels segles XIV
i XV, encara que va ser acabat durant el s. XVIII. Es troba a
la part meridional, és de planta quadrada i la seva alçada és
de 29,29 m.
En el segon terç de la cara de ponent, s’hi troba un rellotge
d’esfera, i per sobre, la cel·la; aquesta, disposa de quatre finestrals de mig punt amb bordó, emmarcats. En el finestral
de migdia s’observen dues campanes.
El campanar està rematat per una cornisa amb gàrgoles,
una barana amb merlets i unes arcades que surten dels angles i s’uneixen en diagonal; en el centre, s’hi troben altres
dues campanes. Queda coronat per una bola del món, una
creu i un penell amb data de 1946.

El carnet d’identitat d’una campana
En línies generals, cada campana disposa d’un determinat aliatge de metalls i forma que, juntament amb
la gruixària i el batall, determinen les notes musicals
que emetrà.
Per altra part, poden disposar d’informació complementària com: llegenda o invocació; dedicatòria
a Crist, a la Verge o a un sant; nom del fonedor; nom
dels padrins; data d’execució i iconografia religiosa o
civil, per exemple, si ha rebut ajut municipal, hi figura l’escut de la població; altres vegades hi pot haver la
imatge de Verge o d’un sant, per estar dedicada a alguna advocació mariana o al patró venerat al municipi.

El campanar es troba al costat de migdia (Fot. Joan Romagosa-Eric Marco)
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La cel·la amb les dues campanes de Casa Barberí (Fot. Joan Romagosa-Eric Marco)

LES CAMPANES DE SANT MARTÍ
L’església de Sant Martí disposa de quatre campanes: dues
ubicades a la cel·la; són les que donen els tocs litúrgics de difunts, de bateig, missa, funerals,... I, dues en el remat del campanar, una a la part inferior de la unió de les arcades i, l’altra
per sobre, sostinguda mitjançant l’estructura de ferro que el
corona; fins ara, però, no disposàvem de cap més informació.
L’interès i la curiositat han provocat que gràcies a una investigació més detallada realitzada amb l’aprofitament dels mitjans tecnològics moderns (fotografies preses amb “Dron”), hàgim pogut
obtenir dades i circumstàncies fins el moment desconegudes.
Si comencem per les dues de la cel·la, a hores d’ara podem
dir que la més gran va ser refosa el 1871 i el 1933, en aquesta
darrera ocasió per la Casa Barberí d’Olot. La campana petita, en canvi, és posterior a la Guerra Civil ja que porta la
data de 1951 i els noms de bateig “Augustina - Maria - Ioachima”, noms que em resultava difícil relacionar amb l’església
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parroquial ja que hauria estat lògic pensar que hi havia de
figurar el nom del patró, sant Martí. Però crec estar en disposició de donar raó del per què de la susdita llegenda.
L’any 1951 es beneeix i consagra la campana de les monges
de clausura de Peralada, aconseguida per subscripció popular. L’acte va ser presidit pel bisbe Josep Cartañá i l’arxipreste mossèn Juandó(2). I en van ser els padrins Joaquima
i Pere Bech Salleras, dos joves peraladencs fills de Francesc
Bech Gibert i Dolors Salleras Agulló, matrimoni que havia
protegit i ajudat les monges durant el conflicte bèl·lic, en
haver-les aixoplugat a casa seva, el Mas Moy. La campana de
les monges és batejada amb els noms d’ “Augustina - Maria
- Ioachima”. En aquest cas, el primer en honor al patró de la
congregació “Monges canongesses de Sant Agustí”, i el darrer per Joaquima Bech Salleras (1932-2020).
(2) Vida Parroquial, 1951.06.22.
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Dibuix de les diferents cares del campanar amb les corresponents cotes (© Àlex Font Vallmajó)

No sembla arriscat determinar que la campana petita que
avui es troba a la cel·la del campanar és la campana de les
monges que, en data desconeguda fins ara però probablement quan les monges abandonaren el convent als anys setanta, es deuria traslladar de l’església del convent al campanar parroquial.
Però les sorpreses per les novetats no acaben aquí: Les altres dues, instal·lades a la cúpula, són dos bonics exemplars
de campanes gòtiques, amb epigrafia decorada i delicats
relleus de simbologia religiosa, que toquen els quarts i les
hores. La gran porta la data de 1457, i tot i que la petita no
porta data, les característiques epigràfiques em fan pensar
que segurament deuria ser obrada amb anterioritat.
La campana datada porta un petit relleu molt significatiu, una
campana amb jou amb decoració vegetal. Aquest podria representar la identificació de l’executor. Segons Xavier Pallàs(3),
aquest símbol correspondria a la nissaga Senyer, documentada des del segle XIV amb Ramon Senyer (1325-1340), i fins
al segle XVI. Per tant, probablement aquesta campana va ser
executada per un membre de la nissaga Senyer del segle XV.
Col·locades en el punt més alt del campanar i del municipi,
han estat testimonis de luxe del que succeïa a la vila i les rodalies durant cinc segles i mig. Aquesta situació estratègica
ha estat la que, sens dubte, les ha salvat de l’espoli!

Les dues campanes vistes des l’interior (Fot. Miquel Brugat-Àlex Font)

(3) Pallàs Mariani, Xavier, Campanes i campanars de la Garrotxa, Eds. Bassegoda, 2019, pp. 29 i 34-35. Encara que la iconografia de la campana no és
ben igual i també cal tenir en compte que són posteriors (del segle XVI), a la
Garrotxa contenen aquest relleu: la de l’església parroquial de Sant Feliu de
Pallerols (atr. Senyer), la de Sant Vicenç de Maià de Moncal d’Antoni Senyer, i
la de Sant Andreu del Torn (atr. Antoni Senyer).
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La campana gran de la cel·la (Fot. Joan Romagosa-Eric Marco)

La campana petita de la cel·la, provinent de l’església de les monges
(Fot. Joan Romagosa-Eric Marco)

CAMPANA GRAN
Disposa de truja, dues nanses llises
Text: català, dues línies de llegenda
72 cm de diàmetre x 68 cm d’altura

CAMPANA PETITA
Disposa de jou de ferro, nansa llisa
Text: llatí, tres línies de llegenda
50 cm de diàmetre x 43 cm d’altura

Terç: cordó/ sanefa decorada / cordó
Mig peu: nom del taller de foneria / llegenda / cordó
/ llegenda / cordó
Peu: dos cordons

Terç: cordó/ sanefa decorada/ cordó
[Relleu]
Mig peu: llegenda/ cordó/ llegenda/ cordó/ llegenda
Peu: dos cordons
Any: 1951

Mig peu:
Taller de foneria: BARBERÍ / FUNDICIÓ / OLOT
[marca de fàbrica]
Llegenda: ADOREM ETERNAMENT AL SANTÍSSIM
SACRAMENT/
REFOSA PER LA CARITAT DELS FIDELS D’AQUESTA
PARROQUIA DE PERALADA ELS ANYS 1871 I 1933
MARIA DEL CARME MARTINA PIA

Mig peu:
Llegenda: AUGUSTINA – MARIA – IOACHIMA/
SANCTE AUGUSTINE – ORA PRO NOBIS. COR JESU
SACRATISSIMUM – MISERERE NOBIS./ (4)
PERELADA ANNO DOMINI MCMLI
BARBERI
FUNDIDOR OLOT

(4) Sant Agustí prega per nosaltres. Cor Sacratíssim de Jesús
teniu misericòrdia de nosaltres.
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Les campanes gòtiques

Les campanes gòtiques coronen el campanar (Fot. Joan Romagosa-Eric Marco)

LA CAMPANA GÒTICA GRAN
No té jou, està sostinguda a l’arcada mitjançant les nanses. Nanses decorades.
S’observen dues grans esquerdes i desgast a la part exterior.
Text: grec i llatí
92 cm de diàmetre x 96 cm d’altura
Disposa de dues sanefes de llegenda amb lletra gòtica
majúscula decorada.
A l’espatlla: dos cordons
Terç: 3 cordons / llegenda / tres cordons/
Segueix segona llegenda amb iconografia religiosa/
Sanefa clavetejada (de reforç?)
Mig peu: cinc cordons
Peu: tres cordons
Any: 1457
Llegenda superior, en majúscula gòtica:
XPS REOX VENIT IN PASE DEUS HOMO FACTUS EST
[Calvari][+ esglaonada patent amb raigs][IHS] AUTEM
TRANSIENS PER MEDIUM ILLORU[M] IBA[T] [+ esglaonada patent] (Lluc, 4, 30)

Crist Rei va venir en pau, Déu es féu home. I, havent-se
transformat caminava enmig d’ells.
Llegenda inferior, en majúscula gòtica, una mica més
petita:
[Calvari amb la Verge i Sant Joan] [+ esglaonada patent]
ANNO [+ esglaonada patent] NATIVI [IHS – Campana
amb jou (5)] TATE [+ esglaonada patent] DNI [+ esglaonada patent] MI [Verge sedent amb el Nen Jesús] LLESIMO [+ esglaonada patent] CCCC [IHS – Campana amb
jou] [+ esglaonada patent] L [+ esglaonada patent] VII [+
esglaonada patent] IN MA [Calvari amb la Verge i Sant
Joan] NUS TUAS DNE CO [IHS – Campana amb jou]
MENDO SPRITUM [Verge sedent amb el Nen Jesús] MEŪ
REDEMISTI [IHS – Campana amb jou] ME DÑE [DOMINE] DEUS VE [RITATIS]. (Ps 31 Vulgata, 30, 6)
Any del naixement del Senyor 1457. Senyor, en les teves
mans encomano el meu esperit.

(5) Aquesta campana podria representar el símbol de l’executor. Tal i com explicàvem a l’inici d’aquest apartat, algun membre de la nissaga Senyer de Girona.
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Detalls dels relleus i de la llegenda de la campana gran.
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La campana gòtica petita, talaia de la vila (Fot. Joan Romagosa-Eric Marco)

LA CAMPANA GÒTICA PETITA
Sostinguda a l’estructura de ferro mitjançant les
nanses, aquestes sense decoració. S’observen diverses esquerdes i desgast a la part exterior.
42 cm de diàmetre x 50 cm d’altura
Text: llatí, lletra gòtica.
Terç: 2 cordons / llegenda / dos cordons /
2 cordons
Llegenda:
[símbol] [+] / VOX / DIVINA / SONAT / IN / AURIBUS
/ CORDIS (6)
La (teva) divina veu sona a les oïdes del (meu) cor.

(6) Agraeixo a Jaume de Puig la lectura conjectural de la frase, amb la dificultat afegida de la situació de la campana. La
frase, probablement és el reflex-adaptació, del verset “sonet
vox tua in auribus meis” de Càntic dels Càntics 2, 14. El gravador de les lletres va haver d’abreviar la paraula “auribus”.
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Inici de la relació dels cònsols de la Vila de Peralada, de l’any 1456
(Notari Jordi Garrigàs, 1458-65, Pe 200, AHG)
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Detalls de la campana gòtica petita (Fot. Joan Romagosa-Eric Marco)
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L’ESGLÉSIA DEL CARME
El campanar del Carme

Les campanes del s. XIX

El campanar del Carme de Peralada es troba a la part meridional de l’església, entre l’absis i la nau; va ser refet durant
les reformes del s. XIX, és del tipus anomenat de cadireta,
disposa de dues obertures i la seva alçada és de 52,5 m.

En la correspondència mantinguda en el decurs de 1891,
Puig en data 24 de juliol, comunica al comte de Peralada que
el finestral gran del campanar permet posar una campana
de 6 quintars de pes, mentre que pel finestral petit el pes ha
ser, com a màxim, d’1 quintar. L’encàrrec es materialitza el
mes de juliol de 1891 i Puig especifica que el preu és de 3,25
ptes. el kg. Per a la seva fabricació, la previsió és d’un mes.

Quan la construcció del campanar estava pràcticament enllestida, el comte de Peralada va contactar amb el gironí Esteve Puig, amb la intenció d’encarregar-li les campanes.

EL MESTRE DE SENYS:
ESTEVE PUIG PALLÉS (7)
Esteve Puig disposava de taller de foneria per a elaborar objectes de metall, de bronze i de ferro, essent una de les seves especialitats les campanes. Tenia la seu al carrer de les
Ballesteries, 51, de Girona, molt a prop de la Pujada de Sant
Fèlix i de la catedral.
Qui dóna un breu, però interessant, resum de la seva trajectòria professional és Joaquim Pla Cargol (8). La notícia més
reculada que proporciona és de mitjans del s. XVIII quan
l’any 1769 va fondre la campana per a l’Hospici de Girona, i
segueix la de la refosa de la campana Feliua per a l’església
de San Fèlix de Girona, el 1799. Completa la informació amb
un seguit de campanes fetes al llarg del s. XIX principalment
per a nombrosos convents femenins de Girona capital, de la
catedral, així com de pobles de les rodalies.

A finals d’any les campanes estan foses. Només manca preparar el jou i, tan sols faltarà el darrer pas, el de polir. En el
període de vint dies ja poden estar enllestides.
Queda un lapse de temps sense constatar, però el gener de
1892 el material ja ha estat facturat i queda pendent que el
propi Puig es desplaci a Peralada per ultimar detalls. Una de
les tasques anotades per Martí Escapa, el maig de 1895, és la
de “tocar a misa” o bé “tocar campanas”(9).
No queda constància del bateig de les campanes. Tampoc
sabem quina decoració podien lluir, ni les sanefes, ni l’epigrafia que les deuria acompanyar ja que foren despenjades
durant la Guerra Civil (1936-39), i suposadament foses.

Amb els anys, l’empresa es va expandir i va fabricar campanes per diferents punts d’Espanya.

Carta inèdita d’Esteve Puig Pallés a l’administrador
del comte de Peralada (ARM-MT (P), 1892)

(7) Tractat a: PADROSA GORGOT, Inés, La reforma de l’església i convent del
Carme de Peralada (1875-1895), Fundació Castell de Peralada, 2017, pp. 141-142.
(8) PLA CARGOL, Joaquim, Biografías de gerundenses, Gerona, 1960, p. 84.
(9) ARM-MT C 63.
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Les campanes del s. XX
Actualment, el campanar llueix dues campanes encarregades per Miquel Mateu i foses l’any 1943, per la històrica casa
Barberí, d’Olot.

Campana gran de l’església del Carme (Fot. Jaume Bosch)

LA CAMPANA GRAN
Disposa de truja, nanses llises
Text: llatí, i castellà per la marca de fàbrica
Alçada: 70 cm
Bastida preparada per a enlairar les campanes, 1944
(BAPP. Sec. H R. 1.325. Fot. Modesto Domínguez)

Terç: cordó / sanefa decorada amb corns de l’abundància / cordó
A la panxa, per un costat porta la marca de fàbrica:
“FUNDICIÓN DE CAMPANAS / [dues cares de la medalla] / H. DE E. BARBERÍ EN OLOT / MEDALLA DE
ORO” (10)
Per l’altre: Relleu de la Verge i el Nen Jesús
Mig peu: llegenda / cordó / llegenda / cordó / llegenda / cordó
Peu: cordó/ sanefa / cordó

(10) Medalla de l’Exposició Universal de Barcelona, 1888.
Anvers: Alfons XIII i Maria Cristina. Revers: dos àngels sobre
un relleu del Palau de la Indústria.
(11) 5 dies abans de les idus d’abril (les idus d’abril són el dia
13), és a dir, el 9 d’abril de 1943.
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Llegenda:
MARIA DE MONTE CARMELO | ID. QUINT. A. MCMXLIII(11)/ PATROCINATA A MARIA DE MONTE
CARMELO MATEU QUINTANA / ECCLESIA DE
MONTE CARMELO DE PETRALATAE /
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Campana petita de l’església del Carme (Fot. Jaume Bosch)

El campanar del Carme (Fot. Inés Padrosa)

LA CAMPANA PETITA
Disposa de truja, nansa llisa
Text: llatí, i castellà per la marca de fàbrica
Alçada: 41 cm
Terç: cordó / sanefa decorada a base de l’alternança
de flors dins un cercle i miralls / cordó
A la panxa, dins cartel·la:
“Barberí / Fundidor / Olot” [la marca de fàbrica]
Mig peu: llegenda / cordó / llegenda / cordó
Peu: dos cordons
Llegenda:
ID. QUINT. A. MCMXLIII (12) / cordó / PATROCINATA
A JOSEPHA MARIA GOLOBART MATEU(13) ECCLESIA DE MONTE CARMELO PALATII PETRALATAE /

(12) 5 dies abans de les idus d’abril (les idus d’abril són el dia 13), és a
dir, el 9 d’abril de 1943.
(13) Ma Josefa Golobart Mateu (1936-2016), tenia set anys quan es van
beneir les campanes.
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Dibuix topogràfic del campanar amb les corresponents coordenades i
mides (Marta Castel-Xavi Coll)
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Quatre segles d’història
de la Casa Barberí (13)
Els Barberí, d’origen italià, s’havien establert a la capital de
la Garrotxa en dates tan llunyanes com el 1565. El seu taller
es va especialitzar en estris per a la llar i en la fosa de campanes, i va treballar per les esglésies d’arreu de Catalunya i
del sud de França.
Amb els anys, ampliaren el ventall i es decantaren per la
vessant artística, amb l’execució d’escultures monumentals
i planxes per monuments funeraris, que avui podem trobar
per diferents punts d’Europa i Amèrica. Reconeguts artistes
com Llimona, Marès o Hugué, portaren els seus projectes als
Barberí per a executar-los.
A partir de 1977, Ramon Castey ha pres les regnes del negoci
secular. La Casa Castey va voler honorar la història de l’empresa amb l’obra Barberí. Història de la foneria artística,
amb textos de Xavier Carmaniu (2014).

Taller Barberí a Olot, 1936 (Fot. Barberí-Castey)

Un dels moments de més activitat dels Barberí va ser després de la Guerra Civil. Moltes de les campanes havien desaparegut degut a haver estat malmeses o haver-les refós per
a material bèl·lic.
La catedral de Girona va haver de bastir-se amb quatre campanes; a l’Alt Empordà, a Castelló d’Empúries, el matrimoni,
Pelai Negre-Maria Montañá, va apadrinar la campana dedicada a la Candelera (1940); a Figueres, a més de les de sant
Pere (1941 i 1943), va haver de proveir-ne per a la Divina Providència (1952); a la dècada dels 50, Agullana, Colera, Darnius, i Portbou, també van beneir campanes dels Barberí.
Les de Colera foren apadrinades per Carmen Mateu (1951),
i les de Portbou (1956) ho van ser pels germans Lluïsa, Joan,
Josep i Fausti Vicente Teixidor, M. Ascensión Vicente Fernández, i Àngels Rodríguez Campà.

AHG / Arxiu Històric de Girona
ARM-MT (P) / Arxiu del Regne de MallorcaMarquès de la Torre (Peralada)
BAPP / Biblioteca Arxiu del Palau de Peralada

Treballadors del taller Barberí, Olot (Fot. Barberí-Castey)

Agraïments:
Francesc Bech Diumenge, Marta Castel-Xavi Coll,
Josep Costa, Jaume Bosch, Miquel Brugat, Pilar Diumenge, Jaume de Puig, Àlex Font Vallmajó, Mossèn
Joan Naspleda, Joan Padern Casanovas, Margarita
Serrats, Pere Torrent, Jordi Turias de Barberí-Castey.

(14) Tractat a: PADROSA GORGOT, Inés, “El mil·lenari de l’església de Sant
Pere i el repic de les campanes”, Hora Nova, 30 de juny de 2020, p. 29.
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ESCOLA RAMON
MUNTANER

AMB QUI T’EMMIRALLES?
Enguany a l’escola hem volgut donar importància al dia
de la dona, que se celebra el 8 de març.
Tota l’escola hem treballat dones que han estat rellevants en diferents àmbits al llarg de la història.
Cada curs n’ha escollit una i ha estudiat la seva vida.
Posteriorment es va fer una activitat amb cada grup
bombolla. Cada nen/a ha escollit la dona amb la qui es
voldria emmirallar.
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ESCOLA RAMON MUNTANER
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INSTITUT PERALADA
INSTITUT PERALADA, UN ANY
Fa poc més d’un any ens proposaven tirar endavant la creació
d’un institut nou a Peralada. Sembla ahir. Una setmana abans
que tanquessin tots els centres. De fet, que tanquessin tot. Ens
acostem al final del primer curs. Que ràpid ha passat, i al mateix
temps quantes experiències i moments especials hem viscut.
El grup de docents que engegaríem el projecte es va formar
les primeres setmanes de confinament, quan començàvem a
utilitzar les eines per fer videoconferències. Era molt estrany.
Formar un equip de forma virtual. Ara tenim càmera a totes les
aules per connectar-nos amb els alumnes que no poden assistir
al centre.
Va ser una experiència especial. Muntar un centre nou des de
casa. Sense contacte presencial. Ni entre els docents, ni amb les
autoritats, ni amb les escoles, ni amb les famílies. A la incertesa
general que va provocar la pandèmia s’afegia la incertesa d’un
projecte nou. Un projecte ple d’il·lusió. Un projecte necessari.
Un projecte de futur.
Apareixien les primeres notícies a la premsa local. Creàvem els
comptes a les xarxes socials. Penjàvem les primeres infografies,
els primers vídeos. Dissenyàvem el projecte educatiu. Amb les
idees clares, però sense tenir molt clar com seria el nous curs.
Classes presencials, classes virtuals, grups bombolles, mascaretes, higiene de mans, distància de seguretat, confinaments,
contactes estrets, traçacovid... Tot de paraules noves per descriure situacions noves.

I va arribar el dia. El 14 de setembre del 2021, en mig d’uns dels
moments més complicats que ha viscut la nostra societat a les
últimes dècades, entraven els primers alumnes de l’Institut Peralada. Amb un somriure amagat sota la mascareta, però amb
una mirada expectant i plena de somnis. Iniciàvem un nou
curs, que estem a punt de tancar.
I durant aquest curs no hem parat. Hem pogut dotar les aules
de dispositius digitals, vam organitzar el nostre primer treball de síntesi, hem participat en concursos per primera vegada,
hem sigut finalistes de més d’un, hem tirat endavant projectes
transversals, hem fet les primeres sortides, hem format una
comunitat professional d’aprenentatge entre els docents, hem
iniciat la construcció de la zona educativa conjuntament amb
les escoles adscrites, s’ha constituït l’AFA del centre. I el més
important: continuem tots, professorat, alumnes i entorn, amb
la il·lusió i entusiasme per a la construcció del nou centre.
I seguim. Ja estem dissenyant el nou curs. Amb dos grups més.
Amb nous docents. Amb nous espais. Amb nous projectes. Amb
visió de present i visió de futur.
Com diu el nostre lema:

ARA INS PERALADA,
AJUDA, RESPECTE I AMBICIÓ.

Va arribar la preinscripció que, per primera vegada als ensenyaments obligatoris, es va fer de forma telemàtica. L’Institut ja
estava en marxa. Amb un gran dubte: tindríem preinscripció? I
només podem agrair la confiança de les famílies en el nou projecte, superant les expectatives del propi Departament d’Educació. Omplíem els dos grups.
Quedava tot l’estiu per tenir a punt els espais. Una gran tasca de
l’Ajuntament de Peralada, en coordinació amb els serveis tècnics dels Serveis Territorials d’Educació, va fer possible disposar a temps de les aules necessàries per iniciar el curs. L’última
setmana d’agost i la primera de setembre els docents del centre
vam treballar de valent, col·locant taules, cadires, armaris, cartells,... perquè tot estigués a punt.
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ZERO ABSOLUT,
JÚLIA OLIVELLA

SEGONA LLIÇÓ: VIDA
SENZILLA, MALAMAR

La il·lustradora i dissenyadora vallenca Júlia Olivella va presentar a Peralada, de forma virtual, la
seva proposta d’il·lustració digital Zero absolut.
L’exposició prové d’una publicació de l’associació
vigatana Tapís, que promou la integració social a
través d’un taller de paper on es creen llibres de
poesia com el que conté les il·lustracions de l’artista. El projecte va acompanyat dels poemes de David
González, que transpiren la desolació d’un món governat per l’eterna contradicció de l’ambivalència
entre el que es diu i es fa, el més pur cinisme i la
tirania de les formes.

La darrera exposició de l’any 2020 va anar a càrrec
de l’escalenca resident a l’Araucania (Xile) Malamar. L’artista va presentar un recull d’obres
d’il·lustració de tinta sobre paper i edició digital,
Segona lliçó: vida senzilla, un treball fruit d’haver
viscut cinc anys lluny de casa, buscant diversos
llenguatges i expressions creatives per admetre el
reconeixement de nous progressos i la necessitat
d’alliberar sentiments i sensacions després d’una
primera gran lliçó dura, però amb una evolució cap
a una filosofia de vida més positiva i amb valors adquirits d’una quotidianitat més senzilla.

( DES DEL 23 D’OCTUBRE )

( DES DEL 19 DE NOVEMBRE )

VIMART (VI, MAR I ART),
DE MARTA ARAÑÓ
( DES DE L’1 D’ABRIL )

Marta Arañó va obrir la temporada d’exposicions 2021 amb VIMART (Vi, Mar i
Art) en format virtual amb el mateix esperit amb què ho va fer presencialment
el 2017 a la sala del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. Amb una versió
actualitzada, la pintura amb vi d’Arañó també es transforma amb el temps, per la
pròpia naturalesa del producte amb què crea la seva obra. “El vi és viu i envelleix
a la làmina, mostrant la maduresa amb la bellesa cromàtica que li dona el pas del
temps; és un apassionant camí d’experiències”.

CRÒNICA DE PERALADA
EXPOSICIONS
I PRESENTACIONS
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CLUB DE BÀSQUET
ALBERA-PERALADA
HEM TORNAT A LES PISTES!!!
2 anys molt complicats pels nostres nois i noies,
la Covid-19 ha fet estralls també a l’esport federat
a part de condicionar la nostra vida diària d’una
manera sense precedents. Però comencem a veure la llum al final del túnel, la competició s’ha reprès després de la setmana santa d’enguany i tots
plegats ens hem pogut treure de sobre l’espina
que dúiem clavada des del març de 2020.
Hem començat amb força i anem rebent altes de
noies i nois regularment. En paral·lel estem planificant la temporada que ve amb més equips que
mai i comencem a retrobar la il·lusió perduda
durant aquests últims mesos. Estem treballant
també molt intensament amb la digitalització del
club, benvingut segle XXI, això ens ajudarà molt
a donar a conèixer i promocionar l’entitat, a l’hora donarà a les famílies moltes facilitats per poder-se comunicar amb nostres.
La relació entre el CB Albera-Peralada i l’Adepaf
està sent més positiva que mai fins ara, ja estem
buscant noves formules per consolidar molt més
encara el projecte, en tindreu novetats en breu.
En fi, moltes ganes i molta il·lusió que segur que
donarà molt fruits en el futur.

FORÇA BÀSQUET!!!
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CLUB PATÍ SPORT
EMPORDÀ PERALADA
Des de l’última publicació, el club ha tingut alguns alt
i baixos degut a la situació actual. Un cop vam poder
tornar a pista, hem anat “in crescendo”.
Han tornat les proves federatives i competicions, i hi
hem participat amb 16 de les nostres patinadores.
Tanmateix, el club va organitzar una exhibició interna, TROFEU SANT JORDI 2021 on hi van participar 40
patinadores i patinadors del club.
Continuem amb moltes ganes i esperem poc a poc
anar tornant a la normalitat.

ÀREA D’ESPORTS
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CLUB DE FUTBOL PERALADA
Tal com succeeix amb la majoria d’entitats i associacions de la vila,
enguany, el club està vivint una temporada completament atípica. No
obstant això, amb el pas dels mesos i després d’haver superat molts
reptes, els entrenaments i les competicions esportives s’han anat
recuperant i, per tant, l’esperit i els valors del futbol han anat guanyant terreny a la COVID-19 i sembla que aviat li guanyarà el pols. Per
aquest motiu, doncs, dia rere dia les instal·lacions municipals tornen
a començar a arrebossar d’energia de tots els membres que formen
part del club i, sobretot, de les ganes de passar-ho bé i dur a terme la
pràctica d’aquest esport.
Fruit d’aquest esperit i voluntat de superació a l’hora de dur a terme
la pràctica del futbol, els més de 20 equips de futbol base, juntament
amb el primer equip, estan assolint una temporada completament extraordinària, ja que vagin on vagin, són la mera representació del Club
de Futbol Peralada i de tots i cadascun dels valors que caracteritzen la
filosofia i la metodologia del club. És a dir, el club, quan es desplaça
arreu del territori, a part de demostrar la seva gran vàlua, transporta i
duu impregnats els lemes

DE #FEMPOBLE I #FEMCOMARCA.

62

BUTLLETÍ PRIMAVERA

POL GUILLAMET REIMANN,
CAMPIÓ D’ESPANYA
DE BIKETRIAL 2020
L’1 d’agost del passat 2020 va tenir lloc a Reinosa (Cantàbria), l’ultima prova
dels Campionats d’Espanya de Biketrial. Degut a la pandèmia, les mesures de
seguretat eren molt estrictes, amb penalitzacions greus si no es complien les
normes. Eren un total de cinc zones a tres voltes amb un traçat molt exigent..
El pilot de Peralada Pol Guillamet Reimann es va proclamar campió d’Espanya
de Biketrial a la categoria Poussin (ara redenominada U10).
En una temporada tan difícil degut al COVID, és un gran resultat, degut a les
dificultats per entrenar. Moltes felicitats!
En Pol també competeix en Moto de Trial, on disputa el Campionat de Catalunya. L’any 2020, de 8 proves nomes se’n van fer 3 i una en Pol no va puntuar per
estar malalt. Això el va fer caure a la 5a. posició, essent impossible recuperar, ja
que no es van realitzar més proves.

POL GUILLAMET REIMANN, CAMPIÓ D’ESPANYA DE BIKETRIAL 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
INFORMACIÓ CIUTADANA / 012

CENTRE D’EMERGÈNCIES DE CATALUNYA

112
SERVEIS ADMINISTRATIUS
De dilluns a divendres, de 9 a 14h
972 538 006 / ajuntament@peralada.cat

SECRETARIA-INTERVENCIÓ

SERVEIS SOCIALS ALT EMPORDÀ
De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h.
972 522 000 (Concretar entrevista prèvia)

secretaria@peralada.cat

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 14h a 22h.
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
DE L’1 D’OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE MAIG DE 2021
NAIXEMENTS

BLANCA PLANAS BECH
30/10/2020 · Vilanova de la Muga

INGRID ACEVEDO MOTJE
5/11/2020 · Peralada

VEGA TORIBIO NARANJO
9/11/2020 · Peralada

MAR PUJOL REIG
23/01/2021 · Peralada

ITZIAR LLORENS GARCIA
4/02/2021 · Peralada

VALENTINA RUIZ CASTILLO
1/04/2021 · Peralada

CASAMENTS

DEFUNCIONS
PERALADA
Àngela Matilde Fiol (8/11/2020)
Bartola Milla Valero (22/01/2021)
Francisco Lozano del Hoyo (02/02/2021)
Pere Casanovas Agulló (15/02/2021)
Joan Escapa Serra (21/04/2021)
Francisca Roca Porterias (11/11/2020)

IVET TRULL COLL
04/05/2021 · Peralada

JUAN CROS FERRARÓ
I CATALINA BOADA LLUCH
11/03/2021 · Peralada

Sebastià Cusí Rahola (04/02/2021)
VILANOVA DE LA MUGA
Maria Dolors Pratsevall Bes (14/11/2020)
Josep Sués Barneda (29/12/2020)

PERE JOAN SALLERAS JUNCÀ
I VIKTORIIA LUKIIANIU
/ 26/03/2021 · Peralada
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Àngela Vidal Descamps (16/02/2021)
Jaume Planas Constanceo (23/02/2021)

BUTLLETÍ PRIMAVERA

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

