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Apreciats veïns i veïnes,
Em plau dirigir-me a tots vosaltres amb un missatge en positiu doncs després d’un
any i mig, tots els indicadors fan suposar que el pitjor de la pandèmia ha passat. Sempre amb la màxima prudència doncs tots som conscients dels alts i baixos viscuts.

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada

Les mesures i restriccions es van relaxant, podem anar recuperant activitats, celebracions i actes que de ben segur ens han de tornar a la normalitat, a relacionar-nos i a
gaudir de la vida social que en els nostres pobles sempre ha estat molt activa i present
en el dia a dia dels veïns i veïnes.
Com a mostra enguany podrem gaudir dels actes de la festa major de Sant Martí a
Peralada amb la recuperació dels actes i activitats amb total normalitat, en trobareu
el programa en les darreres pàgines d’aquest butlletí.
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Esperem que ja no tornem enrere i es puguin anar recuperant totes les activitats. Des
d’aquí vull encoratjar a totes les entitats culturals, esportives i de qualsevol tipus per
tal que s’animin a desenvolupar la gran tasca que sempre han vingut fent i per la qual
saben que sempre poden comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament.
També voldria remarcar dos fets que ens demostren l’alt grau d’implicació de la ciutadania en les qüestions municipals. En primer lloc fer referència a la gran participació
en els primers pressupostos participatius que s’han proposat a Peralada i a Vilanova,
doncs aquesta ha estat molt per sobre de la mitjana d’altres municipis tant pel que fa
al nombre de propostes com per les persones que han votat les finalistes. En segon
lloc remarcar l’alt grau d’implicació de la població en el període d’exposició pública
del controvertit projecte d’un aeròdrom a Les Olives. Amb la participació en les dues
reunions informatives que va fer l’Ajuntament, la reunió informativa feta pels promotors, la reunió informativa feta per Unió de Pagesos i la mobilització d’entitats, particulars, associacions, etc. Aquests dos exemples ens posen de manifest, una vegada
més, que a Peralada i Vilanova estem atents i participem en tot allò que sens demana.
Us demanaria a totes i tots que la gran implicació, que demostrem moltes vegades,
també la tinguem amb la bona gestió dels residus, amb millor reciclatge, amb la cura
de l’espai públic, en observar i respectar les normes i en general en tot allò que, simplement aplicant el sentit comú i l’empatia, ajudi a millorar la convivència ciutadana
i que segur ens pot ajudar a ésser un municipi modèlic també en aquest àmbit. Això
només es pot fer amb la col·laboració de tothom.
En aquest Butlletí hi trobareu, com sempre, una relació de tots el actes culturals i
lúdics que han tingut lloc en el Municipi en els últims sis mesos, també l’apartat de
La Casa de la Vila amb tota la informació municipal i en les darreres pàgines podreu
veure tots els telèfons d’interès i els horaris de l’Alcalde i els regidors. Estem a la vostra disposició, feu-ne ús.

Àrea de Cultura i Comunicació

Aprofito l’avinentesa per fer-vos arribar la meva més cordial salutació i per desitjar-vos molt bona salut a tots i totes!!!

+ INFORMACIÓ

Rebeu la meva més cordial salutació.

Àrea de Cultura i Comunicació
cultura@peralada.cat
www.peralada.cat

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada, novembre de 2021
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CRÒNICA DE PERALADA
90è ANIVERSARI
DEL CLAUSTRE DE
SANT DOMÈNEC
COM A BÉ CULTURAL
D’INTERÈS NACIONAL
del 4 al 19 de juny

Amb motiu del 90è aniversari de la declaració de l’antic monestir de Sant Domènec de Peralada com a monument historicoartístic pertanyent al Tresor Artístic
Nacional, l’Ajuntament va organitzar un seguit d’actes
commemoratius al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec.
Les celebracions van començar amb la inauguració
de l’exposició fotogràfica “1975, Memòria gràfica d’un
salvament”, una col·lecció d’imatges en blanc i negre del fotògraf i periodista de premsa Pablo García
Cortés (Pablito), que mostrava els treballs de neteja i
condicionament del solar del Claustre per part d’un
grup de veïns i veïnes poc abans que l’Ajuntament de
l’època emprengués un ambiciós projecte de restauració. Entre el nombrós públic assistent, alguns joves i
membres de la corporació que havien participar en la
neteja, a més de familiars del fotògraf Pablito.
Els actes va continuar amb dues visites comentades al
Claustre, a càrrec de la restauradora Imma Brull, que
va parlar dels darrers treballs de restauració i conservació del monument. El 18 de juny, el professor de la
Universitat de Girona Gerardo Boto, va presentar el
nou estudi històric del Claustre. També es van organitzar visites guiades al monument els dissabtes del
mes de juny.
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TROBADA
D’URBAN
SKETCHERS
A VILANOVA
26 de juny

L’església de Santa Eulàlia, la resclosa del Comte, el
Rec del Molí i la muralla medieval de Vilanova de la
Muga van ser alguns dels escenaris que una quarantena d’artistes de la província van plasmar sobre paper durant la primera Trobada Urban Sketchers que
va tenir lloc al poble. Tots formaven part del col·lectiu Girona Urban Sketchers, integrat en una xarxa
internacional que fomenta la pràctica del dibuix al
natural, a cobert o a l’aire lliure. L’activitat artística es va allargar tot el matí i es va cloure al migdia
amb una posada en comú dels dibuixos a la plaça de
l’Església. cava el dia, en un homenatge a les nenes,
noies i dones dels nostre pobles.
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PICS I REPICS: LES
CAMPANES GÒTIQUES
DE SANT MARTÍ
26 de juny

Aquest fou el títol de la conferència sobre l’origen gòtic
de les campanes de l’església de Sant Martí, descobert
gràcies a la investigació de l’arxivera i bibliotecària del
Castell de Peralada, Inés Padrosa Gorgot, i a l’ajuda de
drons. Inés Padrosa va explicar els detalls de la troballa
davant un nombrós i participatiu públic, a la sala d’actes
del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.
Per saber-ne més, consulteu el Butlletí número 64, on trobareu un article complet sobre el tema.

ESTIU CULTURAL
PERALADA
La millora de la situació pandèmica va permetre que enguany poguéssim tornar a organitzar algunes activitats per
gaudir dels vespres a la fresca. La plaça Gran va ser l’escenari
de dues sessions de cinema (El abuelo que saltó por la ventana y se largó i Un italiano en Noruega) i de l’espectacle infantil “Amb P de Pallasso”, de la companyia Sabanni. A més, el
claustre de Sant Domènec va acollir la presentació del conjunt de corda peraladenc Trio Orlina i l’esperada cantada
d’havaneres, a càrrec del grup Port-bo.

CRÒNICA DE PERALADA
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ESTIU CULTURAL
VILANOVA
Vilanova de la Muga no fou menys, i aquest estiu també s’hi
van reactivar les activitats culturals, amb diverses propostes.
El primer acte va ser al juny: la revetlla de Sant Joan, amb
acompanyament del conjunt The Ropersons; al juliol, hi va
haver havaneres, amb Els Pescadors de la Badia de Roses, i
concert de sardanes amb la Cobla Rossinyolets, i a l’agost, la
projecció de la pel·lícula d’animació Tadeo Jones 2.

FESTA DE
SANT NAZARI
DE LES OLIVES
31 de juliol

Com és tradició, el barri de Sant Nazari
de les Olives va acollir la festa en honor al sant, la més antiga de les festes
de barri a Peralada. Enguany i a causa
de la pandèmia, la missa es va fer a l’exterior de la petita capella.
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APLEC DE
LA SARDANA
28 i 29 d’agost

Com ja fa quaranta-vuit anys, a finals d’agost va tenir lloc l’Aplec de la Sardana, enguany celebrat en un
format diferent: amb dues jornades de concerts i amb
l’estrena d’una nova ubicació, al parc de la Coromina.
Hi van participar les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove. Durant la jornada de dissabte,
la Cobla Ciutat de Girona va homenatjar el músic
peraladenc Joan Escapa i Serra, amb la interpretació
d’algunes de les seves composicions.

CRÒNICA DE PERALADA
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LA TRAVESSA
PER LA LLIBERTAT
PASSA PER PERALADA
11 de juliol

La Travessa per la Llibertat, la iniciativa de l’exconseller de la
Generalitat Jordi Turull per expressar i correspondre els sentiments d’enyorança, gratitud i compromís amb el país després de sortir de la presó, va passar per Peralada en la seva
segona etapa, del monestir de Sant Pere de Rodes a Figueres.
Nombrosos veïns i veïnes del municipi van acompanyar i donar suport a Jordi Turull en el seu recorregut.

ROMERIA
A LA SALUT
DE TERRADES
4 de setembre

Com cada any, molts peraladencs i peraladenques van participar en la romeria a la Salut de Terrades. Uns van
arribar a la muntanya a peu; altres, en
autocar o en cotxe, per visitar la Mare
de Déu de la Salut, anar a missa, pujar
a l’ermita de Santa Magdalena i passar
un dia ben agradable.

REVETLLA DE LA DIADA
10 de setembre

Els veïns i veïnes de Vilanova de la Muga van celebrar la Diada la tarda-vespre del 10 de setembre, amb inflables per a la
mainada i un fantàstic concert amenitzat pel grup Genion’s.

10

BUTLLETÍ TARDOR

HOMENATGE A LES PERSONES
QUE ENGUANY FAN 90 ANYS
11 de setembre

Per segon any consecutiu i a causa de la pandèmia, els homenatjats i homenatjades del municipi que celebren el seu norantè aniversari al llarg de l’any
van rebre la placa commemorativa i la felicitació de l’alcalde i la regidora de
Benestar Social al seu domicili. El municipi té 10 nonagenaris més: la Catalina Algans Bech, la Francisca Bolasell Denclar, en Joaquim Bruguera Gibert,
la Remei Ferrer Malla, la Rosa Gusó Argelés, en Karl Lehner, en Jean Pierre
Maurice Martin, en Ramon Portell Serra, la Rosa Ripoll Caixas i la Lluïsa Sabater Vilanova. Enguany també es va entregar la placa a l’Antonio Rodríguez
García, que va fer els 90 anys l’any passat, però a qui no es va poder lliurar fins
a aquest setembre.

PER MOLTS ANYS A TOTS I A TOTES!

CRÒNICA DE PERALADA
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Finalitzades la 1a i 2a fases, el 7 de juliol passat va tenir lloc al claustre
de Sant Domènec el taller TOP10! dels primers Pressupostos Participatius. La jornada, que era oberta a tothom, tenia per objectiu seleccionar les 10-15 propostes que passarien a la fase final de votació.
Un cop debatuda cada proposta, es van escollir les 10 propostes finalistes: pista de pàdel a la zona poliesportiva, bike park, millora
del pont de les Passeres Altes, construcció d’un rocòdrom a la zona
poliesportiva, construcció de dues pistes de petanca a Vilanova de la
Muga, instal·lació de fonts en diversos punts del municipi, eliminació
de barreres arquitectòniques en diferents punts del municipi, jocs
infantils naturals al parc del carrer Aragó, tirolina al parc infantil de
Vilanova de la Muga i plafons informatius a diversos indrets.
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Tot seguit, va tenir lloc la valorització econòmica de cada proposta
per part del personal tècnic municipal.
Un cop fetes les valoracions econòmiques, el 20 de setembre va començar la fase final de votació, on les persones de 16 anys o més
empadronades al municipi podien escollir fins a 3 de les 10 propostes finalistes. Es podia votar en línia (http://participa.peralada.
cat) o físicament a les urnes instal·lades al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, al restaurant El Centre de Peralada i al centre
cívic La Sala de Vilanova de la Muga.
Entre el 20 de setembre i el 10 d’octubre, un total de 503 persones
van participar en la votació. Un 11% ho va fer de manera presencial; la resta (un 89%), telemàticament. Amb un cens de 1.802 persones, la participació va ser del 27,91%, molt per sobre del 3-5 %
que se sol donar en processos similars.
D’acord amb el nombre de vots rebuts, de les 10 propostes que es
van sotmetre a votació popular final, se’n podrà executar només
una, ja que suma el pressupost màxim previst de 40.000 euros.
La proposta més votada, amb 258 vots (51,29%) i un pressupost de
40.000 euros, ha estat l’Eliminació de barreres arquitectòniques
del municipi, que s’executarà al llarg del 2022.
El resultat de les votacions i el pressupost de cadascuna de les actuacions són els següents:

PROPOSTA GUANYADORA
ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES

1

Pressupost: 40.000 €
Vots: 258 (51,29%)

2. PISTA DE PÀDEL
Pressupost: 30.000 €
Vots: 228 (45,33%)
3. MILLORA DEL PONT DE LES PASSERES ALTES
(Pont de Ferro)
Pressupost: 10.000 €
Vots: 160 (31,81%)
4. ROCÒDROM
Pressupost: 40.000 €
Vots: 149 (29,62%)
5. JOCS INFANTILS NATURALS AL PARC DEL CARRER ARAGÓ
(zona cementiri)
Pressupost: 40.000 €
Vots: 141 (28,03%)
6. INSTAL·LACIÓ DE FONTS
Pressupost: 3.000 €
Vots: 100 (19,88%)
7. BIKE PARK
Pressupost: 30.000 €
Vots: 100 (19,88%)
8. TIROLINA AL PARC INFANTIL DE VILANOVA DE LA MUGA
Pressupost: 8.000 €
Vots: 64 (12,72%)
9. PLAFONS INFORMATIUS
Pressupost: 5.000 €
Vots: 57 (11,33%)
10. PISTES DE PETANCA A VILANOVA DE LA MUGA
Pressupost: 10.000 €
Vots: 42 (8,35%)

Podeu consultar tota la informació sobre els Pressupostos Participatius en l’aplicatiu web ‘Participa Peralada’ a : participa.peralada.cat
El projecte ha obtingut una subvenció de 5.000 euros
de la Diputació de Girona, dins la seva línia d’ajuts per
a Polítiques de foment de la participació ciutadana.

CRÒNICA DE PERALADA
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METGES I APOTECARIS
HISTÒRICS DE PERALADA
(S. XV-1a MEITAT S. XX)
INÉS PADROSA GORGOT
ARXIVERA I BIBLIOTECÀRIA DE PALACI

A la Plaça del Carme, a principis del s. XX, en els baixos de la casa que havia estat de l’administrador dels comtes,
Antoni Tomàs Almar, hi havia la farmàcia del seu fill, Josep Ma. Tomàs Dalfó.
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Si fem una regressió secular, ens venen a la ment epidèmies
i endèmies que ocasionaren severes davallades demogràfiques i que, al seu temps, provocaven acusades depressions
econòmiques. Hem sentit parlar de greus afeccions mortals
com la pesta, el còlera, la diftèria, les febres tifoides, la grip, la
rubèola, el tifus, l’escarlatina i la verola, per citar-ne algunes.

Per a la comarca de l’Alt Empordà, disposem de dues eines
de consulta, Homes de ciència empordanesos: materials per
a un diccionari històric de la ciència a l’Empordà (1985) de
S. Cañigueral, Neus Fàbregues, Josep Ma. Poch i Joan Vallès,
i del Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà (2009, actualitzat
i posat en línia el 2018 (1)) d’Inés Padrosa.

Donades les circumstàncies que hem viscut aquests dos darrers anys, 2020 i 2021, és moment de retre homenatge a tots
aquells que ajudaren a millorar la salut i el benestar.

Dels prop del centenar de metges recollits en el darrer títol,
el més destacat fou l’epidemiòleg Josep Masdevall (Figueres,
1740 - Trujillo, 1801), metge de cambra de Carles III i Carles
IV, qualificat com “l’àrbitre de la sanitat espanyola”.

En l’àmbit de Catalunya, com a obres generals es disposava
de dues aportacions que, cadascuna per separat, tracta dels
dos oficis que avui es desenvolupen en el present article.
Una d’elles és el Diccionari biogràfic de metges catalans
(1981-1983) de J. Ma. Calbet i Jaume Corbera i, l’altra, Colectanea de “speciers”, mancebos boticarios, boticarios, farmacéuticos practicantes de farmàcia y farmacéuticos en Cataluña (1207-1997) (2003), de Ramon Jordi González
Si fem un exercici d’agraïment als nostres predecessors i
encarem la mirada als representants del municipi, és el moment de tenir presents alguns d’aquells que ajudaren a la
millora de la salut pública i del benestar social gràcies als
seus coneixements. Aquells que intentaren anar a la recerca
de millors resultats farmacològics, els aplicaren i permeteren als vilatans peraladencs disposar de millors condicions
pel desenvolupament de la vida quotidiana.

Altres especialistes preocupats per vèncer les febres i la verola foren els figuerencs Francesc Pons (c. 1750-1821) i, el
seu fill, Ramon Pons Mornau, el santperenc Josep Garriga, el
cadaquesenc Antoni B. Pont Pell (1867-1944) i, el peraladenc
Josep Antoni Xirau Devall. (2)
I, d’aquesta llista de metges empordanesos que posaren el
seu granet de sorra en la millora sanitària podem destacar
també, el castelloní Joaquim Moner Carbonell (Castelló
d’Empúries, 1853-Figueres, 1930), qui enfocà la seva tasca
en la vacuna antiveròlica en els infants. (3)

(1) https://www.bibgirona.cat/pandora/viewer.vm?id=0000766687&page=2&search=Diccionari%20biografic%20de%20l&lang=ca&view=main
(2) Algunes vegades apareix com a Desvall.
(3) Padrosa Gorgot, Inés “Medicina pionera”, Joaquim Moner Carbonell,
el metge empordanès que va impulsar la vacunació infantil antivariolosa
a Barcelona” La República. 22 de maig de 2020. https://www.lrp.cat/salut/
article/1791867-medicina-pionera.html .

METGES I APOTECARIS HISTÒRICS DE PERALADA
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Peralada
Un dels primers metges peraladencs de qui tenim constància és Lluís Fabra. Això ha estat possible gràcies a una obra
de petit format que ens va deixar escrita, en la qual tractava
sobre la pesta bubònica.

Els Contastí estaven emparentats amb els germans Bataller-Contastí, un d’ells destacat metge i autor d’escrits diversos, i descobrirem el seu germà, en Joaquim, un reconegut i
premiat apotecari amb projecció internacional.

Si seguim l’ordre cronològic, cal remarcar el coneixement
de diversos membres de la nissaga Xirau, el primer conegut procedent de Sant Celoni. Ells exerciren l’ofici de metge-cirurgià a la vila de Peralada, des de finals del segle XVII i
principalment durant el segle XVIII.

Altres dos metges pertanyien a la nissaga Lleonsí.

Un d’ells va ser Josep Xirau Devall, de qui hem comentat que
es va preocupar per lluitar contra la verola i que, a més, va
ser testimoni de les incursions franceses. Ell deixà escrit (4)
que l’any 1794 la major part de la població va fugir de Peralada per por de l’atac revolucionari francès. Les cases de la
vila tenien els graners i els rebosts plens, ja que les collites
havien estat abundants, però tot va quedar en poder dels invasors, i la comunitat del Carme va haver de pagar pel sosteniment del sometent. (5) Aquesta era la situació que vivia la
vila peraladenca a finals del segle XVIII.
Així mateix, es té coneixença de diverses nissagues d’apotecaris: els Anglada, procedents del Rosselló, els Bataller, originaris de Borrassà, i els Lloansí, traslladats de Vilabertran.
El cognom Contastí va donar tres metges coneguts. D’un
d’ells, en Josep, en tenim notícies contrastades gràcies a les
seves publicacions i, entre altres informacions, sabem que
va estudiar la carrera de medicina a la prestigiosa Universitat de Montpeller.

(4) El Ampurdán en “La Guerra Gran” “Memorias de un Médico de Perelada contemporáneo de los sucesos”. A Vida Parroquial, XXIII (1951), núm.
661, es reprodueix una part del testimoni del metge.
https://www.bibgirona.cat/pandora/viewer.vm?id=0000013339&page=8&search=campana%20bendici%C3%B3n%20perelada&lang=ca&view=hemerotecaFigueres

La major part dels qui tenim notícia es deu a haver deixat
alguna publicació, altres per haver-los localitzat en documents i en bibliografia específica i altres a la preocupació
d’alguns familiars pels seus avantpassats. (6) A totes aquestes informacions cal dir que, alguns ens han arribat gràcies
a haver mantingut relació professional amb membres de la
família Rocabertí i, més estretament, amb els germans Rocabertí-Dameto; aquests són Antoni i Joaquim Bataller, Fernando Contastí, Josep Oliva i Isidre Massanet, a més de Julio
Gil i Joaquim Ribas.
En el present repertori, tan sols s’inclouen un metge i dos
apotecaris que van viure una bona part del s. XX. El metge es
tracta de Joaquim Vilar Ferran, personatge premiat i destacat
en la seva professió que es va desplaçar per diferents llocs de
la geografia espanyola i que ens ha deixat diversos estudis,
i Josep Ma Llanta Vergés, i l’apotecari Tomàs Llanta Vergés.
Tot seguit per ordre alfabètic presentem els metges i apotecaris localitzats.

(6) Aquest és el cas d’Anna Soler Agulló

(5) Padrosa Gorgot, Inés “Peralada, talaia entre l’Albera i el mar” Girona:
Diputació, 2007. p. 57.
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ANGLADA, Josep
(s. XVIII) Apotecari.
Actiu durant la segona meitat del s. XVIII.

ANGLADA, Pau
(Canet de la Marenda (Rosselló), s. XVII-XVIII) Apotecari.
L’any 1697 es va casar amb Gertrudis Montbrú, de Peralada.
Actiu des de finals del s. XVII a la vila de Peralada i fins a la
tercera dècada del segle XVIII.

ANGLADA MOMBRÚ/MONTBRÚ, Tomàs
(s. XVIII) Apotecari.
Fill de Pau i de Gertrudis. Va anar a fer pràctiques als establiments dels apotecaris Ramon Ribes i amb Jaume Morer,
de Barcelona.
Actiu a Peralada a partir de la tercera dècada del s. XVIII.

BATALLER, Jaume
(s. XVIII) Apotecari.
Va comprar la casa als Carmelites i va ser el fundador de
l’apotecaria de Peralada entre la segona i tercera dècada del
segle XVIII.
L’any 1726 es va casar amb Teresa Verdalet, de Castelló
d’Empúries i el matrimoni va tenir com a mínim un fill, l’Ignasi que també va ser apotecari.

BATALLER CONTASTÍ, Antoni
(Peralada, 14.XII.1853 – Barcelona, 27.XII.1878) Metge.
Fill de Tomás Bataller Navarrete i de Teresa Contastí. Va ser
el petit de vuit germans.
Es llicencià a Barcelona als vint-i-dos anys i va esdevenir
doctor en Medicina i Cirurgia (Madrid, 1876).
Fou metge numerari de la Casa de Socorro de Barcelona i soci
de número de l’Acadèmia Mèdico-Farmacèutica de Barcelona.
L’obra d’Antoni Bataller (BAPP)
Va escriure Guía del bañista ó Reglas para tomar con provecho los baños de mar (Barcelona: 1877; València: 1996).
Va col·laborar en les revistes Enciclopedia médico-farmacéutica (1877) i Gaceta Médica (1878) i s’encarregà de la secció de Frenopatologia.
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BATALLER CONTASTÍ, Joaquim
(Peralada, 10.VII.1842-Barcelona, 24.V.1897) Apotecari.
Fill de Tomás Bataller Navarrete i de Teresa Contastí. Va
ser el segon de vuit germans. Amb ell s’acompleix la sisena
generació de la nissaga regentant l’establiment peraladenc.
L’any 1865 va assolir el grau de Llicenciat de la Facultat
de Farmàcia de Barcelona. L’any següent, va ser nomenat
farmacèutic auxiliar de l’Hospital Militar de Figueres.
I, el 1867, es va casar amb Marianna o Anna Maria Reig
Feliu, de Vilabertran. El matrimoni va tenir sis fills: Josep,
Tomàs, Maria de la Concepció, Ramon, Dolors i Remei.
A més de les ocupacions inherents a l’establiment, cultivava la belladona amb la qual elaborava preparats homeopàtics en el seu propi laboratori. Alguns d’aquests
medicaments es venien en establiments de la comarca,
així com de Barcelona, de Saragossa i, fins i tot, de Madrid.

Retrat de Joaquim Bataller dedicat a Mariano Pérez M. Mínguez, 1887.
Fot. Domingo Bosch, Figueras. Biblioteca Real Academia Nacional de
Farmacia, Madrid (BRANF)

El 1882, gràcies al preparat per combatre el brom dels
gossos va guanyar el Diploma de mèrit i la Medalla de
Plata a Kleve (Alemanya).
El mateix any, va obtenir la Medalla de bronze a la Exposición Farmacéutica Nacional, de Madrid.
L’establiment farmacèutic es complementava amb adrogueria i pastisseria.
Va editar un full volant titulat “Higiene, preservativo y auxilio medicinal en el CÓLERA” (Figueras: J. Serra, 1885).
Va tenir relació professional amb Mariano Pérez M. Mínguez, autor de l’Enciclopedia farmacéutica o Diccionario
general de farmacia teórico-práctica con ilustraciones
xilográficas intercaladas en el texto y láminas litográficas en color, incluyendo el tomo 3º un apéndice biográfico de los mas importantes farmacéuticos españoles con
sus correspondientes retratos (1888-91), en la qual s’hi
troba el seu retrat. De les comarques gironines tan sols
s’hi recull el retrat de Frederic Trèmols, de Cadaqués, en
tant que professor de la Facultat de Farmàcia, i el seu.

Medalla de bronze per a Joaquin Bataller a la Exposición Farmacéutica
Nacional, de 1882, a Pablo Fernández Izquierdo La Exposición Farmaceútica Nacional de 1882 (Madrid: 1883)

Los Avisos Sanitarios, 1888

Joaquim Bataller va ser l’apotecari de D. Antoni de Rocabertí, comte de Zavellà, i de D. Tomàs de Rocabertí,
comte de Peralada, a qui atenia i proporcionava els preparats homeopàtics que li sol·licitaven.
El biografiat, a finals del segle XIX es va traslladar a Barcelona, es va establir a la Rambla de Sant Josep, 23, i va
batejar l’establiment amb el nom de “Farmacia del Siglo”.
Des de la capital, li seria més fàcil la distribució dels seus
preparats (pomades, píndoles, injeccions, calmants, soluciones diverses) i, fins i tot, es podia permetre donar
ales a nous projectes. Així va ser com va ampliar les prestacions amb l’envasament d’oxigen en diferents saturacions, i en sacs de cautxú.
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Fulletó facilitat per la farmàcia de J.
Bataller a Barcelona (Col. particular)

Full volant sobre el còlera de
Joaquim Bataller (BAPP)

BUTLLETÍ TARDOR

BATALLER DOMÈNECH, Francisco de Paula

BONAL DE PORTOLÀ, Bonaventura

(s. XIX) Apotecari.

(Borrassà, 1861-Peralada, 1915) Farmacèutic.

Fill de l’apotecari peraladenc, Pere Tomàs Bataller i de Maria Teresa Domènech.

Fill de Joan Bonal Pujol, advocat de Palau-surroca, Terrades, i de Maria Dolors Portolà d’Alòs, de Borrassà.

En esdevenir ajudant de farmàcia de l’exèrcit va residir a
Oviedo. Allà va conèixer la seva futura esposa, Ramona Navarrete i hi va néixer el seu fill Tomàs.

Va aconseguir el títol de Llicenciatura en Farmàcia el 1889,
i va ingressar al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona
el 1899.

Quan aquest tenia 4 anys va tornar a Peralada i va fer-se
càrrec de l’apotecaria familiar.

Va ser el continuador de la farmàcia de Joaquim Bataller a
la Plaça de Peixateria, 6, de Peralada. En morir, el seu germà Joaquim, també farmacèutic, va estar una temporada a
Peralada.

BATALLER MOMBRÚ/MONTBRÚ, Pere Tomàs
(s. XVIII-XIX) Apotecari.
Es va casar l’any 1780 amb Maria Teresa Domènech Baró,
de Barcelona. I, sabem que el matrimoni, com a mínim, va
tenir un fill, en Francisco de Paula.
A més de les seves funcions professionals, a principis del
segle XIX, era el procurador de D. Antoni Ma. de Rocabertí
i de Joana de Boixadors.

Va formar part de la Unió Catalanista.

CAMPS, Pere
(s. XVIII-XIX) Apotecari.
Disposava d’apotecaria a la segona meitat del segle XVII.

CONTASTÍ, Antoni
(s. XVIII) Cirurgià.

BATALLER NAVARRETE, Tomàs
(Oviedo, c. 1810-Peralada, 10.IV.1882) Apotecari.
Fill de Francisco de Paula Bataller i de Ramona Navarrete.
Es va casar amb Teresa Contastí Vergoños, de Peralada, filla
i germana de metges peraladencs, i el matrimoni va tenir
vuit fills: Modest, Joaquim, Josep, Rafel, Ramona, Antoni,
Francisco i Ramon, dels quals sobresortiren en Joaquim,
qui va seguir la tradició familiar, i l’Antoni, qui va cursar la
carrera de medicina.
Corresponia a la cinquena generació de la família Bataller
amb establiment farmacèutic a Peralada. Va regentar la
farmàcia durant 44 anys.

L’any 1762 es va casar amb Francesca Darder, de Begur, i
d’aquest matrimoni es coneixen els seus fills Joaquim i Josep, ambdós metges.

CONTASTÍ DARDER, Joaquim
(s. XVIII-XIX) Metge.
Fill d’Antoni Contastí, cirurgià. Suposadament, deuria tenir una formació similar a la del seu germà Josep.
En Joaquim, l’any 1807, es va casar amb Miquela Llach Conill, de Peralada.

Va formar part de la comissió provincial de la Sociedad Médica General de Socorros Mútuos (1841/47).

BATALLER VERDALET, Ignasi
(Borrassá, 1727-Peralada, 1791) Apotecari.
L’any 1748 es va casar amb Francisca Mombrú/Montbrú i el
matrimoni va tenir nou fills. Un d’ells, en Pere Tomàs, va ser
el continuador de l’apotecaria.
Va formar part de la comissió provincial de la Sociedad Médica General de Socorros Mútuos (1841/47).
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CONTASTÍ DARDER, Josep
(Peralada, 18.VI.1778 – s. XIX) Metge.
Fill d’Antoni Contastí, cirurgià. Va ser becari de l’ajuntament de Girona a l’Escola de Medicina de Montpeller
(1803). Va aconseguir recopilar una interessant biblioteca de medicina.
Va formar part de la Junta General del Monte Pío de Facultativos del Arte de Curar del corregiment de Figueres.
Va col·laborar amb el metge figuerenc Josep Marca.
La primera obra va ser l’Essai sur l’hepatitis, ou inflamation du foie, présenté à l’École de Médicine de Montpellier le 24 germinal an 11 (Montpeller: 1803), obra dedicada a l’Ilustríssim Ajuntament de Girona i a D. Ignasi
Llach de Çarriba, de Peralada.
Se sap que va publicar l’article “Observación de la salida
espontánea por el ano de dos cálculos de la vegiga [sic]
de la orina”, al Periódico de la Sociedad de Salud Pública
de Cataluña.

L’obra de Josep Contastí (BAPP)

CONTASTÍ VERGOÑOS, Fernando
(Peralada, 1814/5?- 2.I.1882) Metge.
Fill de Josep Contastí Darder. Es va casar amb Rosalia
Ramis, de Cabanes, vídua del notari Pau Marcer. El matrimoni va tenir cinc fills: Arturo, Joaquim, Narcís, Pietat
i Dolors, dels quals va sobreviure una filla, la Dolors, qui,
anys a venir, es va casar amb Ramon Gaudier.
Practicava la medicina homeopàtica. Quan D. Antoni i
D. Tomás de Rocabertí eren a Peralada sempre recorrien
als seus serveis.
L’any 1872 va donar 1000 reals per ajudar la creació d’un
hospital homeopàtic promogut per la Sociedad Hahnemanniana Matritense.

Rebut de Fernando Contastí per la conducta de Palaci (ARM-MT (P))
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BUTLLETÍ TARDOR

FABRA, Lluís (7)
(Peralada, 2a meitat s. XVI – Girona?, s. XVII) Metge.
Va estudiar als Estudis Generals de Barcelona i es llicencià i doctorà l’any
1575. El Tribunal estava format per Simó Joan Desplà, Joan Benet Pallarès,
Esteve Guardiet i Geroni Merola.
Va començar l’exercici de la professió com a metge del Capítol de Girona.
Un lloc privilegiat que li va permetre rebre una bona paga i estar molt ben
relacionat, ja que va establir contacte amb els més alts representants de l’església gironina.
Tal i com molt bé explica Benet Julià, (8)Fabra va tenir la sort de coincidir
amb professionals de reconeguda trajectòria. Alguns havien estudiat a Montpeller, aquest era el cas del figuerenc Geroni Mediona, mentre que altres
procedien de Barcelona com Geroni Merola qui, amb els anys, va ser el rector
dels Estudis Generals Gironins.
Altra notícia del peraladenc la tenim gràcies a què, l’any 1595, va ser un dels
testimonis de l’examen del cirurgià Joan Moret. Examen que solia tenir lloc a
la capella de Sant Miquel de l’Ajuntament.
A l’obra Fabra estudia la pesta bubònica que afectà Occitània i el nord de
Catalunya (1586-1589), que suposadament deuria viure directament.
El llibre és de petit format i, com a detall d’impressió, disposa de lletres capitals xil·logràfiques.
A l’inici de l’obra figuren diversos sonets en castellà i llatí dedicats al metge
peraladenc, un d’ells del D. Regnes. L’autor escriu l’obra en català i la dedica
al “Illustre y Molt Reverent Capitol y Canonges de la sancta iglesia de Gerona”.
Inicia l’explicació amb una descripció de la pesta i de les causes que la provoquen, segons creu, en bona part, ocasionades per l’aire. Recordem que no
va ser fins el s. XIX quan es relacionà la pesta amb la picada de la puça i la
manca d’higiene.
L’obra disposa, també, d’una sèrie de capítols en els quals ofereix consells
per superar la pesta, uns encomanant-se a altes esferes divines i terrenals
—Déu i els monarques— i, altres, en la millora de la salubritat i de l’alimentació, de la qual detalla tota classe d’aliments aconsellant quins són els més
adequats pel consum del gènere humà.
Acaba, amb un apartat professional en el qual exposa fàrmacs, tractaments i
aplicacions quirúrgiques pels malalts afectats.
Si comparem el llibre de Fabra amb aportacions coetànies d’altres galens
ens adonem que l’extensió és considerable, 300 pàgs., versus 180 per l’obra
d’Antoni Girauld i 150 per la de Joan Rafael Moix. La qüestió és que Fabra
explica que l’escriu empès per considerar que “en un mal de tanta importancia” “ques molt periudicial la desmasiada llanesa” que addueix a les aportacions dels seus col·legues.
Aquest és un llibre de gran raresa. A la Biblioteca de Peralada se’n conserva
un exemplar i en institucions públiques tan sols en localitzem un a la Biblioteca de Catalunya; aquest, és l’únic recollit en el “Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico (CCPB)”.

Discurs sobre la peste explicant la essencia della,
causes, senyals, pronostic y curació. axí aloque
toca en general ala peste, com en particular acomodat lo ala concorrencia del any 1586. Fins al
present de 1589 (En Perpinyà. Estampat en casa
de Sampso Arbus 1589) (BAPP)

(7) PADROSA GORGOT, Inés. “La pesta bubònica del s. XVI tractada per un metge de Peralada:
Lluís Fabra”. El document del mes. Arxivae, 2020.08.05.
(8) JULIÀ, Benet “Nota sobre el llibre mèdic de Lluís Fabra (1589)” AIEG, 25 (1981).
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GIL, Julio

LLEONSÍ PAGÈS, Jeroni

(s. XVIII-XIX) Metge.

(Cabanes, c. 1869-Peralada, 6.XII.1906) Metge.

Va mantenir relació professional amb els Rocabertí.

Es va casar amb Anna Casanovas Ros, de Peralada.

LLANTA VERGÉS, Tomàs
(Peralada, 1.VI.1890-Peralada, post. 1964) Farmacèutic.
Fill d’Estanislau Llanta Oliva i d’Enriqueta Vergés Anglada, ambdós de Peralada. Matrimoni que va tenir, com
a mínim tres fills: en Tomàs, en Pere i en Josep.
El biografiat es va quedar solter.
Va regentar l’apotecaria, que també proporcionava medicació a pobles de les rodalies, des de l’any 1922 fins el
1964. Preparava vacunes, i diferents preparats, primer a
la Pl. del Carme i després es va traslladar a la Plaça Major. Encara es conserva el seu receptari d’estupefaents
que s’inicia l’1 de gener de 1929.

El matrimoni va tenir, com a mínim, dos fills: l’Antoni
que l’any 1886 es va casar amb Dolors Estela Bosch, de
Peralada, i el 1915 ho va fer en segones núpcies amb Maria Garriga Gelada, de Sant Julià de Ramis, i en Josep,
barber i músic de professió, qui el 21 de febrer de 1905
va obtenir dispensa de proclama matrimonial per casar-se amb Joaquima Llanta Ferrerfàbrega, de Peralada.
Del matrimoni d‘aquest darrer varen néixer dues filles.
Una d’elles, Margarida, es va casar amb el músic peraladenc Josep Serra Corominas i, l’altra, l’Anita (†Vilamalla,
2002) es va quedar soltera.
En Jeroni Lleonsí va exercir de metge a la vila i va esdevenir metge-cirurgià dels Rocabertí.

A Tomàs Llanta l’ajudava en Josep Ma. Llanta Noguer. I,
Carme Llanta Salleras, va ser la farmacèutica continuadora de l’establiment peraladenc.

LLANTA VERGÉS, Josep
(Peralada, c. 1905-c. 1951) Metge.
Fill d’Estanislau Llanta Oliva i d’Enriqueta Vergés Anglada, ambdós de Peralada. Matrimoni que va tenir, com
a mínim tres fills: en Tomàs, en Pere i en Josep.
Va exercir poc la professió en casar-se l’any 1917 amb la
propietària Teresa Sicars Salvador, de Barcelona. El matrimoni va tenir dos fills l’Estanislau, que va morir als
disset anys, i l’Emili, notari i advocat.

LLEONCÍ, Jeroni
(s. XVIII) Apotecari.

Fot. cedida per l’Anita de Can Jeroni

Era fill de Miquel. Va estar actiu a la segona desena del
s. XVIII.

LLEONCÍ, Miquel
(s. XVIII) Apotecari.
Actiu a principis del s. XVIII.

Rebut de Lleonsí per la conducta de Palaci (ARM-MT (P))
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LLOANSÍ, Miquel

PAGÈS, Domingo

(s. XVII-XVIII) Apotecari.

(s. XVIII) Apotecari.

Nascut a Vilabertran, va obtenir dispensa de proclama matrimonial el 7 de maig de 1680, per casar-se amb Jerònima
Compte, de Peralada.
Vidu, va obtenir dispensa de proclama matrimonial el 31 de
gener de 1695, per casar-se amb Caterina Tanyes, també vídua, de Roses.

PAGÈS DAUNÍS, Josep
(s. XVIII) Apotecari.
Fill de Domingo. Va fer pràctiques amb Antoni Sala Domènech, de Barcelona.

PUIG, Joan
LLOANSÍ, Jeroni

(s. XVIII) Apotecari.

(s. XVIII) Apotecari.

Actiu a la segona desena del s. XVIII.

Vidu, va obtenir dispensa de proclama matrimonial el 27 de
juliol de l’any 1727, per casar-se en segones núpcies amb Marianna Carbonell, de Peralada.

RIBAS, Joaquim
(s. XVIII-XIX) Metge.
Va mantenir relació professional amb els Rocabertí.

MASSANET LLOVERAS, Isidre
(s. XIX) Metge-Cirurgià.
Va exercir de metge-cirurgià a Peralada, a finals del segle XIX.
Targeta de presentació (ARM-MT (P))

OLIVA CAMPURIOL, Josep
(Agullana, c. 1805-Peralada, 7.III.1873) Metge.
Fill de Salvador Oliva de La Vajol i d’Eugènia Campuriol
d’Agullana.
L’any 1866 va llegir la Memòria a l’Acadèmia mèdica de
Barcelona i, amb els anys, va ser membre de l’Acadèmia de
Medicina i Cirurgia de Barcelona.
Oliva a més de ser Doctor en Ciències mèdiques, tenia una
fàbrica de taps. En els passaports conservats del biografiat
s’observa una gran mobilitat per diferents països europeus;
a més de la veïna França, es traslladava habitualment a Bèlgica, Anglaterra i Alemanya.
L’any 1836 ja exercia de metge a Peralada. Va ser uns dels
metges del s. XIX que més anys va estar en exercici a la vila.
Va morir solter.

Passaport de Josep Oliva de l’any 1854 (BAPP)
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SOLÀ, Josep

VILAR FERRAN, Joaquim (9)

(s. XVIII) Apotecari.

(Peralada, 29.X.1870-Barcelona?, c. 1957) Metge.

Actiu durant la tercera desena del s. XVIII.

Fill d’Anicet Vilar Ferrer, de La Jonquera, i de Balbina Ferran
Saurí, de Figueres. Va tenir dues germanes, una nascuda a
Canet de Mar el 1863, i la Trinitat nascuda a Peralada el 1878.

TOMAS DALFÓ, Josep Ma.
(Figueres, 7.XI.1893-3.XII.1969) Farmacèutic.
Fill d’Antoni Tomàs Almar, administrador dels Rocabertí, i de Manuela Dalfó Ros.
Actiu durant la segona desena del s. XX. Tenia la farmàcia a la Plaça del Carme.
El 17 d’abril de 1923, es va casar amb Pilar Tomàs Fort a
Sant Feliu de Calabuig i el matrimoni va tenir sis fills.

TURRICELLA, Joannes
(s. XV) Apotecari.
Actiu l’any 1446.

VERDERA, Jacob
(s. XVII) Apotecari.
Actiu l’any 1634

En Joaquim va néixer i viure a Peralada, per haver estat el seu
pare mestre de la població.
Va estudiar el batxiller a Figueres on es graduà el 1887. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona on es llicència
el 1894.
L’any 1896, va ingressar com a metge provisional al Cos de
Sanitat Militar. Va ser destinat a diferents Regiments d’Infanteria de Castella i Aragó, fins l’any 1899. Va rebre una Creu de
Primera classe al Mèrit Militar, amb distintiu blanc.
Vilar Ferran va canviar de domicili en diverses ocasions, així
ens ho demostren els seus escrits que tracten sobre diferents
punts de la geografia espanyola.

Manual práctico de la enfermera hospitalaria y doméstica
(1907), Topografia Mèdica de la Vila de Viella i en general
de la Vall d’Aran (1913), amb el qual va obtenir el Premi i la
Medalla d’Or de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de
Barcelona.
Segueixen quatre obres que obtenen el Premi Garcia Roel de
la Real Academia Nacional de Medicina: Topografía Médica
del Distrito Municipal de Villanueva de la Cañada o La Espernada (1916), la Topografia Medica del Distrito Municipal
de Villa del Prado amb S. Caracuel-Farrugia (1919), la Topografía Médica del Distrito Municipal de Móstoles amb S. Caracuel-Farrugia (1921), i la Topografia Médica del Concejo de
Cabrales (1919).
I roman un treball inèdit: Estudio fisiológico de la ración alimenticia del obrero agrícola del Pirineo Central. Vall d’Aran:
Inèdit, 1913.
A la primera dècada del segle XX passa temporades a Castellà
i publica a El Eco Médico-Quirúrgico (Valladolid). Tot i les
estades per Castella i Astúries, se’l localitza també a temporades per Barcelona. I, l’any 1920, es trasllada a viure a Girona on esdevé metge civil de la Comissió Mixta de Reclutament de Girona i, més endavant, torna a Barcelona.

Ilustració Catalana, 1914 (BAPP)

El biografiat va ser soci del Centre Excursionista de Catalunya, des de 1912 fins al 1947, i membre de la Unió Mèdica Franco Ibero-Americana, de la qual en va esdevenir soci honorari
el 1926. El 1930, va viatjar a Montpeller per assistir a un acte
de confraternitat de metges francesos i espanyols.

(9) Viger i Rovira, Mercè i Bruguera i Cortada, Miquel. Galeria de Metges.
https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=EFMD
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XIRAU, Bonaventura
(Peralada, s. XVIII) Cirurgià.
L’any 1755 es va casar amb Francesca Colomer, de Castelló d’Empúries. I, després d’enviudar, l’any 1768 es
casa amb Teresa Castanyer Font, també vídua, de La
Bisbal d’Empordà.

XIRAU COLOMER, Josep
(Peralada, s. XVIII) Metge.
Fill de Bonaventura i Francesca. L’any 1788 es va casar
amb Rita Gay Coder, de Sant Llorenç de la Muga.

Panteó família Xirau, en el cementiri municipal de Peralada (Fot. Inés Padrosa)

º

XIRAU

Agraïments:

(Peralada, s. XVII-XVIII) Metges.

Diana Aguirre, bibliotecària, CRAI Biblioteca
de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, UBarcelona.

La nissaga Xirau es va distingir per destacats metges i cirurgians localitzats a la vila de Peralada. Alguns membres dels
quals es té coneixença són: Josep Xirau (s. XVIII), Josep Xirau
Devall (s. XVIII), Bonaventura Xirau (s. XVIII), el fill d’aquest,
Josep Xirau Colomer (s. XVIII). Posteriorment, els descendents de la nissaga destacaren en lleis i altres disciplines.

XIRAU, Josep
(Peralada, s. XVIII) Cirurgià.
Vidu, l’any 1757 es va casar en segones núpcies amb la vídua
Teresa Puig Espasa, de Peralada.

XIRAU DEVALL, Josep Antoni

Miquel Brugat, regidor de cultura.
Tània Cebrián, bibliotecària, CRAI Biblioteca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació, UBarcelona.
Carlos Fernández, bibliotecari, Real Academia Nacional de Farmacia, Madrid.
Joan de la Creu Godoy Tomàs, Figueres.
Carme Llanta Salleras, farmacèutica.
Anna Soler Agulló, Peralada.

(Peralada, s. XVIII) Metge.

Modesta Suñer, Registe Civil de Peralada.

Fill de Bartomeu Xirau de Sant Celoni, i de Maria Devall, de
Peralada.

Sigles:

Es va graduar a Cervera l’any 1784. Va deixar escrit el diari
que s’ha esmentat a l’inici de l’article “Memorias de un Médico de Perelada contemporáneo de los sucesos” (període de
la Guerra Gran), i una Carta al Doctor Francisco Salvá sobre
casos de viruelas legítimas sobrevenidas en sujetos vacinados (1803).

METGES I APOTECARIS HISTÒRICS DE PERALADA

ARM-MT (P) = Arxiu del Regne de Mallorca-Marquès de la Torre (Peralada)
BAPP = Biblioteca-Arxiu Palau de Peralada
BRANF = Biblioteca Real Academia Nacional
de Farmacia, Madrid
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PUBILLATGE
PERALADA
Després d’un any i mig des de l’inici de la pandèmia, el
mes de setembre passat els nostres representants locals
van poder reiniciar la participació en actes culturals.
El 22 de setembre, la peraladenca Txell Soteras Subirana, pubilla comarcal de l’Alt Empordà, juntament amb
el pubillatge de títol nacional i altres homòlegs/gues
comarcals d’arreu de Catalunya, va visitar el Parlament
de Catalunya, on els va rebre al Saló de Sessions la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

El 26 de setembre, l’Aina Vives Pararols i en Pau Pujol
Bech, pubilleta i hereuet de Peralada, van participar en
la festa del barri de Sant Miquel d’Olot, on es van escollir
els seus representants, en una diada amb la participació
també de la Colla Gegantera, l’Esbart Dansaire i la Colla
Castellera de la ciutat.
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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 del
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 podreu consultar al web municipal www.peralada.org
Us recordem que, 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 canal
de comunicació oficial de Telegram de l’ajuntament, on sereu informats de tota la informació de rellevància del municipi com esdeveniments, anuncis oficials o emergències.
Per subscriure’s al canal cal descarregar l’aplicació mòbil
Telegram i seguir l’àlies @ajperalada o bé accedir a través
del web https://telegram.me/ajperalada
Us animem també a 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 trobareu 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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GRUP MUNICIPAL DE
JUNTS PER PERALADA
I VILANOVA DE LA MUGA
SEGUIM TREBALLANT. TREBALLEM PER TOTHOM !!!
En les eleccions municipals del 2019, on ens vàreu renovar la
confiança, ens hi vam presentar amb un seguit de propostes
madurades, estudiades i viables en les quals hi anem treballant i posant en marxa.
Ara que hem passat l’equador del mandat us volem fer a mans
algunes d’aquelles que hem pogut anar portant a terme i d’altres
que, tot i no estar previstes, hem tingut la oportunitat de fer.
• S’ha comprat la finca de Ca l’Algans, al carrer Sota Muralla,
per recuperar la muralla existent i crear un nou espai públic.
• Adquisició d’un hort a la zona de la Font de L’Almirall per
generar un espai verd i millorar els aparcaments a la zona.
• S’han convocat amb èxit els primers Pressupostos Participatius, amb gran participació de la ciutadania tant en nombre de propostes com amb vots emesos.
• S’ha restaurat el Claustre de Sant Domènec a Peralada.
• S’ha completat la restauració de les pintures romàniques
de Santa Eulàlia i el carro de morts a Vilanova.
• S’ha millorat i canviat la ubicació de les instal·lacions de
l’Espai Jove.
• Hem assolit la implantació d’un Institut de Secundària.
Llargament reivindicat.
• Anem instal·lant il·luminació a masies i nuclis rurals disseminats mitjançant energia solar.

• Millora de l’accessibilitat i seguretat de la piscina municipal.
• S’ha fet una nova pista poliesportiva a les zones d’esbarjo de
la piscina i skate parc.
• Arranjament dels vestidors del camp de futbol a Vilanova
de la Muga.
• Modificació de l’ordenança de tinença d’animals per preveure tots els casos i incompliments.
• S’han incrementat els horaris d’accés a la deixalleria.
• S’ha implementat la recollida de fracció orgànica.

Estem atents a fer que toca fer per tenir uns millors serveis,
pel benestar i millora de les condicions de vida de les persones. Procurem fer el que toca fer, encara que de vegades
no sigui popular, en comptes de paraules que queden bé, per
exemple a les xarxes socials, però que no es tradueixen en
fets que millorin el dia a dia ni els serveis que es presten a
la gent. Sense oblidar la feina i gestió que es fa del dia a dia
del municipi, feina molt important que potser passa més desapercebuda: neteja, manteniment, reparacions, etc.

• Restauració de les façanes i exterior de les antigues Escoles
de Nenes a Vilanova.

Els 7 regidors que formem l’Equip de Govern estem a la
vostra disposició per tot el que necessiteu, mirem d’estar el
màxim disponibles i ésser propers. Moltes vegades aquesta
proximitat pot resoldre les coses de manera molt àgil, no
dubteu en fer-ne ús.

• Ja es disposa a fibra òptica a Vilanova i es continuarà desplegant a tot el municipi.

Us convido a tots vosaltres a participar en el nostre projecte,
viu i engrescador.

• Tenim el compromís de la Generalitat per millorar el ferm
de la carretera Peralada- Vilanova – Castelló.

Moltes gràcies a tots. Us desitgem molta salut !!!

• Millora dels equipaments de l’escorxador municipal.

• Nova ruta ciclista a Vilanova, BiciTranscat, amb aparca bicis i un punt de recàrrega per bicis elèctriques
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• S’ha completat al reparació la canonada d’abastament d’aigua a Peralada. Amb això quedarà garantit un subministrament estable. Està en estudi la nova depuradora a Vilanova.

El nostre email és : juntsxperalada@gmail.com

BUTLLETÍ TARDOR

INDEPENDENTS
DE VILANOVA
CONSTRUCCIÓ DE SOBIRANIES
Com ens agradaria que fos el nostre ajuntament? Ens agradaria un ajuntament que construís i recuperés sobiranies:
Sobirania energètica, ens agradaria un ajuntament que
fomentés l’autoconsum als seus ciutadans i per ell mateix.
Aquest foment podria venir des del punt que crees i dinamitzés comunitats energètiques en el municipi. La comunitat és
un mecanisme organitzatiu que permet que diferents actors
locals que participin activament de la transició energètica
de forma conjunta, ja sigui produint energia, compartint-la
, o establint mecanismes de gestió i estalvi energètic. Són un
mecanisme clau per avançar cap a una transició energètica
més equitativa, sense deixar ningú enrere i que dona oportunitats perquè tothom pugui participar-hi.
Sobirania aigua pública, L’aigua és un bé de tots i totes. Un
bé comú. Un bé essencial per a la vida. I així cal gestionar-lo,
democràticament i pública. Amb, per i des de del conjunt
dels veïns i veïnes dels municipis. Voldríem que l’ajuntament
realitzes les passes necessàries per fer-la pública i es deixes
de fer negoci amb aquest bé bàsic. Aquests darrers anys hem
tingut molts problemes de subministrament perquè l’ens
privat que ho té traspassat mai havia fet manteniment a la
xarxa. Si s’ha arreglat es perquè l’ajuntament (és a dir totes i
tots nosaltres) hem pagat les reparacions de milers d’euros.
Si els beneficis haguessin revertit a la xarxa les coses haguessin canviat.
Sobirania residus, Costa molt millorar en la gestió residus
quan estàs lligat a contractes amb empreses que quan els
demanes un canvi de model et demanen més diners. Una de
les problemàtiques que continuem tenim és la falta de reciclatge (30% dit per la regidora de Medi Ambient al ple 30 de
setembre, lluny del 50% objectiu 2020 marcat per la UE a Catalunya).

seva acció comunitària. És a dir, volem recuperar el valor d’ús
de l’habitatge i posar l’èmfasi en el fet social de residir-hi,
d’habitar-lo.
Sobirania Cultural, volem que la cultura s’entengui com una
activitat i no tant com a consum, es a dir l’activitat cultural
ha de sorgir del poble (cultura popular) i no ha de ser una
cultura imposada per uns pocs per ser consumida sense cap
altre participació. Això passa per fomentar espais de creació i
trobada perquè es pugui aflorar.
Sobirania financera, per no haver de reduir la despesa ni
la inversió: trencar la guardiola dels estalvis per capejar el
temporal (els denominats romanents) i, si la salut financera
ho permet, incrementar una mica l’endeutament a través de
finançament popular, per garantir la continuïtat de les inversions. Tanmateix, per inversemblant que sembli, allò que
qualsevol empresa pot fer per afrontar les conseqüències de
la pandèmia, utilitzar les reserves o endeutar-se per invertir,
els governs locals ho tenen prohibit per llei en bona part.
Sobirania de la vida al centre, Podríem continuar amb més
sobiranies a recuperar, però voldríem acabar amb la que resumeix totes les sobiranies, la que té en compte i com a protagonista cada un de nosaltres que es tracta com a persones
i no com ha contribuents o números. Fent l’Ajutament d’un
lloc de tothom el qual gestiona eficientment les necessitats
de totes i tots nosaltres donant resposta i anticipant-se a les
problemàtiques d’ara i del futur.

https://www.facebook.com/IndependentsdeVilanova

Sobirania Residencial, plantegem s’elabori un model de provisió residencial que satisfaci plenament les necessitats residencials de la població, posant aquestes en el fi últim de la

GRUPS MUNICIPALS
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CASA DE LA VILA

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2021
1.0.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del ple de la Corporació de data 21 de desembre de
2020. (Expdt. 2020000726)
2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària i urgent del ple de la Corporació de data 20
de gener de 2021. (Expdt. 2021000029).
3- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària del ple de la Corporació de data 4 de febrer
de 2021. (Expdt. 2021000057).
4.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
5.- Informes de les regidories
6.- Proposta d’acord per a l’Aprovació de la 3a. Modificació de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2021. (Expdt.
X2021000166)
7.- Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de l‘Ajuntament de Peralada, relatiu a les resolucions adoptades per l’Alcalde- local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció
president de l’entitat General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa
fixa, de l’exercici 2020. (Expdt. X2021000146)
8.- Donar comptes de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal, exercici 2020. (Expdt. X2021000058)
9.- Dació de compte al ple de l’informe emès per la intervenció de l’ajuntament de Peralada del control financer realitzat durant l’exercici 2020. (Expdt. X2021000187)
10.- Dació de compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de Peralada dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, de l’exercici 2020 (Expdt. X2021000188)
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11.- Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la realització d’activitats
jurídico-administratives de competència local (Expdt.
X2020000621)
12.- Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses exportadores de serveis de
subministraments d’interès general (Expd. X2021000180)
13.- Proposta d’acord per a la verificació del Text Refós de
l’ampliació d’equipament escolar. (Expdt. X2020000262)
14.- Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla
Especial de la unitat d’actuació RU-2A i RU-2B (Urbanització
Nova Peralada). (Expdt. X2014000157)
15.- Proposta d’acord aprovació de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Vila-sacra i de Peralada
(Expdt. X2020000754)
16.- Proposta d’acord de la renovació del conveni de cessió
gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a
favor de l’Ajuntament de Peralada. (Expdt. X2021000016)
17.- Proposta d’acord de l’actualització dels carrers del municipi de Peralada. (Expdt. X2021000094)
18.- 18.0.- Proposta de concessió del Roc d’Or al Senyor Ramon Clos Bech, Jutge de Pau de Peralada durant 22 anys
(1999-2021). (Expdt. X2021000036)
19.- Proposta de concessió del Roc d’Or al Senyor Enric Serra Planas, Regidor de l’Ajuntament de Peralada durant 12
anys (2007-2019). (Expdt. X2021000037)
20.- Assumptes urgents
21.- Precs i preguntes

BUTLLETÍ TARDOR

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2021

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2021

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del ple de la Corporació de data 25 de març de
2021. (Expdt. X2021000176)

1.- Proposta d’Acord de Ple d’Aprovació del Compte general
de l’exercici 2020 (Expdt.X2021000271)

2.- Resolucions de l’Alcalde i els regidors delegats. Assabentats
3.- Informes de les regidories
4.- Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei municipal de la llar d’infants
Orlina (Expdt. X2021000407)
5.- Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal. (Expdt. X2021000410)
6.- Proposta d’acord de la verificació del text refós de la instal·lació soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable amb l’acord de la comissió d’urbanisme de 8 de juny de 2020. (Expdt. X2019000513)
7.- Proposta d’acord de les operacions de delimitació entre
els termes municipals de Castelló d’Empúries i de Peralada.
(Expdt. X2021000196)

2.- Proposta d’acord per a l’aprovació de la 4a. modificació
de crèdits en el pressupost de 2021 (Expdt. X2021000480)
3.- Proposta d’acord de designació dels dies de festes locals
per a l’any 2022 (Expdt. X2021000457)
4.- Proposta d’acord del conveni marc de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Peralada, per
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el
cicle formatiu de¬ grau superior d’integració social i el cicle formatiu de grau superior d’educació infantil, a l’institut
Ramon muntaner, de Figueres. (Exdt. X2021000482)

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2021
1.- Adquisició bé immoble (Expedient núm. X2019000588)

8.- Proposta d’acord de la sol·licitud de pròrroga per a l’any
2022, del conveni interadministratiu entre el Departament
de Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada, per la prestació del servei
del Centre de Dia de la gent gran. (Expdt. X2021000322)
9.- Proposta d’acord de la Moció per l’adhesió a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura
2021. (Expdt. X2021000365)
10.- Assumptes urgents
11.- Precs i preguntes

CASA DE LA VILA

33

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
25 DE MARÇ DE 2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Amb veu i sense vot:

Núm

Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, Regidor/A
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahí, Regidor/A
Josep Tor Prunell, Regidor/A
David Bigas Vargas, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Merce Comamala Laguna, Secretària

Cap

PLE2021000003
Caràcter: Ordinari
Data: 25 de març de 2021
Hora d’inici: 20:33 h
Hora de fi: 22:11 h
Lloc: Sala Miquel Mateu.
Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple
de la Corporació de data 21 de desembre de 2020. (Expdt. 2020000726)
2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i
urgent del ple de la Corporació de data 20 de gener de 2021.
(Expdt. 2021000029).
3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària
del ple de la Corporació de data 4 de febrer de 2021. (Expdt. 2021000057).
4.- Resolucions de l’Alcalde i els regidors delegats. Assabentats
5.- Informes de les regidories
6.- Proposta d’acord per a l’Aprovació de la 3a. Modificació de crèdits en el
Pressupost de l’exercici 2021. (Expdt. X2021000166)
7.- Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de
l‘Ajuntament de Peralada, relatiu a les resolucions adoptades per l’Alcaldelocal contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la
Intervenció president de l’entitat General de la Generalitat de Catalunya,
les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de
la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i
de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2020. (Expdt. X2021000146)
8.- Donar comptes de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal,
exercici 2020. (Expdt. X2021000058)
9.- Dació de compte al ple de l’informe emès per la intervenció de
l’ajuntament de Peralada del control financer realitzat durant l’exercici
2020. (Expdt. X2021000187)
10.- Dació de compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de
Peralada dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020
(Expdt. X2021000188)
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Han excusat la seva absència:
Juan Carlos Planas Suñer,
Regidor/A

11.- Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la
taxa per la realització d’activitats jurídico-administratives de competència
local (Expdt. X2020000621)
12.- Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses exportadores de serveis de subministraments d’interès
general (Expd. X2021000180)
13.- Proposta d’acord per a la verificació del Text Refós de l’ampliació
d’equipament escolar. (Expdt. X2020000262)
14.- Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Especial de la
unitat d’actuació RU-2A i RU-2B (Urbanització Nova Peralada). (Expdt.
X2014000157)
15.- Proposta d’acord aprovació de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Vila-sacra i de Peralada (Expdt. X2020000754)
16.- Proposta d’acord de la renovació del conveni de cessió gratuïta d’ús
de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de
Peralada. (Expdt. X2021000016)
17.- Proposta d’acord de l’actualització dels carrers del municipi de
Peralada. (Expdt. X2021000094)
18.- Proposta de concessió del Roc d’Or al Senyor Ramon Clos Bech, Jutge
de Pau de Peralada durant 22 anys (1999-2021). (Expdt. X2021000036)
19.- Proposta de concessió del Roc d’Or al Senyor Enric Serra Planas,
Regidor de l’Ajuntament de Peralada durant 12 anys (2007-2019).
(Expdt. X2021000037)
20.- Assumptes urgents
21.- Precs i preguntes

BUTLLETÍ TARDOR

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop la secretària 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.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 21 DE
DESEMBRE DE 2020. (EXPDT. 2020000726)
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:
Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina Cabello
Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou).

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 20 DE GENER DE 2021. (EXPDT. 2021000029)
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:
Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina Cabello
Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou).

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 4 DE FEBRER DE 2021. (EXPDT. 2021000057)
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:
Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina Cabello
Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater Armengou).

4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I ELS REGIDORS
DELEGATS. ASSABENTATS
DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DEL PLE ORDINARI DE 21
DE DESEMBRE 2020 I FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI
DE 21 DE MARÇ DE 2021

DOCUMENT

DATA

NÚMERO

EXPEDIENT

DEC APROVACIO PADRO NOVES MATRICULES MARÇ 2021 18032021

19/03/2021

2021DECR000119

X2020000439

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTÒRIC MARÇ 1/15 18032021

19/03/2021

2021DECR000118

X2021000179

DEC DESISTIMENT 15122020

18/03/2021

2021DECR000117

X2020000064

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO P.V.S 16032021

18/03/2021

2021DECR000116

X2020000695

DEC REPRESENTACIO MRP 18032021

18/03/2021

2021DECR000115

X2020000695

DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO PUBLICACIO ARTICLES BUTLLETI
A DIPUTACIO 17032021

18/03/2021

2021DECR000114

X2021000178

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 17032021

17/03/2021

2021DECR000113

X2021000044

DEC CADUCITAT EXPEDIENT 08032021

17/03/2021

2021DECR000112

X2019000225

DEC CONTRACTACIO OBRES FASE 2 RESTAURACIO CLAUSTRE
SANT DOMENEC 12032021

17/03/2021

2021DECR000111

X2021000143

DEC CONCESSIÓ AVAL GLOBAL 15032021

16/03/2021

2021DECR000110

X2020000066

DECRET VACANCES DEL 2 A 17 JUNY 2021

16/03/2021

2021DECR000109

X2021000161

DEC ORDRE DEL DIA 12032021

16/03/2021

2021DECR000108

X2021000163

DEC NOVA CONVOCATORIA MESA CONTRACTACIO OBERTURA
SOBRE UNIC DIGITAL 12032021

13/03/2021

2021DECR000107

X2020000617

DECRET VACANCES 27-03 A 02-04-2021

13/03/2021

2021DECR000106

X2021000060

DEC DECRET DEVOLUCIO FIANÇA A ADJUDICATARI 11032021

12/03/2021

2021DECR000105

X2018000213

CASA DE LA VILA
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DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 11032021

11/03/2021

2021DECR000104

X2020000695

DEC SOL. SUBVENCIO 10032021

11/03/2021

2021DECR000103

X2021000132

DEC TRANSFERENCIA SUBVENCIO A INTERESSAT 06032021

11/03/2021

2021DECR000102

X2020000431

DEC CONTRACTACIO REDACCIO I SEGUIMENT PROJECTE 09032021

11/03/2021

2021DECR000101

X2021000127

DEC SOL. SUBVENCIO 09032021

10/03/2021

2021DECR000100

X2021000149

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 09032021

09/03/2021

2021DECR000099

X2021000152

DEC CONTRACTACIO 05032021

08/03/2021

2021DECR000098

X2021000137

DEC CONTRACTACIO NUL 03032021

08/03/2021

2021DECR000097

X2021000127

DECRET APROVACIO CONVOCATORIA PROCES SELECTRIU

08/03/2021

2021DECR000096

X2021000145

DEC DISTINTIU CIRCULACIÓ NUCLI HISTORIC 08032021

08/03/2021

2021DECR000095

X2021000141

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 08032021

08/03/2021

2021DECR000094

X2021000140

DEC DEVOLUCIO FIANCES 05032021

08/03/2021

2021DECR000093

X2018000259

DEC ORDRE DEL DIA 08032021

08/03/2021

2021DECR000092

X2021000147

DEC SOL. SUBVENCIO 05032021

05/03/2021

2021DECR000091

X2021000070

DEC APROVACIO PADRO MARÇ - COVID FEBRER 05032021

05/03/2021

2021DECR000090

X2020000439

DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO 03032021

05/03/2021

2021DECR000089

X2021000086

DEC APROVACIO MARCS PRESSSUPOSTARIS 2021-2024

04/03/2021

2021DECR000088

X2019000193

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT DISCAPACITAT TITULAR NO CONDUCTOR
04/03/2021
CPS 02032021

2021DECR000087

X2021000130

DEC ASSABENTAT 01032021

02/03/2021

2021DECR000086

X2019000271

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO FEBRER BON COVID 27022021

01/03/2021

2021DECR000085

X2021000117

DEC DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS EXEMPCIÓ DE TAXES PER REALITZACIÓ DOCUMENTAL AL RIU MUGA (15 FEBRER - 15 MARÇ) 01032021

01/03/2021

2021DECR000084

X2021000074

DEC ORDRE DEL DIA 01032021

01/03/2021

2021DECR000083

X2021000118

DEC CONVOCATORIA MESA CONTRACTACIO OBERTURA OFERTES 26022021

27/02/2021

2021DECR000082

X2020000617

DEC DENEGAR DEVOLUCIO GARANTIA DEFINITIVA 24022021

26/02/2021

2021DECR000081

X2018000161

DECRET APROVACIO LIQUIDACIO EXERCICI 2020

26/02/2021

2021DECR000080

X2021000058

DEC CONCESSIÓ AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER A MUDANÇA AMB
PLATAFORMA ELEVADORA I VEHICLE REMOLCADOR 25022021

26/02/2021

2021DECR000079

X2021000108

DECRET APROVACIO NOMINES FEBRER 2021

24/02/2021

2021DECR000078

X2021000111

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 23022021

24/02/2021

2021DECR000077

X2021000103

DEC SOL REDACCIO PAESC 19022021

24/02/2021

2021DECR000076

X2021000028

DEC DEVOLUCIO FIANÇA REPOSICIO 22022021

24/02/2021

2021DECR000075

X2017000239

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 23022021

23/02/2021

2021DECR000074

X2021000112

DEC DEVOLUCIO FIANCES RUNES 22022021

22/02/2021

2021DECR000073

X2017000239

DEC ORDRE DEL DIA 22022021

22/02/2021

2021DECR000072

X2021000110

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO DESEMBRE 2020 19022021

22/02/2021

2021DECR000071

X2021000090

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO OCTUBRE 2020 19022021

22/02/2021

2021DECR000070

X2021000090

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC FEBRER 1/15 19022021

20/02/2021

2021DECR000069

X2021000087

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 18022021

20/02/2021

2021DECR000068

X2021000048

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO SETEMBRE 2020 18022021

18/02/2021

2021DECR000067

X2021000090

DEC APROVACIO PADRO INSCRIPCIO NOVA FEBRER 18022021

18/02/2021

2021DECR000066

X2020000439

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO 18022021

18/02/2021

2021DECR000065

X2021000096

BUTLLETÍ TARDOR

DEC RECTIFICAICO ERROR MATERIAL MOD IBI 2021 17022021

17/02/2021

2021DECR000064

X2020000619

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS FEBRER 2021 17022021

17/02/2021

2021DECR000063

X2020000439

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA PER RODATGE
DOCUMENTAL RIU MUGA 15022021

16/02/2021

2021DECR000062

X2021000074

DEC ORDRE DEL DIA 12022021

12/02/2021

2021DECR000061

X2021000085

DEC CONTRACTACIO 09022021

12/02/2021

2021DECR000060

X2021000083

DECRET CONCESSIO EXCEDENCIA A PARTIR 10 FEBRER 2021

09/02/2021

2021DECR000059

X2021000075

DEC ORDRE DEL DIA 08022021

08/02/2021

2021DECR000058

X2021000079

DECRET VACANCES I AP 11 I 12 FEBRER

07/02/2021

2021DECR000057

X2021000077

DEC CONTRACTACIO 07022021

07/02/2021

2021DECR000056

X2021000031

DECRET CONCESSIO PERMIS EXAMENS

07/02/2021

2021DECR000055

X2021000076

DEC CONTRACTACIO 07022021

07/02/2021

2021DECR000054

X2021000012

DECRET CONCESSIO AP 09 FEBRER

06/02/2021

2021DECR000053

X2021000071

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NUCLI HISTÒRIC GENER 2021 05022021

06/02/2021

2021DECR000052

X2021000069

DEC REQUERIMENT ACCIONS 05022021

05/02/2021

2021DECR000051

X2021000033

DECRET VACANCES 8 I 9 FEBRER 2021

05/02/2021

2021DECR000050

X2021000068

DEC CONTRACTACIO NUL 04022021

05/02/2021

2021DECR000049

X2021000031

DEC CONTRACTACIO NUL 04022021

04/02/2021

2021DECR000048

X2021000012

DEC PARADES SANT VALENTI ESCOLA PERALADA 03022021

04/02/2021

2021DECR000047

X2021000066

DECRET AP 21/02 I VACANCES 27-28/03-2021

03/02/2021

2021DECR000046

X2021000043

DEC ORDRE DEL DIA 03022021

03/02/2021

2021DECR000045

X2021000059

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA PER A PINTAR ELEMENTS
FAÇANA 02022021

02/02/2021

2021DECR000044

X2020000195

DEC APROVACIO FRACCIONAMENT ESCOMBRARIES 2021 CASINO I GOLF 01022021

02/02/2021

2021DECR000043

X2021000054

DECRET RECONEIXEMENT 6È TRIENNI

02/02/2021

2021DECR000042

X2021000061

DECRET VACANCES 15 I 26 FEBRER 2021

01/02/2021

2021DECR000041

X2020000159

DEC VACANCES 28-29/01 I AP 03/02 01022021

01/02/2021

2021DECR000040

X2021000060

DEC APOROVACIO 1A MC PRESSUPOST 2021 INCORPOACIÓ DE ROMANETS

01/02/2021

2021DECR000039

X2021000038

DEC ORDRE DEL DIA 01022021

01/02/2021

2021DECR000038

X2021000057

DEC CONTRACTACIO DISSENY I DINAMITZACIO PPTOS PARTICIPATIUS 2021-2022
27012021

01/02/2021

2021DECR000037

X2021000047

DEC LLIC. PRIMERA OCUPACIO V2 19012021

28/01/2021

2021DECR000036

X2019000388

DEC APROVACIO NOMINES GENER 28012021

28/01/2021

2021DECR000035

X2021000039

DEC REQUERIMENT ACTA DE REPRESENTACIO 26012021

26/01/2021

2021DECR000034

X2021000044

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 25012021

25/01/2021

2021DECR000033

X2020000672

DEC REQUERIMENT ACTA REPRESENTACIO 25012021

25/01/2021

2021DECR000032

X2021000042

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO CL 25012021

25/01/2021

2021DECR000031

X2020000273

DEC ORDRE DEL DIA 25012021

25/01/2021

2021DECR000030

X2021000041

DEC CONTRACTACIO ESTUDI CONSTRUCCIO SISTEMA MODULAR
INSTITUT 25012021

25/01/2021

2021DECR000029

X2021000032

DEC VACANCES 28 GENER-17 FEBRER 25012021

24/01/2021

2021DECR000028

X2020000051

DEC DEVOLUCIO FIANCES 22012021

22/01/2021

2021DECR000027

X2020000179

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS GENER 2021 21012021

21/01/2021

2021DECR000026

X2020000439

CASA DE LA VILA
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DEC ORDRE DEL DIA 19012021

19/01/2021

2021DECR000025

X2021000029

DEC CONFORMITAT 19012021

19/01/2021

2021DECR000024

X2019000310

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO RECTIFICATIVA 18012021

19/01/2021

2021DECR000023

X2021000009

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO DEVOLUCIO FIANÇA 18012021

19/01/2021

2021DECR000022

X2020000424

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO DEVOLUCIO FIANCES 18012021

19/01/2021

2021DECR000021

X2019000747

DEC OVP 18012021

19/01/2021

2021DECR000020

X2021000017

DEC ESMENA LIQUIDACIO ICIO 18012021

19/01/2021

2021DECR000019

X2020000446

DECRET CONCESSIO AP 21 GENER 18012021

19/01/2021

2021DECR000018

X2020000159

DECRET VACANCES 20-21 GENER 18012021

19/01/2021

2021DECR000017

X2020000017

DEC ORDRE DEL DIA 18012021

18/01/2021

2021DECR000016

X2021000024

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT 16/31 DESEMBRE 15012021

15/01/2021

2021DECR000015

X2021000018

DECRET CONCESSIO FI REDUCCIO JORNADA 14012021

14/01/2021

2021DECR000014

X2020000019

DEC ASSABENTAT ENDREÇA FINCA 14012021

14/01/2021

2021DECR000013

X2021000013

DEC DECRET ASSABENTAT CAN BASTONS 2 14012021

14/01/2021

2021DECR000012

X2020000678

DEC ASSABENTAT CANVI TITULARITAT MAS FITA 07012021

12/01/2021

2021DECR000011

X2020000677

DEC ASSABENTAT CANVI TITULAR CAN BASTONS 07012021

12/01/2021

2021DECR000010

X2020000679

DEC PRORROGA LLICENCIA OBRES 30122020

12/01/2021

2021DECR000009

X2019000154

DEC DESISTIMENT REDEXIS 11012021

12/01/2021

2021DECR000008

X2021000003

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 08012021

12/01/2021

2021DECR000007

X2017000305

DEC DEVOLUCIO FIANÇA 08012021

12/01/2021

2021DECR000006

X2019000520

DEC DESISTIMENT 11012021

12/01/2021

2021DECR000005

X2020000671

DEC DESISTIMENT SOL. CITA AMB TECNIC MUNICIPAL 11012021

12/01/2021

2021DECR000004

X2020000624

DEC ORDRE DEL DIA 11012021

12/01/2021

2021DECR000003

X2021000007

DECRET RENOVACIO CONTRACTE A PARTIR 09-01-2021

08/01/2021

2021DECR000002

X2019000582

DECRET VACANCES 16 A 19 GENER 2021

08/01/2021

2021DECR000001

X2019000781

DECRET VACANCES 30-12-2020

29/12/2020

2020DECR000553

X2020000152

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 29122020

29/12/2020

2020DECR000552

X2015000055

CECRET VACANCES 4-7 GENER 2021

29/12/2020

2020DECR000551

X2020000118

DEC ORDRE DEL DIA 28122020

29/12/2020

2020DECR000550

X2020000752

DEC SOL.LICITUD I JUSTIFICACIO SUBVENCIO 17122020

29/12/2020

2020DECR000549

X2020000683

DEC APROVACIO REBUTS 2ON I 3ER TRIM ESCORXADOR 2020 28122020

28/12/2020

2020DECR000548

X2020000265

DECRE APROVACIÓ NOMINES DESEMBRE 28122020

28/12/2020

2020DECR000547

X2020000744

DECRET APROVACIO 5 MC EN EL PRESSUPOST 2020

27/12/2020

2020DECR000546

X2020000747

DEC ESMENA ERROR DE FET DECRET DESESTIMENT LIQ IAE HOLALUZ 23122020

27/12/2020

2020DECR000545

X2020000745

DEC DESESTIMENT RECURS LIQ IAE 2020 FACTOR ENERGIA ESPAÑA 23122020

27/12/2020

2020DECR000544

X2020000746

DEC DESESTIMENT RECURS LIQ IAE 2020 FACTIOR ENERGIA 23122020

27/12/2020

2020DECR000543

X2020000748

DEC REQUERIMENT ACTA REPRESENTACIO 23122020

27/12/2020

2020DECR000542

X2020000725

DEC APROVACIO MATRICULES NOVES DESEMBRE 23122020

23/12/2020

2020DECR000541

X2020000439

DEC APROVACIO PADRO LLAR DESEMBRE 2020 23122020

23/12/2020

2020DECR000540

X2020000439

DEC DESESTIMENT RECURS IAE 2020 HOLALUZ 22122020

22/12/2020

2020DECR000539

X2020000745

DECRET CONCESSIO VACANCES 4-8 GENER 2021

22/12/2020

2020DECR000538

X2020000159

BUTLLETÍ TARDOR

DEC REQUERIMENT REPRESENTACIO NUL 21122020

21/12/2020

2020DECR000537

X2020000725

DEC SOL. PROGRAMA PM01P DINAMITZACIO PARCS I ITENERARIS SALUDABLES
DE DIPSALUT 17122020

21/12/2020

2020DECR000536

X2020000736

DEC SOL. PROGRAMA PT09 DIPSALUT 17122020

21/12/2020

2020DECR000535

X2020000735

DEC SOL. PROGRAMA PT04 DIPSALUT 17122020

21/12/2020

2020DECR000534

X2020000734

DEC SOL PROGRAMA PT01 DIPSALUT 17122020

21/12/2020

2020DECR000533

X2020000733

DEC SOL PROGRAMA PT02 DIPSALUT 17122020

21/12/2020

2020DECR000532

X2020000733

DEC RECONEIXEMENT 4art TRIENNI TREBALLADORA S.T 13112020

21/12/2020

2020DECR000531

X2020000665

DEC ORDRE DEL DIA 18122020

18/12/2020

2020DECR000530

X2020000738

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC
NOVEMBRE-DESEMBRE 1/15 18122020

18/12/2020

2020DECR000529

X2020000730

DEC DENEGACIO INSTAL. RETOLS 17122020

18/12/2020

2020DECR000528

X2020000724

DEC APORV PRODUCTIVITAT 2N SEMESTRE 17122020

18/12/2020

2020DECR000527

X2020000732

APROVACIÓ PAGA EXTRA NADAL 2020

17/12/2020

2020DECR000526

X2020000720

DEC ORDRE DEL DIA 16122020

16/12/2020

2020DECR000525

X2020000726

5.- INFORMES DE LES REGIDORIES

- Can Sala d’on hi pengen el consultori i les dependències Municipals.

5.1. ÀREA D’ALCALDIA, VILANOVA DE LA MUGA, HISENDA,

- Bar La Sala, on tenim accés lliure pels usuaris de l’espai.

GOVERNACIÓ, RÈGIM INTERN I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

- S’han reparat les pilones del pas Fort.

5.1.1. Àrea de Alcaldia

- S’ha examinat la teulada de les antigues escoles i només cal
repassar una filada de teules, la resta està en bon estat. En breu
procedirem a gestionar la restauració i pintat de les façanes tal com
consta ne el pressupost.

- El Guàrdia Municipal 2113 ha causat baixa, ha demanat excedència
de 4 mesos, per anar a prestar serveis a com a policia municipal a
Llança. Es procedirà a crear una nova borsa de treball mitjançant
concurs-oposició.
- S’ha iniciat el procés per cobrir interinament la plaça d’auxiliar
administratiu/va i la creació d’una borsa. Es preveu que el procés
finalitzi a finals d’abril i s’incorpori el mes de maig.

- S’han finalitzat les tasques de remodelació de l’espai de la terrassa
de La Sala, amb la nova pavimentació, ampliació de l’espai, col·locació
de dos para-sols, la formació de rampes per millorar l’accessibilitat,
enjardinament i col·locació de jocs infantils.

- En breu s’iniciarà el procés per cobrir interinament la plaça
d’administratiu/va de suport a Secretaria-Intervenció i Alcaldia.

- Ja s’ha obert la Sala amb els nous adjudicataris i malgrat les
restriccions per la COVID, està funcionant bé i les impressions dels
usuaris són positives.

- S’ha tancat la liquidació del pressupost del qual es donarà compte
en el punt número 8 de l’ordre del dia. Junt amb tots els informes
que són preceptius i que suposen una càrrega importat de feina, una
vegada més full agrair l’especial dedicació i saber fer de les àrees de
Secretaria-Intervenció i Comptabilitat i Tresoreria

5.2. ÀREA DE TURISME, ENSENYAMENT, MEDI AMBIENT

- En el darrer trimestre s’ha gestionat la 8ena Modificació del POUM
per l’ampliació de l’equipament escolar, en aquest ple es proposarà
la verificació del text refós i hauria d’estar operatiu el mes d’abril.
Punt número 13 de l’ordre del dia
- S’ha procedit a la plantada d’arbres a la zona verda entre l’Skate
Park i la carretera de Garriguella.

5.1.2. Vilanova de La Muga
- El desplegament de fibra òptica a Vilanova ja està en fase molt
avançada i molts veïns ja en poden gaudir. En virtut del conveni
signat amb l’empesa ADAMO que ho està desplegant, disposem
de dos punts d’accés sense cost:

CASA DE LA VILA

5.2.1. Àrea de Turisme
Àrea de Turisme
Les restriccions de mobilitat d’aquest trimestre han fet que el museu
de la vila es mantingués tancat durant gairebé tot aquest període, per
bé que l’atenció al visitant ha estat en l’horari habitual per aquesta
època de l’any. El personal de Sant Domènec, a part de tasques de
formació i participació en reunions, seminaris i webinars del sector
turístic, ha donat suport a tasques administratives de l’ajuntament.
Segons les dades extretes del Gestor Estadístic es denota una
baixada molt gran tant de visitants, que es tradueix també en
reducció d’ingressos, lògica deguda a les restriccions esmentades i
el tancament del museu de la Vila.
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En concret, els ingressos han baixat un 96,54 % i les visites un 85 %.
La majoria dels visitants, un 88%, han estat catalans i han vingut en
família, un 45%, i en parella, un 31%. Els ingressos han baixat de manera
destacada tant pel que fa a les entrades, un 96,4%, com el marxandatge,
un gairebé 97%, amb una gran baixada de l’atenció a l’oficina de turisme.
La majoria de visitants han estat entre 45 i 64 anys (25,61%) i un dels
punts d’interès més demanats han estat les exposicions temporals, de
la qual en destaca la Mostra de Pessebres.
Des d’aquesta àrea s’ha participat com a membre representant dels
ajuntaments d’interior en les reunions de la Junta de l’Associació Alt
Empordà Turisme que s’han centrat en seguir la greu situació del
sector turístic i informar als associats i associades de les possibles
línies d’ajuda, així com la preparació de la campanya per la propera
temporada conjuntament amb la renovació de la pàgina web.

5.2.2. Àrea d’Ensenyament
Durant aquest trimestre s’ha preparat el concurs públic per a
l’adjudicació de la prestació del servei de Casal Estiu i Casal Jove
per a les dues properes temporades, prorrogable a dues més.
A la Llar d’Infants Orlina s’ha elaborat conjuntament amb la direcció del
Centre el calendari de Preinscripció per al curs 2021-2022. Donat l’interès
de diverses famílies de nadons, s’obrirà l’aula de P0 el 3r trimestre.
S’ha iniciat el període de preinscripcions per als Ensenyaments
Obligatoris. Des del dia 15 de març, per a Educació Infantil i Primària,
i a partir del 17 de març per a ESO, i fins el 24 de març. Enguany el
procés es fa de manera telemàtica.

5.2.3. Àrea de Mediambient
En aquest període el Consorci de les Vies Verdes ha procedit a
reparar el tram de mota que estava descalçat i ha procedit a la
senyalització amb barana de fusta. Malauradament l’incivisme ha
malmès la tanca, s’ha endut travesses. S’ha notificat a gerència i ens
han informat que estan buscant una altra solució de senyalització.
Conjuntament amb l’Àrea de Medi Ambient del CCAE s’ha establert
el calendari de les sessions restants d’Assessorament Energètic
enguany centrades en l’Estalvi energètic a la Llar. Aquest trimestre
s’han realitzat dues sessions d’assessorament personalitzat, a
Peralada el 24 de febrer i el 23 de març a Vilanova de la Muga.
També s’ha dut a terme una nova captura de gats ferals a la zona
del golf i del casc antic.
He participat en el Seminari del Procés Participatiu de l’Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic i a la Sessió de la Junta
Rectora del Servei de Control de Mosquits.

5.3. ÀREA DE CULTURA, COMUNICACIÓ
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.3.1. Àrea de Cultura
Recepció de Ses Majestats els Reis Mags.

inusual, com bé sabeu, pels protocols marcats pel PROCICAT que
ens obligaren a suspendre la tradicional cercavila i salutació dels Reis
Mags, canviant-ho per una rebuda amb cites prèvies, distanciaments
físics i adhesius màgics que permetien participar de l’acte.
Tot i aquestes pautes, l’esforç de totes les persones voluntàries,
juntament amb la sorpresa que els mags ens reberen amb castells de
focs d’artifici, la vetllada fou una vegada més, la nit més màgica de l’any.
Novament, a totes les persones voluntàries i els i les agents de la
Guàrdia Municipal, gràcies! Recordar, tal com els vaig poder dir en
persona que, sense la seva implicació no hauria estat possible.

Senyalització vertical Camí de Sant Jaume
El passat mes de gener es va iniciar la 1a 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, i gràcies a la implicació de l’associació Gerunda
Amics del Camí de Sant Jaume, es senyalitzaran el traçat rural de la
ruta fins a Vilabertran i el tram local del Camí de Rodes.

Restauració del claustre romànic de Sant Domènec
Tal i com ja havíem informat, en els propers dies s’iniciaran els
treballs de la 2a fase de restauració-conservació del Claustre de
Sant Domènec. Aquesta fase, és la culminació del projecte amb
la els treballs de neteja, consolidació i reintegració de morters per
estabilitzar els suports i eliminar les alteracions, que es realitzaran
als 4 alçats no restaurants en la 1a fase. Si no hi ha cap imprevist,
els treballs hauran de finalitzar a mitjans de juny.

Presentació de la Revista Alberes
El passat dissabte 20 de març, Vilanova de la Muga va acollir l’acte
de presentació del nou número de la Revista Alberes, en què s’hi
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 traslladà a l’interior
de l’església, hi intervingueren la directora d’Alberes Roser Bech, la
col·laboradora Cristina Masanés, la restauradora de 4Restaura Imma
Brull i l’alcalde Pere Torrent.

5.3.2. ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tal i com vam exposar en l’aprovació del Pressupost Municipal 2021,
aquest mes de març s’ha iniciat el procés participatiu “Participa
Peralada”, amb el qual la població podrà proposar, debatre i decidir
el futur de 40.000 euros del capítol d’inversions del pressupost
municipal del proper 2022.
Per facilitar la participació online, s’ha creat la plataforma digital
participa.peralada.cat i s’ha habilitat un punt de suport digital
al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, on les persones
interessades podran accedir a un ordinador i comptar amb una
persona de recolzament per resoldre dubtes en qualsevol de les
fases del procés.
La Fase 0 del procés va consistir amb una jornada online de presentació
i el repartiment, casa per casa, del fulletó explicatiu d’aquest.

Des de l’aquesta regidoria volem agrair a la trentena de persones
voluntàries que, amb la seva col·laboració, feren possible la realització
de la més inusual visita de Ses Majestats els Reis d’Orient. Dic
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Actualment, ens trobem immersos en la Fase 1 en la que fins el 4
d’abril, es poden presentar propostes. També, dins d’aquesta fase
s’han realitzat presentacions i tallers amb els i les alumnes de 5è i
6è de l’Escola Ramon Muntaner i de 1 d’ESO de l’Institut Peralada.
A banda de l’aplicatiu web, tant per presentar propostes com per les
votacions finals, també s’han habilitat tres urnes distribuïdes en els
punts de votació del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec i als
centres cívics El Centre de Peralada o La Sala de Vilanova de la Muga.
Com bé sabeu, s’ha contractat l’assessorament extern de la Consultoria
Sociopolítica Neòpolis, encarregada en tot moment de l’elaboració,
dinamització i implementació d’aquest procés participatiu.
Facilitar mecanismes de participació és una prioritat i un objectiu
clar del nostre govern, tal com també es remarca en els principis de
Bon Govern del Codi de Conducta, que s’aprovà en el ple ordinari
del passat mes de desembre.

5.4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA , PATRIMONI I OCUPACIÓ
Ocupació
Durant aquests darrers tres mesos s’ha portat a terme, a través del
servei FEINA EN XARXA, la difusió de dues noves ofertes laborals
al municipi, que s’han publicat a la secció “Feina en Xarxa” de la web
municipal www.peralada.org

Un cop finalitzades les obres de l’institut, aquest espai quedarà a
disposició del municipi per fer-hi altres activitats, com per exemple
una oficina de co-working.

Altres
S’ha restablert el funcionament de la pilona d’entrada el casc antic de
Peralada, bàsicament s’ha substituït el mecanisme de neumàtic per
un sistema mecànic, i s’han instal·lat detectors nous pels vehicles. Per
tal de facilitar l’entrada a repartidors de subministres dels diferents
comerços del casc antic, la Pilona resta baixada de les 7h a les 10h,
la resta del dia està en funcionament normal.

5.5. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INFÀNCIA I JOVENTUT
5.5.1. Benestar Social
Centre de Dia
El Centre de Dia ha estat afectat de manera directe per casos de
la Covid-19, els quals han requerit d’una actuació, coordinació
i activació dels protocols de salut de manera coordinada amb
l’empresa gestora del servei.

Serveis Socials CCAE
S’han realitzat diverses coordinacions amb els Serveis Socials per tal
de donar resposta principalment a dos línies d’actuació:

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu
informe d’atur per Comarques i Municipis del passat mes febrer,
el municipi de Peralada té un atur registrat de 85 persones, que
representa una taxa d’atur registral del 9,93%, des del segon
trimestre del 2020 fins el Febrer 2021 el municipi ha incrementat
en 26 persones el nombre d’aturats.

- L’assignació dels ajuts a famílies desafavorides que s’han sol·licitat
durant els darrers mesos

La teva guia formativa – Formació en Xarxa

També, s’ha donat suport al Servei de Suport Emocional que
desenvolupa el Consell Comarcal oferint espais per tal de poder
realitzar les intervencions previstes per les professionals.

També ens hem unit, fent difusió des de l’apartat Feina en Xarxa
del web municipal, al nou servei de Formació en Xarxa ‘La teva guia
Formativa” que ofereix la Diputació de Girona. Un servei que aglutina
l’oferta formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de
Girona. Tota la informació que s’hi pot cercar és fruit del treball
col·laboratiu de les entitats locals de promoció econòmica i el Servei
d’Ocupació de Catalunya.
En aquest portal, la ciutadania (aturats, treballadors, empresaris i/o
emprenedors) poden cercar ofertes de formació per localitat, família
professional, destinatari o data d’inici. Així mateix, hi ha la possibilitat
de subscriure-s’hi per rebre actualitzada, tota la informació que sigui
del seu interès.

Institut
Des de l’Ajuntament s’ha treballat en un projecte basic de implantació
del nou edifici una mica més ambiciós del que en principi estava
previst, ja que aprovisionaven d’espai suficient per fer-hi el batxillerat
si fes falta.

- El seguiment dels casos de risc de persones i/o famílies del municipi
als quals han requerit de la col·laboració de l’Ajuntament donada la
complexitat dels casos.

Seguiment de les persones vulnerables
Des de la Guardia Municipal, s’ha realitzat el seguiment d’aquelles
persones grans vulnerables, sense xarxa al territori per tal de detectar
possibles necessitats i poder ser un punt de referència. Aquests
controls han estat periòdics i recurrents des de fa un mesos a través
de trucades i/o visites a domicili. A dia d’avui es segueixen realitzant.
Donar les gràcies també, als companys i companyes de la guàrdia
municipal per tal de realitzar aquesta tasca tant necessària.

Tallers de memòria
Tot i la situació actual, els tallers de memòria s’han seguit realitzant,
no obstant sense ser presencials. Des del propi projecte s’ha facilitat
el material a aquelles persones que tenien accés a Internet, i en el
seu dèficit, l’Ajuntament de Peralada ha fet arribar el material de
manera impresa a aquelles persones concretes.

En una reunió amb el Director del departament d’ensenyament i el
Director dels serveis tècnics de Girona on ens vàrem dir, que només
podem fer un institut 2.0, que és el que tenim concedit, ni un metre
quadrat més, també vàrem visitar i acordar habilitar el pis superior
del centre de dia com espai alternatiu a l’institut mentre no estiguin
acabades les obres de la fase dos i tres.

CASA DE LA VILA
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8M. Dia de la dona

5.6. ÀREA DE SERVEIS, USOS PÚBLICS I SANITAT

Aquest any es va realitzar una activitat pensada per tal que es pogués
desenvolupar tant si es podria celebrar l’acte presencial com si no, el
qual va ser el centre neuràlgic; el fotomuntatge: “Tu, dona...!” amb la
participació d’un total de 73 nenes, noies i dones de Peralada i Vilanova
de la Muga, el qual va ser publicat a les diferents xarxes socials el
mateix dia 8 de març. Finalment, es va poder realitzar l’acte presencial,
seguit totes les mesures de seguretat, que va tenir lloc el dia 7 de març
i que va consistir en la lectura del manifest de l’Institut Català de les
Dones, l’actuació musical de la violista Arabel·la Fernández Sunyer i
la presentació en primícia del fotomuntatge “Tu, dona...!”.

5.6.1. Àrea de Serveis

Aprofitem aquestes línies per donar les gràcies tant a l’Arabel·la
com a les 73 dones que van participar del fotomuntatge per la seva
implicació desinteressada en l’acte.

Projecte Àncora
S’ha treballat colze a colze amb el Consell Comarcal per tal de poder
iniciar un nou projecte al municipi dirigit principalment a les persones
grans d’aquest, el qual està previst entri en funcionament a partir
del mes de juny.
El programa Àncora té com a principals objectius:
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.

Respecte a les eleccions autonòmiques del 14F:
- Reunions prèvies amb el departament de la Generalitat encarregat
de la organització de les eleccions.
- Elecció de persones per actuar com a responsables sanitaris tant
al col·legi electoral a Peralada com a Vilanova de la Muga.
- Formació de les seves funcions a aquestes persones.
- Disseny dels circuits del flux de votants tant a l’interior com a
l’exterior dels col·legis.
- Preparació de tota la logística exigida per les autoritats de cares a
la prevenció del contagi tant al personal de mesa, administratiu i de
servei, com de tots els votants.
- Suport durant la jornada electoral.
Respecte a les eleccions a Cambres Agràries:
- Reunió amb el personal del DARP de Figueres per validar la proposta
presentada per nosaltres respecte al local, logística i proteccions per
a la celebració de les eleccions.
- Disseny dels circuits del flux de votants tant a l’interior com a
l’exterior dels col·legis.
- Preparació de tota la logística exigida per les autoritats de cares a
la prevenció del contagi tant al personal de mesa, administratiu i de
servei, com de tots els votants.
- Suport durant la jornada electoral.

Hi ha una part del projecte que està cofinançat per Dipsalut, i una
altra part que va a càrrec de l’Ajuntament, és per això que, com
podreu veure a la proposta de la modificació de crèdit, hi ha una
partida específica directament relacionada amb aquest punt.

Visita de control del servei de prevenció de riscos:

5.5.2. Infància i Joventut

Visita de control dins el programa contractat amb DipSalut:

Espai Jove
Seguint amb les mesures decretades pel Procicat i la Generalitat de
Catalunya, l’Espai Jove va romandre tancat des del dia 7 de gener
fins al dia 8 de març, ambdós inclosos. En motiu de la reobertura
en data 9 de març, s’han realitzat diverses coordinacions amb el
personal tècnic, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell
Esportiu per a poder realitzar-la de la manera més segura possible.
També s’ha elaborat la programació i coordinació de les propostes
de les activitats de cares al 2n trimestre.
Entre les activitats proposades de cares als propers mesos com un
concurs de TikTok’s, un taller de CV i cerca de feina, tarda esportiva o
cinema a la fresca, entre d’altres; s’ha treballat també perquè l’Espai
Jove esdevingui un punt neuràlgic a on els i les joves del municipi puguin
realitzar les seves propostes durant els Pressupostos Participatius.

- El servei de prevenció de riscos va fer una visita d’inspecció a 3
instal·lacions municipals, el pavelló, el magatzem municipal i la llar
d’infants. Estem a la espera del seu informe, tot i que en el transcurs
de la visita només van comentar petites coses de fàcil correcció.

- L’empresa CECAM contractada per DipSalut per portar a terme
els programes planificats, va prendre mostres de les sorreres tant
de la llar d’infants com de les escoles. Estem a la espera del resultat.
- També va prendre mostres d’aigua per fer analítiques de legionel·la
tant al pavelló, com al futbol de Peralada, com de la llar. Estem a la
espera del resultat.
- De cares a una propera renovació del certificat ECA tant del futbol
com del pavelló, es va repassar tota la documentació existent
detectant certes informacions que no estaven actualitzades. A data
d’avui ja s’han actualitzat la majoria i s’està treballant amb la resta.
Canvi en la instal·lacions de ACS del camp de futbol.
- S’ha encarregat la substitució de l’acumulador d’aigua calenta, que
s’està obrint per sota.
Zones de jocs infantils:
- El trasllat dels jocs infantils de l’interior de l’institut a la nova ubicació
i que ja en vam informar a l’anterior ple, va resultar molt exitós amb
una gran afluència de nens i nenes i els seus acompanyants. Ens
han arribat propostes per potenciar també altres zones de jocs, i
ho estudiarem.
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5.7. ÀREA D’ AGRICULTURA I ESPORTS
5.7.1. Àrea d’agricultura
Peralada
Com ja vaig avançar a l’anterior informe, s’ha fet la instal·lació de sis
fanals d’enllumenat autònom a disseminats tant de Peralada com
de Vilanova. Cal dir que han tingut una molt bona rebuda per part
dels veïns, doncs així ho han manifestat.
A principis d’any, es va netejar el Rec del Mas Pi i es va desbrossar
el rec de les Costes.
Està previst per a finals d’aquest mes, la reparació de gran part dels
camins del terme, amb treballs de motoanivelladora i aportació
de material.
L’Agència Catalana de l’Aigua ens ha concedit una subvenció per a la
neteja de lleres amb un import de 52.845,19 €, la qual s’ha guiat per
la memòria valorada que van fer els serveis tècnics de l’Ajuntament.

Vilanova de la Muga
A començaments d’any, es va realitzar la neteja i desbrossament
del rec del Camp del Prat i també es van retirar sediments d’alguns
recs i cunetes propers al municipi, permeten així que l’aigua corri
sense interrupcions i no quedin basses ni acumulacions d’aigua en
camins i camps.
Està previst per a finals d’aquest mes, la reparació de gran part dels
camins del terme, amb treballs de motoanivelladora i aportació
de material.

5.7.2. ÀREA D’ESPORTS
Pavelló Municipal d’Esports
El passat dia 15 de febrer vam obrir el pavelló un cop més. Pel que
fa al gimnàs, ha tingut forces noves inscripcions, doncs no obríem
des de desembre de 2020.
Referent a les restriccions i mesures de la sala de gimnàs, no trobem
variacions respecte a l’últim cop, doncs seguim al 30% d’aforament,
l’ús de mascareta, amb cita prèvia i per franges horàries.
El bàsquet i el patinatge van tornar també el dia 15 de febrer als
entrenaments. Des de el 15 de març poden fer partits de competició,
amb públic al 30% d’aforament.

Camp de Futbol de Peralada
Com anunciava a l’últim informe de regidoria, estava previst la
instal·lació del nou enllumenat al camp de gespa artificial. Podem
dir que ja estan col·locats, tot i que falta acabar d’enfocar bé algun
llum per tal que no quedin ombres en alguna part del terreny de joc.

Camp de Futbol de Vilanova
Pel que fa a Vilanova, a principis d’any es va acabar de fer els últims
retocs a les instal·lacions del camp de futbol. Aquestes millores
van ser pintar al complet la paret exterior dels vestidors, acabar
de pavimentar l’accés als lavabos públics, canviar part de la tanca
perimetral i senyalitzar correctament la ubicació de la fosa sèptica.

6.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA
3A. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2021. (EXPDT. X2021000166)
Vist que, d’una banda, hi ha aplicacions pressupostàries del
Pressupost de despeses que la seva consignació inicial és insuficient,
per la qual cosa s’ha de Suplementar el crèdit inicial.

Vist que d’altra banda, hi ha altres actuacions per les que el
Pressupost de despeses no hi ha consignació pressupostària, per la
qual cosa s’ha de crear l’aplicació pressupostària,
Vist que es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent,
El detall del Suplement i Crèdit extraordinari és el següent:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2021
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLT
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

170

21003

NETEJA DE RECS

7.500,00

19.457,27

26.957,27

1

920

22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

1.500,00

1.500,00

3.000,00

1

342

48050

AJUT ESPORTISTES COMPETICIONS INDIVIDUALS

600,00

273,00

873,00

1

342

63902

ENLLUMENAT CAMP FUTBOL GESPA ARTIFICIAL

14.164,62

2.880,00

17.044,62

24.110,27
Pressupost de despeses: Crèdits extraordinaris
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

920

24001

EDICIÓ LLIBRE 25 ANYS ARTICLES BUTLLETÍ

0,00

4.000,00

4.000,00

1

231

46508

APORTACIÓ CCAE-PROGRAMA ÀNCORA

0,00

2.600,00

2.600,00

1

1532

61907

PAVIMENTACIÓ C. DEL CARME

0,00

8.619,23

8.619,23

1

133

62104

PARQUIN BULLIDOR

0,00

13.617,59

13.617,59

1

337

62106

CONSTRUCCIÓ PISTA POLIVALENT

0,00

15.000,00

15.000,00

1

337

62511

MOBILIARI PISTA POLIVALENT

0,00

5.000,00

5.000,00

1

231

62512

MOBILIARI CENTRE DE DIA

0,00

1.290,00

1.290,00

1

337

62510

JOCS INFANTILS

0,00

6.980,00

6.980,00

1

133

62205

PUNT AIGUA PARQUIN AUTOCARAVANES

0,00

6.000,00

6.000,00

2

330

63302

AIRE CONDICIONAT SANT DOMÈNEC

0,00

5.500,00

5.500,00

1

322

63209

REMODELACIÓ ESPAI ENTITATS

0,00

60.000,00

60.000,00

128.606,82
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

152.717,09

Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria Afectat i General. Detall del
corresponent finançament:

Pressupost d’ingressos: Increment
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

1

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

1

87010

RLT AFECTAT
TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS
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Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

0,00

140.944,86

140.944,86

22.518,62

11.772,23

34.290,85

152.717,09

BUTLLETÍ TARDOR

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb
data 17 de març de 2021.

- Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per
a l’exercici 2021.

Fonaments jurídics:

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’hisendes locals (en endavant TRLHL).
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient número 3/2021 de
Suplement de crèdit i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent
Líquid de tresoreria Afectat i General amb el següent detall:

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

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 3/2021
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLT
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

170

21003

NETEJA DE RECS

7.500,00

19.457,27

26.957,27

1

920

22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

1.500,00

1.500,00

3.000,00

1

342

48050

AJUT ESPORTISTES COMPETICIONS INDIVIDUALS

600,00

273,00

873,00

1

342

63902

ENLLUMENAT CAMP FUTBOL GESPA ARTIFICIAL

14.164,62

2.880,00

17.044,62

24.110,27
Pressupost de despeses: Crèdits extraordinaris
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

920

24001

EDICIÓ LLIBRE 25 ANYS ARTICLES BUTLLETÍ

0,00

4.000,00

4.000,00

1

231

46508

APORTACIÓ CCAE-PROGRAMA ÀNCORA

0,00

2.600,00

2.600,00

1

1532

61907

PAVIMENTACIÓ C. DEL CARME

0,00

8.619,23

8.619,23

1

133

62104

PARQUIN BULLIDOR

0,00

13.617,59

13.617,59

1

337

62106

CONSTRUCCIÓ PISTA POLIVALENT

0,00

15.000,00

15.000,00

1

337

62511

MOBILIARI PISTA POLIVALENT

0,00

5.000,00

5.000,00

1

231

62512

MOBILIARI CENTRE DE DIA

0,00

1.290,00

1.290,00

1

337

62510

JOCS INFANTILS

0,00

6.980,00

6.980,00

1

133

62205

PUNT AIGUA PARQUIN AUTOCARAVANES

0,00

6.000,00

6.000,00

2

330

63302

AIRE CONDICIONAT SANT DOMÈNEC

0,00

5.500,00

5.500,00

1

322

63209

REMODELACIÓ ESPAI ENTITATS

0,00

60.000,00

60.000,00

128.606,82
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

152.717,09

Pressupost d’ingressos: Increment
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

1

87000

RLT PER A DESPESES GENERALS

1

87010

RLT AFECTAT
TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS

CASA DE LA VILA

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

0,00

140.944,86

140.944,86

22.518,62

11.772,23

34.290,85

152.717,09
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini
de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis
i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o
al·legacions, si no es presentessin reclamacions i/o al·legacions
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un
nou acord plenari, de conformitat amb el que estableixen els articles
169 i 177 del TRLHL.
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des
de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Quart.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost
modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler d’anuncis
de la Corporació.
“Llegida la proposta per part del sr. Alcalde-President, el sr. Marc Sabater
fa avinent que està d’acord amb moltes de les partides però que s’abstindrà
atès que no ha participat en el mateix”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:
Aprovat per 7 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas) i 1 abstenció
(Marc Sabater Armengou).

7.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME ANUAL EMÈS
PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L‘AJUNTAMENT DE
PERALADA, RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES
PER L’ALCALDE- LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS
EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA
INTERVENCIÓ PRESIDENT DE L’ENTITAT GENERAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LES PRINCIPALS
ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS INFORMES
D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS
RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR
I DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA, DE L’EXERCICI 2020.
(EXPDT. X2021000146)
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de
28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió
de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al
ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president
de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau,
a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela
financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió
de la funció interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure,
també, en l’esmentat informe anual que s’ha d’elevar al ple.
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt
addicional de l’informe anual s’han d’incloure els resultats obtinguts
del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa.
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D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i
atès que la liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució
de data 28 de febrer de 2020 i que de la mateixa es preveu que se’n
doni compte en la primera sessió plenària que es celebri.
Per tot això, l’Alcalde-president proposa al ple de la corporació
l’adopció del següent ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual de l‘Ajuntament
de Peralada emès per part de la Intervenció general en data 8 de
març de 2021, relatiu a les resolucions adoptades pel president de
l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals
anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció
interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de
les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020, amb la
informació que es transcriu tot seguit:

1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local
contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.
- S’han emès un total de 71 informes de fiscalització o d’intervenció, dels
quals cap és amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució
i/o decret contrari a les objeccions efectuades per la Intervenció.

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat
local contràries a l’opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari
a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

3) Informes d’omissió de la funció interventora.
- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels
pagaments a justificar.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius
dels pagaments a justificar.

5) Resultats del control dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius
de les bestretes de caixa fixa.

6) Resum de les principals anomalies detectades en
qualitat d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat
anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

8.- DONAR COMPTES DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, EXERCICI 2020.
(EXPDT. X2021000058)
Antecedents de fet
1. Finalitzat l’exercici 2020, cal realitzar la liquidació del pressupost
i determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions
pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari,
els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.

BUTLLETÍ TARDOR

2. El President de la Corporació ha ordenat l’elaboració de la liquidació
del pressupost corresponent a l’exercici 2020.
3. Informe de la Secretària – Interventora.
4. Decret de l’Alcaldia 2021DECR200080, de 26 de febrer, pel que
s’aprova la liquidació del pressupost municipal de 2020.

Fonaments de dret
- Arts. 191 a 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL).
- Arts. 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals: contingut i aprovació,
crèdits i les seves modificacions, execució i liquidació i normes
específiques per a Organismes Autònoms i Societats mercantils.

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

La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer
de març de l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del
RDLeg 2/2004 i l’article 89.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat
amb l’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:
a) Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments
realitzats.
b) Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives,
els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.
Així mateix, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat
pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent
de tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril).

Primer. DONAR COMPTES al Ple del Decret de l’Alcaldia
2021DECR20000080, de 26 de febrer, pel que s’aprova la liquidació
del pressupost municipal de 2020, que literalment diu:

Per tot això, vist l’informe de control permanent no planificable relatiu a
la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Peralada, de conformitat
amb les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local
(article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local),

“DECRET d’aprovació de la liquidació del pressupost general de
l’Ajuntament de Peralada de l’exercici 2020.

RESOLC

Tal i com estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (RDLeg 2/2004), el pressupost de cada exercici es
liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions,
el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de
la Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.

Crèdits inicials

PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici
2020 de l’Ajuntament de Peralada de conformitat amb el detall que
s’indica a continuació:

1. Liquidació del pressupost de despeses
1.1. Resum
3.305.368,06

Modificacions de crèdit

397.850,94

Crèdits definitius

3.703.219,00

Despeses autoritzades

3.067.730,93

Despeses compromeses

3.067.730,93

Obligacions reconegudes

3.044.570,02

Pagaments realitzats

2.897.808,17

CASA DE LA VILA
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1.2. Detall d’execució per capítols
Cap.

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
definitius

Despeses
autoritzades

Despeses
compromeses

Obligacions
reconegudes

Pagaments
realitzats

Reint. de
pagament

Pagaments
líquids

Pendent
pagament

1

860.590,32

11.092,13

871.682,45

768.513,68

768.513,68

768.513,68

768.703,50

205,67

768.497,83

15,85

2

1.719.457,10

90.632,31

1.810,089,41

1.533.246,06

1.533.246,06

1.516.058,86

1.454.529,79

6.560,42

1447.969,37

68.089,49

3

4.500,00

500,00

5.000,00

3.531,06

3.531,06

3.531.,06

3.774.49

243.43

3.531,06

0,00

4

458.200,14

11.000,00

469.200,14

339.501,23

339.501,23

339.501,23

308.122,02

517,88

307.604,14

31.897,09

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

257.620,50

284.626,50

542.247,00

419.212,26

419.212,26

413.238,55

358.951,73

0,00

358.951,73

54.286,82

7

5.000,00

0,00

5.000,00

3.726,64

3.726,64

3.726,64

3.726,64

0,00

3.726,64

0,00

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

3.305.368,06

397.850,94

3.703.219,00

3.067.730,93

3.067.730,93

3.044.570,02

2.897.808,17

7.527,40

2.890.280,77

154.289,25

2. Liquidació del pressupost d’ingressos
2.1. Resum
Previsions inicials

3.305.368,06

Modificacions de crèdit

397.850,94

Previsions definitives

3.703.219,00

Drets reconeguts

3.503.419,93

Drets anul·lats

32.680,13

Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets

3.470.739,80

Drets recaptats

2.880.852,36

Devolucions d'ingressos indeguts

30.561,05

Recaptació neta

2.858.291,31

2.2. Detall d’execució per capítols
Previsions
definitives

Drets
reconeguts

Drets
anul·lats

Drets
cancel·lats

Drets
reconeguts
nets

Drets
recaptats

Dev.
ingressos

Recaptació
neta

Pendent
cobrament

1.409.500,00

1.409.500,00

1.437.085,41

11.101,68

0,00

1.437.085,41

1.289.770,02

10.380,40

1.279.389,62

157.695,79

2

91.200,00

91.200,00

51.191,71

26,17

0,00

51.191,71

51.143,00

26,17

51.116,83

74,88

Cap.

Previsions
inicials

1

Modificacions
de crèdit

3

1.019.900,00

1.062.697,46

1.056.839,53

14.524,70

0,00

1.056.839,53

739.846,82

13.126,90

726.719,92

330.119,61

4

603.968,06

42.797,46

603.968,06

640.675,63

7.027,58

0,00

640.675,63

604.945,76

7.027,58

597.918,18

42.757,75

5

4.940,00

4.940,00

4.147,35

0,00

0,00

4.147,35

2.051,16

0,00

2.051,16

2.096.19

6

0,00

0,00

139.905,16

0,00

0,00

139.905,16

139.905,16

0,00

0,00

0,00

7

175.860,00

33.645,10

209.505,10

140.895,01

0,00

0,00

140.895,01

61.190,44

0,00

61.190,44

79.704,57

8

0,00

321.408,38

321.408,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

3.305.368,06

397.850,94

3.703.219,00

3.470.739,80

32.680,13

0,00

3.470.739,80

2.888.852,36

30.561,05

2.858.291,31

612.448,49

3. Magnituds pressupostàries
3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
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IMPORT

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent

612.448,49

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat

698.884,71

Total (a+b)

1.311.333,20
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Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre

IMPORT

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent

154.289,25

d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats

0,00

Total (c+d)

154.289,24

3.2. Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V

3.189.939,63

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV

2.627.604,83

(A) Operacions corrents (a-b)

562.334,80

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII

280.800,17

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII

416.965,19

(B) Operacions de capital (c-d)

-136.165,02

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)

426.169,78

e. Drets reconeguts nets capítol VIII

0,00

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII

0,00

2. ACTIUS FINANCERS (e-f)

0,0

g. Drets reconeguts nets capítol IX

0,00

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX

0,00

3. PASSIUS FINANCERS (g-h)

0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)

426.169,78

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals

139.295,03

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

101.850,55

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici

152.370,47

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)

514.944,89

3.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ
a. Disponibles

498.478,47
498.478,47

b. Retinguts

0,00

c. Autoritzats

0,00

d. Compromesos

0,00

2. INCORPORABLES

160.170,51

a. Disponibles

137.009,60

b. Retinguts

0,00

c. Autoritzats

0,00

d. Compromesos
TOTAL (1+2)
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23.160,91
658.648,98
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3.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS

1.324.764,30

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)

1.545.960,91

a. Del pressupost corrent

612.448,49

b. De pressupostos tancats

698.884,71

c. D'operacions no pressupostàries

234.627,71

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f)

512.329,04

d. Del pressupost corrent

154.289,25

e. De pressupostos tancats

0,00

f. D'operacions no pressupostàries

358.039,79

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

-1.130,00

g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

1.130,00

h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

2.357.266,17

II. Saldos de dubtós cobrament

703.448,00

III. Excés de finançament afectat

94.891,73

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)

1.558.926,44

SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se celebri.
TERCER. Trametre l’expedient als òrgans competents de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

9.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER
LA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA DEL
CONTROL FINANCER REALITZAT DURANT L’EXERCICI
2020. (EXPDT. X2021000187)
L’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) estableix que les funcions de control intern de les entitats
locals, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes
autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, si s’escau,
s’exerciran a través de les modalitats de funció interventora, funció de
control financer i funció de control de l’eficàcia. El resultat d’aquests
controls serà remès, amb caràcter anual, pels òrgans interventors, a
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, així com al ple,
per al seu coneixement.
Respecte la funció de control financer, l’Ajuntament de Peralada té
un Pla anual de control financer aprovat per a l’exercici 2020.
Pel que fa els resultats del control financer, l’article 35 del Reial
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic
del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL),
estableix que el resultat de les actuacions de control permanent i de
cadascuna de les auditories s’ha de documentar en informes escrits,
els quals han d’exposar de manera clara, objectiva i ponderada
els fets comprovats, les conclusions obtingudes i, si s’escau, les
recomanacions sobre aquestes actuacions objecte de control. En
cas de detectar deficiències que s’hagin de solucionar mitjançant
una actuació correctora immediata, aquestes s’hauran d’identificar
en l’esmentat informe de resultats.
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El resultat d’aquest control s’incorporarà en un informe escrit
de caràcter provisional, en el qual hi constin les observacions i
conclusions extretes de l’examen practicat, i que serà traslladat als
seus responsables, centres gestors, ens dependents o consorcis
adscrits perquè aquests, en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció de l’informe, facin les al·legacions que estimin oportunes. Un
cop avaluades les al·legacions presentades pels seus responsables,
centres gestors, ens dependents o consorcis adscrits, la Intervenció
ha emès els informes definitius.
En compliment dels articles 220.4 del TRLRHL i 36.1 del RCIL,
l’òrgan interventor ha de remetre aquests informes definitius de
control financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera
controlada i al president de l’entitat local, així com, a través d’aquest
últim, al ple per al seu coneixement.

Fonaments jurídics
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL).
Per tot això, l’Alcalde-president proposa al Ple de la corporació
l’adopció del següent ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual de l‘Ajuntament
de Peralada emès per part de la Intervenció general en data 16 de
març de 2021, sobre el control permanent de l’exercici 2020, amb
la informació que es transcriu tot seguit:
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1) Actuacions de control permanent no planificables
(article 32.1.d RCIL):

S’adjunta visualització de l’entrega.

Durant l’any 2020 s’han emès 7 informes de control permanent
no planificables.

2) Actuacions de control permanent planificables
obligatòries (article 31.2 RCIL):
- Les actuacions de control permanent planificable obligatori són:
A. Auditoria del Registre comptable de factures (RCF) d’acord amb
l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic.
De la comparativa entre la data de Registre de l’eFact i la data de
Registre comptable, s’ha calculat el temps mig d’inscripció de les
factures electròniques. Durant el 2020, aquest temps mig és de
483,62 minuts 0.32 dies (461,99 minuts). S’adjunta com a Annex
l’Informa Anual de l’Auditoria del Registre Comptable de Factures
per a l’exercici 2020.
B. Avaluació del compliment de la normativa en matèria de Morositat,
d’acord amb l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures del Sector Públic.

C. Verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses
fetes o béns i serveis rebuts per als quals no s’ha produït la imputació
pressupostària a 31 de desembre (Compte 413), d’acord amb la
disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el Sector Públic.
En data 1 de gener de 2020, el saldo inicial del compte 413 era
de 0,00 € sense haver-ser produït al llarg de l’exercici 2020 cap
moviment. Per tant, a 31 de desembre de 2020 no hi ha operacions
pendents d’aplicar.
S’adjunta detall del moviment del compte 413 en el Balanç.

En relació als informes de morositat transmesos per l’òrgan
interventor al MINAHP durant l’exercici 2020, s’observa que els
quatre trimestres s’han entregat dintre de termini.
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3) Actuacions de control permanent planificables
seleccionables (article 31.2 RCIL):
Aquesta entitat ha previst actuacions de control permanent
planificables seleccionables per aquest exercici recollides en el Pla
Anual de Control Financer. No obstant, donada la situació soferta
durant l’any 2020 a causa del Covid19, no s’ha pogut realitzar un
seguiment de les actuacions proposades.

4) Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
No s’han previst actuacions en aquesta matèria.

5) Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes
concedides (article 3.5 RCIL):
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de
modular per cada entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia,
eficiència i economia i materialitat, no s’han previst actuacions en
aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se riscos en
aquest concepte.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

10.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL
DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA DELS RESULTATS DEL
CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL
TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES
LOCALS, DE L’EXERCICI 2020 (EXPDT. X2021000188)
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor
ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern
que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la
corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir
els resultats més significatius derivats de les actuacions de control
financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior.
L’expressió de l’article 37.1 de RCIL “amb ocasió de l’aprovació del
compte general”, ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a
actuacions a realitzar que s’emmarquen dins del procés d’elaboració,
formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple
i a la IGAE de l’informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d’abril
de exercici següent a aquell en què s’hagin realitzat les actuacions
de control que s’inclouen en el citat informe resum.

En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37
del RCIL, la Intervenció en ha elaborat l’informe resum amb els
resultats més significatius derivats de les actuacions de control
intern realitzades durant l’exercici 2019, en les modalitats de funció
interventora, control permanent, auditoria pública i control financer
de subvencions.
Per tot això, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació
l’adopció del següent ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de
l’Ajuntament de Peralada emès per part de la Intervenció general
en data 16 de març de 2021, dels resultats del control intern, que
s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de l’exercici 2020, el contingut del qual es transcriu
tot seguit:

I. INTRODUCCIÓ
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor
ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern
que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la
corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir
els resultats més significatius derivats de les actuacions de control
financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior.
L’expressió de l’article 37.1 de RCIL “amb ocasió de l’aprovació del
compte general”, ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a
actuacions a realitzar que s’emmarquen dins del procés d’elaboració,
formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple
i a la IGAE de l’informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d’abril
de l’exercici següent a aquell en què s’hagin realitzat les actuacions
de control que s’inclouen en el citat informe resum.
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals
s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe
resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes rebuts
de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució
de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han
d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així
com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la
remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes
anuals de les entitats del sector públic local.

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les
facultats atribuïdes per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució
de 2 d’abril de 2020, per la que s’estableixen les instruccions a les
quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de
discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes
d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.
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En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 7 de
juny de 2018 es va configurar el model a aplicar en aquesta entitat,
informant sobre l’aplicació del règim de control intern ordinari, amb
l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i
ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització
i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i
obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment,
l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió
plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018),
i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels
requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals.

II. ABAST DE L’INFORME RESUM

En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora
importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre
aquesta matèria en l’àmbit local. Aquesta modalitat de control
financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del
sector públic local en l’aspecte econòmic financer per comprovar
el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen
i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona
gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics
es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat
i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les
modalitats de control permanent i d’auditoria pública, incloent, en
ambdues, el control d’eficàcia referit en l’article 213 del TRLRHL.

1.2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat
local contràries a l’opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.

Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides
per les entitats que integren el sector públic institucional d’aquesta
entitat local, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’Ajuntament
de Peralada, que d’acord amb la Resolució del 2 d’abril de 2020,
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la que
s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut,
estructura i format del informe resum, aquest informe no inclou la
totalitat de les conclusions derivades de les diferents actuacions
realitzades i que han estat oportunament tramitades i trameses
als seus destinataris, d’acord amb el procediment establert en la
normativa vigent, sinó que conté els aspectes més significatius,
ja sigui per la seva importància quantitativa o qualitativa, per
produir-se de forma reiterada o per la representativitat de l’àrea
o procediment analitzat, derivats de les actuacions de control
intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de
funció interventora, control permanent, auditoria pública i control
financer de subvencions, amb l’objectiu de donar compliment al que
s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL.
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II.1 ABAST
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020,
agrupades en funció de la seva modalitat, i que constitueixen la
base per a l’elaboració d’aquest informe resum, són les següents:

1. FUNCIÓ INTERVENTORA
1.1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local
contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.
S’han emès un total de 71 informes de fiscalització o intervenció,
dels quals cap és amb objeccions, per tant, no s’ha aprovat cap
resolucions i/o decrets contraris a les objeccions efectuades per
la Intervenció.

No s’han adoptat per part del president de l’entitat local
resolucions contràries a l’opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.

1.3. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
El Ple de l’Ajuntament de Peralada no ha adoptat cap acord contrari
a les objeccions efectuades per la Intervenció.

1.4. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió
de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament de Peralada no ha adoptat cap acord contraris
a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

1.5. Informes d’omissió de la funció interventora.
No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.

1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels
pagaments a justificar.
L’Ajuntament de Peralada no té Pagaments a justificar. I per tant, no
s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels
pagaments a justificar.

1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa.
L’Ajuntament de Peralada no té Bestretes de caixa fixa, i, per tant,
no s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de
les bestretes de caixa fixa.

1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat
anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
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2. CONTROL FINANCER

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

2.1. Actuacions de control permanent no planificables
(article 32.1.d RCIL):

III.1 CONCLUSIONS

S’han emès 7 informes de control permanent no planificables.

2.2. Actuacions de control permanent planificables
obligatòries (article 31.2 RCIL):
Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos
durant l’exercici són els que es mostren a continuació:
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents
registres comptables de factures compleixen amb les condicions
de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures
presentades al punt general d’entrada de factures electròniques,
dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013.
- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria
de morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
- La verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses
realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació
pressupostària (compte 413, només per aquelles entitats excloses
d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. de la LO 9/2013, de
control del deute comercial en el sector públic.

2.3. Actuacions de control permanent planificables
seleccionables (article 31.2 RCIL):
L’Ajuntament de Peralada no ha fet informes de control permanent
planificables seleccionables durant l’exercici 2020. Donada la
situació soferta durant l’any 2020 a causa del Covid19, no s’ha pogut
realitzar un seguiment de les actuacions proposades en el Pla Anual
de Control Financer.

2.4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
:D’acord amb el que disposa l’article 29.3 del RCIL, l’òrgan
interventor de l’entitat local realitzarà anualment l’auditoria dels
comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats
públiques empresarials locals, de les fundacions del sector públic
local obligades a auditar-se per la seva normativa específica i dels
consorcis adscrits. El compliment de l’auditoria de comptes té una
perspectiva plurianual de tal manera que la revisió dels comptes s’ha
de fer, com a mínim un cop cada tres anys. Per a l’exercici 2020 no
s’ha realitzat auditoria de comptes de l’empresa municipal Serveis
Recreatius Culturals i Esportius, SA

2.5. Actuacions de control financer de les subvencions i
ajudes concedides (article 3.5 RCIL):
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de
modular per cada entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia,
eficiència i economia i materialitat, no s’han previst actuacions en
aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se riscos en
aquest concepte.

De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de
l’exercici 2020, se n’obtenen les següents conclusions:

1. Funció interventora
De l’exercici de la funció interventora es conclou que no es detecten
incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de
mesures correctores en aquesta modalitat.

2. Control permanent
Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou
que es necessària una major implementació, i per tant, serà necessari
l’adopció de mesures correctores en aquesta modalitat.

3. Control financer subvencions
Dels treballs realitzats en l’exercici del control financer de subvencions,
es conclou que no es detecten incidències destacables, i per tant, no
serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta modalitat.

4. Auditoria pública
Durant l’exercici 2020 no s’han realitzat treballs d’auditoria pública.

III.2 RECOMANACIONS
Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les
deficiències detectades i/o per a introduir millores en la gestió,
a través d’actuacions concretes a adoptar pel propi gestor de
l’expedient i/o actuació controlada, són les següents:

1. Funció interventora
No es preveuen l’adopció de mesures correctores en aquesta modalitat

2. Control financer
Per tal de resoldre les incidències detectades en l’exercici de control
financer, i derivat de la insuficiència de mitjans, caldrà establir un
sistema d’implementació d’aquest control en els expedients que
tramiti l’ajuntament. Per a la realització d’aquestes actuacions seria
convenient l’ampliació de personal en l’àrea d’intervenció i/o la
contractació de mitjans externs.

3. Control financer subvencions
No es preveuen l’adopció de mesures correctores en aquesta modalitat.

4. Auditoria pública
Es recomana, com a mesura correctora, la planificació d’una auditoria
pública a la societat Serveis Recreatius Culturals i Esportius, SA.

IV. DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE
MESURES CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ
Per tal de resoldre les deficiències detectades i en aplicació de
les recomanacions per a resoldre-les, es proposa reforçar l’àrea
d’Intervenció així com la contractació de mitjans externs per tal de,
amb el corresponent increment de la consignació pressupostària,
procedir a la contractació dels mateixos.

II.2 MITJANS DISPONIBLES

V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ

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

En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en
aquest informe, l’Alcalde/President de la corporació no va elaborar
el corresponent Pla d’acció previst a l’article 38 del RCIL.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
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11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES
DE COMPETÈNCIA LOCAL (EXPDT. X2020000621)

“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES
DE COMPETÈNCIA LOCAL.

Antecedents de fet:

En ús de les facultats concedides per l’article 57, amb relació a l’article
20, punt 4, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aquest Ajuntament estableix la taxa per la realització d’activitats
jurídico-administratives de competència local.

En data 12 de març de 2021, per provisió d’Alcaldia es sol·licita
l’emissió d’informe de Secretaria-Intervenció en relació a la
modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la
realització d’activitats juridicoadministratives de competència local.
Vist que la última modificació de l’esmentada ordenança va ser
publicada al BOP núm. 159 de 2 de desembre de 1995, i per tant ha
quedat desfasada. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Peralada
proposa modificar tota l’ordenança fiscal.
Informe de secretaria-intervenció de data 17 de març de 2021, favorable.

Fonaments jurídics:
- Articles 17 i 20 i ss, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals (en
endavant TRLHL)
- Articles 22.2.d) i 47.1 d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (en endavant LRBRL).
- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la realització d’activitats
juridicoadministratives de competència local
L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les
ordenances fiscals essent el següent:

Article 1. Fonament jurídic.

Article 2. Fet imposable.
2.1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les activitats
jurídico-administratives de competència local, com ara:
a) La tramitació a sol·licitud de part de tota mena d’expedients,
documents o certificats que expedeixi o dels quals entengui
l’Administració o les autoritats municipals.
b) L’autorització per utilitzar l’escut del municipi en plaques, marques,
noms o usos comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes
i d’altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a sol·licitud
de les persones interessades.
c) Les autoritzacions concedides de conformitat amb el que
preveuen el Reglament de policia sanitària i mortuòria i el Reglament
del cementiri municipal.
d) Atorgament de llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer, d’acord
amb el que estableixen el Reial Decret 763/1979 de 16 de març, i
el Reglament nacional de serveis urbans i interurbans de transport
en automòbils lleugers.

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal pel
Ple de la Corporació.

e) La inspecció de béns i instal·lacions, d’acord amb el que estableixen
l’article 35 del Reglament de policia d’espectacles públics i activitats
recreatives.

- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels quals
els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar l’expedient
i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

f) L’atorgament de llicències d’obertura d’establiments a què es
refereix l’article 22 del Reglament de serveis de les corporacions
locals.

- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança.
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense
necessitat d’acord plenari.
- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal en
el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà en vigor
fins que s’hagi portat a terme la publicació.
Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és
el Ple de la Corporació per majoria simple.

Resolució:
Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, proposo al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació íntegre de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la realització d’activitats
juridicoadministratives de competència local de l’Ajuntament de
Peralada, quedant la seva redacció de la següent forma:
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g) L’atorgament de llicències urbanístiques regulades en article 187
del Decret Legislatiu 1/2020, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya.
2.1. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o
beneficia de forma particular al subjecte passiu, quan sigui motivada
directament o indirectament per ell mateix, per raó que les seves
actuacions o omissions obliguin l’Ajuntament, encara que no hi hagi
sol·licitud expressa de la persona interessada.

Article 3. No subjectes.
a) Les derivades de la tramitació de documents i expedients
necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, les consultes
tributàries i els expedients de devolució d’ingressos indeguts.
b) La resolució dels recursos administratius.
c) La prestació de serveis o realització d’activitats i a la utilització
privativa o l’aprofitament especial de béns de domini públic que
estiguin gravats per una altra taxa o pels quals l’Ajuntament exigeixi
un preu públic.

29

Article 4. Subjecte passiu.

Article 6. Exempcions.

4.1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de
la llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades per les activitats jurídico-administratives de competència
local de l’article 2.1.

Amb independència de l’obligació de sol·licitar l’autorització
corresponent o comunicar, gaudirà d’exempció la realització de les
següents activitats:

4.2. Tindran la consideració de substituts del contribuent:
a) En aquelles activitats jurídico-administratives que beneficiïn o
afectin els ocupants d’habitatges, locals o instal·lacions, seran els
propietaris dels immobles els quals podran repercutir, si fos el cas,
la taxa sobre els beneficiaris.
b) En l’atorgament de llicències urbanístiques, seran els constructors
i contractistes d’obres.

Article 5. Responsables tributaris.
5.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què fan referència
els articles 38.1 i 39.1 de la Llei General Tributària.
5.2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

1) Els certificats sol·licitats pels serveis socials
2) Els certificats emesos com a documentació preceptiva en els
procediments de sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta
3) Els documents que hagin de presentar l’interessat, per al
compliment d’obligacions fiscals.
4) Els volants i certificats d’empadronament

Article 7. Base imposable
El cost real o previsible de l’activitat jurídico-administrativa,
considerada en la seva globalitat, constituirà, com a límit màxim,
la base imposable.

Article 8. Quota.
A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al
salari mínim interprofessional, se’ls aplicarà quota zero.
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons
les diferents activitats que constitueixin el fet imposable seran
les següents:

8.1. Serveis generals
Fotocòpies tamany DINA4 blanc i negre, per unitat (1)

0,10 €

Fotocòpies tamany DINA4 color per unitat (1)

0,55 €

Fotocòpies tamany DINA3 blanc i negre, per unitat (1)

0,20 €

Fotocòpies tamany DINA3 color, per unitat (1)

1,10 €

(1) La demanda de reproduccions no previstes es cobrarà atenent el preu de cost de les mateixes (copisteria).

8.2. Serveis públics
Via pública i serveis
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Informes tècnics sobre serveis existents a la via pública

50,00 €

Autorització per l’ocupació de la via pública i/o utilització d’instal·lacions municipals

50,00 €

Autoritzacions per la connexió a la xarxa d’aigua o clavegueram d’habitatges (per unitat)

100,00 €

Autoritzacions per la connexió a la xarxa d’aigua o clavegueram de Comerços, botigues, supermercats,
perruqueries, despatxos, oficines bancàries, bars o similars (per unitat)

120,00 €

Autoritzacions per la connexió a la xarxa d’aigua o clavegueram de hotels, restaurants, fondes, indústries i
similars (per unitat)

180,00 €

Autoritzacions per la connexió a la xarxa d’aigua o clavegueram de piscines (per unitat)

100,00 €
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8.3. Intervenció integral de l’Administració en les activitats i instal·lacions
Procediment de llicència/autorització/comunicació/modificació d’activitat
Tramitació del procediment de Llicència/Comunicació Ambiental municipal (annex II LPCA)

200,00 €

Tramitació del procediment de Llicència/Comunicació municipal recreativa i/o espectacles (REPAR)

200,00 €

Tramitació del procediment de Comunicació d’inici d’activitat econòmica (s/annex 18/2020)

100,00 €

Canvi de titularitat de llicència/autorització/comunicació
Canvi titularitat de Llicència/Comunicació Ambiental municipal (annex II LPCA)

50,00 €

Canvi de titularitat de Llicència/Comunicació municipal recreativa i/o espectacles (REPAR)

50,00 €

Canvi de titularitat d’activitat econòmica sotmesa a comunicació (s/annex 18/2020)

50,00 €

Informes, certificacions, revisions i controls
Tramitació del procediment de revisió de Llicència/Comunicació Ambiental municipal (annex II LPCA)

50,00 €

Tramitació del procediment de revisió de Llicència/Comunicació municipal recreativa i/o espectacles (REPAR)

50,00 €

Tramitació del procediment de revisió d’activitat econòmica sotmesa a comunicació (s/annex 18/2020)

50,00 €

Als procediments de modificació de l’activitat que comporten canvis substancials, se’ls aplicarà la mateixa quantia que la establerta en el
procediment de llicència ambiental.
Les publicacions en butlletins oficials no estan incloses en la taxa, i aniran a càrrec de la persona interessada.
Per acord de l’Ajuntament, i quan l’interès públic així ho aconselli, es podrà reduir, o fins i tot deixar exemptes de taxes, aquelles llicències
l’activitat de les quals convingui fomentar, bé per la seva naturalesa o bé pel seu emplaçament.

8.4. Activitats en matèries d’urbanisme i obres
Expedients de llicències d’obres
*La quota tributària serà el resultat d’aplicar el percentatge del 0,2 % sobre el pressupost total de l’obra, amb un
mínim de 50,00 € per expedient

50,00 €*

Pròrroga pel termini de l’inici o finalització d’obres

50,00 €

Certificats
Emissió de certificats d’informes urbanístics i de cèdules urbanístiques

50,00 €

Emissió de certificats d’aquells informes provocats per l’activitat o l’omissió de la persona interessada i que no
formin part d’algun expedient ja tarifat

50,00 €

Planejament i gestió urbanística
Plans parcials

745,00 €

Projectes d’urbanització

500,00 €

Projectes de reparcel·lació i de compensació

500,00 €

Plans especials

500,00 €

Estudis de detall

300,00 €

Modificacions de normes subsidiàries o plans parcials

500,00 €

Altres projectes urbanístics

300,00 €

Aquestes tarifes no inclouen els anuncis oficials preceptius, que
aniran a càrrec de la persona interessada.
Per acord de l’Ajuntament, i quan l’interès públic així ho aconselli,
es podrà reduir, o fins i tot deixar exempt de taxes aquests tipus
d’expedients. En aquests casos, l’import exempt serà considerat com
a col·laboració municipal al desenvolupament urbanístic.
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8.5. Autoritzacions i llicències municipals no classificades
Expedients varis
Per cada autorització o llicència

50,00 €
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Article 9. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment en què s’iniciï la realització de
l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable, a sol·licitud
de part o d’ofici.
S’entendrà sempre que l’inici de l’activitat administrativa afecta o es
refereix singularment al subjecte passiu, donant lloc a l’existència
posterior de la realització del fet imposable.
A aquests efectes, hom entendrà iniciada l’activitat administrativa
en la data de presentació de la sol·licitud, en el supòsit que aquest
la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit, l’inici de l’activitat serà la declaració per
part de l’òrgan de l’Ajuntament de procedir d’ofici.

Article 10. Gestió
S’exigirà el dipòsit previ de l’import total de la quota tributària amb
anterioritat a la meritació.
La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment
establert en l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació.

Article 11. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se per qualsevol dels instruments
previstos en l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació.

Article 12. Inspecció i recaptació.
La inspecció i la recaptació de les taxes es realitzarà d’acord amb el
que s’estableix a la Llei General Tributària i a les altres lleis reguladores,
així com a les disposicions dictades pel seu desenvolupament, i a
l’ordenança General de gestió, inspecció i recaptació.

Aprovat per 7 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas) i 1 abstenció
(Marc Sabater Armengou)

12.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL,
A FAVOR D’EMPRESES EXPORTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
(EXPD. X2021000180)
Antecedents de fet:
En data 18 de març de 2021 per provisió d’Alcaldia es sol·licita l’emissió
d’informe de Secretaria-Intervenció en relació a la modificació
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments d’interès general.
Vist que la última modificació de l’esmentada ordenança va ser
publicada al BOP núm. 245 de 24 de desembre de 2012, i hi ha
articles que s’han de modificar. És per aquest motiu que l’Ajuntament
de Peralada proposa modificar l’article 2, 3 i 7 de l’OF.
Informe de secretaria-intervenció de data 18 de març de 2021, favorable.

Article 13. Infraccions i sancions.

Fonaments jurídics:

En tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions
tributàries, així com a la determinació de les sancions que
corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat per a la
Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i
la desenvolupen.

- Articles 17 i 20 i ss, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals (en
endavant TRLHL)

Article 14. Vigència

- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments d’interès general.

La present ordenança, una vegada aprovada definitivament, entrarà
en vigor l’endemà de la seva publicació íntegre al BOP i seguirà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
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 als departaments corresponents.
“Llegida la proposta per part de la sra. Rosa Cortada, el regidor sr. Marc
Sabater manifesta que troba necessari actualitzar l’ordenança hi pregunta
si s’ha fet un estudi de les ordenances dels municipis de l’entorn, al qual
el sr. Alcalde respon afirmativament”.
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Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:

- Articles 22.2.d) i 47.1 d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (en endavant LRBRL).

L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les
ordenances fiscals essent el següent:
- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal pel
Ple de la Corporació.
- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels quals
els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar l’expedient
i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança.
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense
necessitat d’acord plenari.
- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal en
el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà en vigor
fins que s’hagi portat a terme la publicació.
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Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és
el Ple de la Corporació per majoria simple.

També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes
de comunicació electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica,
televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin titulars de
les mateixes.

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

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de
subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a
què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents
xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments.

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local,
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general, quedant la seva redacció de la següent forma:

3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti
aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a
la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública,
regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.

“Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció (s’ha
de modificar)

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés

Resolució:

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització
privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis
de subministraments que resultin d’interès general o afectin la
generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre
que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar
antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència
de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats
anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres
mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través
de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa
l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la
utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir
Telefónica SA els diferents títols que habiliten relatius a serveis de
telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa
perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9%
dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al
pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança
les empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar
els serveis de comunicacions electròniques, quan no siguin titulars
de les instal·lacions.

1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de
subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la
totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es
refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament
o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com
la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés
fins a l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada
trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació
per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal,
especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups
integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3
d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa
de distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què
es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a
la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments
de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la
quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la
minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present
Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació
de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el
seu import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant el mes
d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat
al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs
d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei
general tributària.”

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de
serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin
a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de
proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, i altres
d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.

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.

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores
dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores
dels mateixos.

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.

Article 3r. Subjectes passius

CASA DE LA VILA
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“Llegida la proposta per part de la regidora sra. Rosa Cortada, s’exposa
que només es modifiquen aquells articles que cal actualitzar, al qual el
sr. Marc Sabater pregunta per quina raó, responent la sra. Cortada que a
petició dels serveis administratius. Manifesta el sr. Alcalde que es tracta
d’una qüestió tècnica”.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:
Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria
Cortada Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona
Canela, Aina Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas,
Marc Sabater Armengou)

13.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA VERIFICACIÓ DEL TEXT
REFÓS DE L’AMPLIACIÓ D’EQUIPAMENT ESCOLAR.
(EXPDT. X2020000262)
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.
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.
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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.
13. En data 9 de febrer es rep una notificació del Departament de
Territori i Sostenibilitat on es requereix que es facin una sèrie de
modificacions al projecte tècnic.
14. En data 16 de març de 2021 es rep l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona on s’aprova definitivament al 8ª modificació
del POUM de Peralada, supeditada a la presentació del Text Refós,
verificat per part del Ple, degudament diligenciat i que incorpori les
prescripcions següents:
-1.1 Cal una qualificació del solar única com a equipament docent així
com justificar que els paràmetres urbanístics d’aplicació permetran
la implantació del programa complert del centre docent així com la
previsió de creixement que pugui tenir.
-1.2 Cal corregir els paràmetres edificatoris de l’equipament segons
la clau F del quadre de la memòria que es troba a la pàgina 10.
-1.3 Cal incloure a la memòria un informe de sostenibilitat econòmica
que hauria de contenir, pel que fa aquesta modificació, la justificació
de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la
ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances
públiques de les administracions responsables de la implantació i el
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació
dels serveis necessaris.
Així mateix, l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona faculta el Secretari de l’Agenda Urbana i Territori per donar
conformitat, previ informe favorable dels serveis tècnics, al text refós
presentat per l’Ajuntament en compliment d’aquest acord i ordenar la
publicació en el DOGC d’aquest acord i de les normes urbanístiques
corresponents, a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

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.
- Article 22.2.c) i 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
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Proposta:
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la verificació del Text Refós de l’expedient de la
Modificació puntual núm. 8 del POUM de Peralada. Ampliació
Equipament Escolar, redactat pels serveis tècnics municipals del
mes de març de 2021.
Segon. Traslladar el Text Refós verificat i diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona per la seva publicació al DOGC.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:
Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria
Cortada Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona
Canela, Aina Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas,
Marc Sabater Armengou)

14.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ
RU-2A I RU-2B (URBANITZACIÓ NOVA PERALADA).
(EXPDT. X2014000157)
Antecedents:

1.- Mitjançant la Resolució de l’Alcaldia núm. 186/2014, de 8 de
juliol, es va aprovar inicialment el Projecte de modificació de Pla
especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A-RU.2B,
la finalitat del qual és la de girar el sentit de les parcel·les 8 i 9 de
la unitat d’actuació desenvolupada UA-1, ja que confronten amb
la unitat d’actuació no executada UA-3, sense que aquest canvi
suposi la modificació de la superfície d’aquestes dues, que ha estat
redactat pels Serveis Tècnics municipals en els termes que consten
en l’expedient;
2.- el Projecte de modificació es va sotmetre a informació pública
durant el termini d’un mes*, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Girona núm. 138 de 21 de juliol de 2014, al diari El
Punt de 24 de juliol de 2014, als taulers d’anuncis i a la web municipal
www.peralada.org, i es va citar personalment Nova Peralada, SL, com
a propietaris dels terrenys compresos en aquest, sense que s’hagin
presentat al·legacions, segons consta en el certificat de la Secretaria;
3.- El Ple de l’ajuntament, a la sessió celebrada el dia 29 de setembre
de 2014, va aprovar provisionalment el Projecte de modificació de
Pla especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A-RU.2B
i va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el Pla
esmentat i una còpia de l’expedient administratiu, a l’efecte de la
seva aprovació definitiva i publicació posterior al DOGC.
Doncs bé, aquesta Comissió, a la sessió celebrada el dia 27 de
novembre de 2014, va acordar retornar l’expedient a l’ajuntament
ja que l’aprovació serà competència municipal , quan sigui vigent
el document de POUM que s’ha tramitat en compliment de la
sentència del TSJ Catalunya de 7 de juny de 2013.
Aquest condició es va complir amb la publicació del nou POUM al
DOG de Catalunya núm. 6791 de 19 de gener de 2015.
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4.- El Ple de l’Ajuntament, a la sessió celebrada el dia 21 de
desembre de 2020, va aprovar el Conveni transaccional entre
l’Ajuntament i Nova Peralada, SL, subscrit per posar fi al procediment
contenciós-administratiu Ordinari que es tramita davant el Il·lm.
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 dels de Girona sota el núm.
363/2018.
Doncs bé, mitjançant la Interlocutòria núm 17/2021 de 4 de febrer
de 2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona va
homologar el conveni transaccional.
5.- En execució del que es va pactar en el Conveni d’Homologació,
resulta procedent reprendre la tramitació de la modificació 2 del PE
de referència, per a complir els compromisos adquirits per les parts
per a resoldre amistosament el conflicte suscitat.
6.- Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha
tramitat d’acord amb la legislació aplicable, i és procedent l’aprovació
definitiva pel Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,

Fonaments de dret:
- Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme i Llei 3/2012 de modificació del text refós.
- Llei 3/2012, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 (DOGC 29/02/2012).
- Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2005,
d’urbanisme.
- POUM Text Refós 2014. Aprovació definitiva 27 de novembre de
2014. Publicat al DOGC Núm. 6791 de 19.1.2015.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

RESOLUCIÓ
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar definitivament, de conformitat amb el previst en
l’article 81.1.d) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , en relació amb l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, el Projecte de modificació de Pla especial de millora urbana de
la unitat d’actuació RU.2A-RU.2B, la finalitat del qual és la de girar
el sentit de les parcel·les 8 i 9 de la unitat d’actuació desenvolupada
UA-1, ja que confronten amb la unitat d’actuació no executada UA3, sense que aquest canvi suposi la modificació de la superfície
d’aquestes dues, redactat pels Serveis Tècnics municipals, en els
termes de l’aprovació inicial.
Segon. Trametre als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona la
documentació tècnica i administrativa completa, d’acord amb el que
preveu l’art. 88 del DL 1/2010, als efectes d’informació, coordinació
i arxivament, com a condició prèvia a la publicació del present acord.
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Tercer. Un cop complimentat l’apartat anterior, publicar, el present
Acord juntament amb les Normes urbanístiques del Pla Especial en el
Butlletí Oficial de la Província Girona, al efecte de la seva executivitat,
i en diari. Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la
seu electrònica d’aquest Ajuntament (www.peralada.org), tal
com estableixen en els articles 103 I 106 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
en concordança amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Quart. Notificar als propietaris dels terrenys l’aprovació definitiva del Pla.
Cinquè. Facultar l’alcalde-president per a la tramitació i execució
d’aquest acords.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:
Aprovat per 7 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas) i 1 abstenció
(Marc Sabater Armengou)

15.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE LES
OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE VILA-SACRA I DE PERALADA
(EXPDT. X2020000754)
Antecedents de fet:
1.- Vist el registre d’entrada E2020004874 de data 24 de desembre
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 que en el mateix registre d’entrada anterior hi figura l’escrit
de convocatòria als Ajuntaments de Vila-sacra i Peralada pel dia 10
de febrer de 2021, a la seu del nostre Ajuntament.
3.- Vist que la data d’iniciació de les operacions ha estat notificada
per la present Corporació als propietaris de les finques afectades en
data 20 de gener de 2021.
5.- Vist el certificat de la secretària-interventora emès en data
18 de març de 2021, on es certifica que els veïns de les finques
afectades per la delimitació dels termes municipals de Peralada i
Vila-sacra han estat notificats de la data i el lloc on s’efectuaran les
operacions de delimitació entre els dos termes municipals esmentats
corresponents al terme municipal entre Figueres i Peralada.
6.- Vist que en data 10 de febrer de 2021 s’aixeca Acta de les
operacions de delimitació corresponents al terme municipal entre
Vila-sacra i Peralada.
7.- Vist que en data 19 de març de 2021 s’incorpora Informeproposta de secretaria favorable.
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- 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 Vila-sacra i de Peralada
de data 10 de febrer de 2021, 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.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:
Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada
Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina
Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater
Armengou)

16.- PROPOSTA D’ACORD DE LA RENOVACIÓ DEL CONVENI
DE CESSIÓ GRATUÏTA D’ÚS DE DESFIBRIL·LADORS I
GESTIÓ DE LA SEVA XARXA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE
PERALADA.
(EXPDT. X2021000016)

Fonaments de dret:

Antecedents de fet:

- 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.

1.- Per decret d’alcaldia núm. 22/2012 de data 23/01/2013 es va
aprovar a l’Ajuntament de Peralada el conveni de cessió gratuïta
de dos desfibril·ladors fixos i un de mòbil entre Dipsalut i aquest
ajuntament en el marc del programa “Girona, Territori Cardioprotegit”.
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3.- Vist que el 4 de novembre de 2016 es va signar el conveni de
gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Peralada.
2.- Vist que el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Peralada i
Dipsalut va finalitzar el dia 31 de desembre de 2019.
3. Vist el registre d’entrada E2021000133, de data 14 de gener de
2021 on es sol·licita la renovació del conveni de cessió d’ús i gestió
de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Peralada.
4.- Atès que l’Ajuntament de Peralada està interessat en continuar
amb la col·laboració endegada en el programa de promoció de
la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” que s’impulsa
anualment en el marc del Catàleg de Serveis. Aquest programa té
com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils
arreu de la demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuïta
de desfibril·ladors lliures i facilitar-ne l’ús i el manteniment.

Fonaments de dret:
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria
Cortada Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona
Canela, Aina Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas,
Marc Sabater Armengou)

17.0.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ACTUALITZACIÓ DELS
CARRERS DEL MUNICIPI DE PERALADA.
(EXPDT. X2021000094)
Antecedents de fet:
1.- Registre d’entrada RE2021000261 de data 28 de gener de 2021,
on la Diputació de Girona informa l’Ajuntament de la seva voluntat
d’actualitzar el carrerer del municipi de Peralada.
2.- L’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Girona col·labora en aquesta actualització mitjançant
el SITMUN, Sistema d’Informació Territorial Municipal.
3.- Vista la necessitat de l ‘Ajuntament de sol·licitar el servei SITMUN,
prestat per la Diputació de Girona.

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

Fonaments de dret:

- Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut

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

- Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública

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

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

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

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

Resolució:

Resolució:

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

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

Primer. APROVAR la sol·licitud del servei SITMUN ofert per la
Diputació de Girona per actualitzar el carrerer del municipi de Peralada.

Primer. APROVAR el conveni entre l’Ajuntament Peralada i
l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona per la cessió
gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de
l’Ajuntament de Peralada

Segon. Sol·licitar el servei SITMUN a la Diputació de Girona.

Segon. TRASLLADAR certificat del present acord a l’ l’Organisme
de Salut Pública de la Diputació de Girona
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 intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:

CASA DE LA VILA

Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:
Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria
Cortada Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona
Canela, Aina Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas,
Marc Sabater Armengou)

18.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEL ROC D’OR AL SENYOR
RAMON CLOS BECH, JUTGE DE PAU DE PERALADA
DURANT 22 ANYS (1999-2021).
(EXPDT. X2021000036)
El Reglament regulador de la concessió d’honors i distincions per
part de l’Ajuntament de Peralada fou aprovat pel Ple en data 12 de
març de 1999 i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 81 de 26
de juny de 1999 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
2959 de 24 d’agost de 1999.
Aquest reglament va crear el distintiu honorífic del Roc, en les
categories d’or i plata. El Roc és la insígnia que honora els membres
electes de l’Ajuntament de Peralada.
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Per acord motivat del Ple de l’Ajuntament, el Roc d’Or o de Plata es
podrà lliurar també a les persones que ocupin o hagin ocupat càrrecs
de responsabilitat al servei de l’Ajuntament, de les seves entitats o
empreses dependents, o al servei de la comunitat.
El senyor Ramon Clos Bech ha ocupat el càrrec de jutge de pau de
Peralada des del 24 de febrer de 1999 fins al 15 de gener del 2021, i
amb anterioritat (20 de febrer de 1984 - 23 de febrer de 1999) fou
Jutge de Pau substitut.
Durant aquests vint-i-dos anys de servei ininterromput al municipi
de Peralada, ha exercit el càrrec de jutge de pau amb professionalitat,
dedicació i lleialtat a la comunitat, i s’ha distingit per la seva vocació
de servidor públic, la seva disponibilitat i el seu esforç i bona voluntat
per fer de mediador en els conflictes veïnals.
Atès que, per tot això, resulta acreditat que el senyor Ramon
Clos Bech compleix el requisit previst en l’article 8 del Reglament
regulador de la concessió d’honors i distincions per rebre el Roc d’Or;
Atès que el senyor Ramon Clos Bech va expressar la seva voluntat de
no presentar-se a reelecció al càrrec de Jutge de Pau de Peralada, i que
les mesures actuals per fer front al risc de brots de la tercera onada la
pandèmia desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats
no imprescindibles, proposo al Ple l’adopció dels acords següents:

El senyor Enric Serra Planas fou regidor de l’Ajuntament de Peralada
durant dotze anys seguits, des de 2007 fins a 2019.
Atès que, per tot això, resulta acreditat que el senyor Enric Serra
Planas compleix el requisit previst en l’article 8 del Reglament
regulador de la concessió d’honors i distincions per rebre el Roc d’Or;
Atès que les mesures actuals per fer front al risc de brots de la
tercera onada la pandèmia desaconsellen els desplaçaments i la
realització d’activitats no imprescindibles, proposo al Ple l’adopció
dels acords següents:
Primer. Atorgar a l’exregidor Enric Serra Planas el Roc d’Or de
l’Ajuntament de Peralada.
Segon. Fer-li el lliurament de la distinció en un acte públic, que tindrà
lloc quan les mesures sanitàries per fer front al risc de brots de la
pandèmia ho facin viable.
Tercer. Inscriure al Llibre d’honors de distincions i nomenaments de
l’Ajuntament de Peralada l’atorgament del Roc d’Or al senyor Enric
Serra Planas.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:

Primer. Atorgar al senyor Ramon Clos Bech, Jutge de Pau de Peralada
durant vint-i-dos anys consecutius (de 1999 a 2021), el Roc d’Or de
l’Ajuntament de Peralada.

Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria
Cortada Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona
Canela, Aina Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas,
Marc Sabater Armengou)

Segon. Fer-li el lliurament de la distinció en un acte públic, que tindrà
lloc quan les mesures sanitàries per fer front al risc de brots de la
pandèmia així ho facin viable.

20.- ASSUMPTES URGENTS

Tercer. Inscriure al Llibre d’honors de distincions i nomenaments
de l’Ajuntament de Peralada l’atorgament del Roc d’Or al senyor
Ramon Clos Bech.
Sense que es produeixin intervencions, se sotmet la proposta a
votació quedant aprovada amb el resultat següent:
Aprovat per 8 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria
Cortada Sánchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona
Canela, Aina Cabello Palahí, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas,
Marc Sabater Armengou)

19.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEL ROC D’OR AL SENYOR
ENRIC SERRA PLANAS, REGIDOR DE L’AJUNTAMENT
DE PERALADA DURANT 12 ANYS (2007-2019). (EXPDT.
X2021000037)
El Reglament regulador de la concessió d’honors i distincions per
part de l’Ajuntament de Peralada, fou aprovat pel Ple en data 12 de
març de 1999 i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 81 de
26 de juny de 1999 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 2959 de 24 d’agost de 1999.
Aquest reglament va crear el distintiu honorífic del Roc, en les
categories d’or i plata. El Roc és la insígnia que honora els membres
electes de l’Ajuntament de Peralada. En la categoria d’or serveix per
honorar els alcaldes i regidors que han ocupat el càrrec durant dotze
anys continuats o setze anys alterns.

No n’hi ha.

21.- PRECS I PREGUNTES
“Pregunta el sr. Marc Sabater sobre l’abocador il·legal de runes, al qual
el sr. Alcalde respon que es va traslladar l’informe tècnic a medi ambient
i estem pendents que l’Agència de residus, que és qui té la competència,
acordi les actuacions corresponents.
Demana el sr. Sabater poder tenir accés als informes de les regidories
abans del Ple, al qual el sr. Alcalde respon que ho han acabat aquesta
mateixa tarda, tot i que procuraran facilitar-ho amb antelació.
Al ple anterior, en relació al nom del municipi, un veí va trucar a
l’ambulància, va especificar que era a Vilanova de la Muga i es va enviar
l’ambulància a Peralada. Es va poder parar l’ambulància a la carretera però
potser altres vegades no hi serem a temps. Enlloc d’anar al C/ Roses de
Vilanova van anar a Peralada. En aquest sentit, manifesta el sr. Alcalde
que a Peralada no existeix el C/ Roses. Continua el sr. Sabater manifestant
que són exemples que creen confusió, al qual el sr. Alcalde respon que és
la imperícia d’una persona.
Fa avinent el sr. Sabater que la casa d’en Reig té un vidre trencat, al qual
el sr. Alcalde respon que l’assegurança ho havia de canviar avui i que els
vigilants hi van posar un cartró per a protegir-ho de forma provisional.
Al c/ Nou hi ha dos cotxes que fan cara d’abandonats. Respon el sr.
Alcalde que teníem un conveni amb el CCAE però que aquest ha renunciat
al mateix i no sap si és vigent o no.
Pregunta el sr. Sabater si l’Ajuntament de Castelló ha informat quan donarà
aigua del Rec del Molí, al qual el sr. Alcalde respon negativament.
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Pregunta el sr. Sabaté si hi ha algun problema amb la delimitació amb
Castelló, al qual el sr. Alcalde respon negativament.
Pregunta el sr. Sabater per la carretera de Vilanova a Castelló, al qual el
sr. Alcalde respon que no ha trucat a carreteres.
Pregunta el sr. Sabater sobre l’informe d’aigües blanques de la depuradora
al qual el sr. Alcalde respon que s’ha encarregat i s’ha enviat a l’ACA”.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.

Peralada, document datat i signat electrònicament,

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
1 DE JULIOL 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
David Bigas Vargas, Regidor/A
Marc Sabater Armengou, Regidor/A
Joan Carles Planas Suñer Regidor/A

Cap

PLE2021000004
Caràcter: Ordinària
Data: 1 de juliol de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 21:48 h
Lloc: Sala de Plens

Han excusat la seva absència:
Aina Cabello Palahi, Regidor/A

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 25 de març de 2021 (EXPDT. X2021000176)
2.- Resolucions de l’alcalde i els regidors delegats. Assabentats
3.- Informes de les regidories
4.- Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei municipal de la Llar d’Infants Orlina (EXPDT.
X2021000407)

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 de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa pel servei de piscina municipal (EXPDT. X2021000410)
6.- Proposta d’acord de la verificació del text refós de la instal·lació
soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no
urbanitzable amb l’acord de la comissió d’urbanisme de 8 de juny de 2020
(EXPDT. X2019000513)
7.- Proposta d’acord de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Castelló d’Empúries i de Peralada (EXPDT. X2021000196)
8.- Proposta d’acord de la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2022, del
Conveni Interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Social
i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada,
per la prestació del servei del centre de dia de la gent gran (EXPDT.
X2021000322)
9.- Proposta d’acord de la moció per l’adhesió a la celebració de la
Setmana Europea de la Mobilitat Sotenible i Segura 2021 (EXPDT.
X2021000365)
10.- Assumptes urgents
11.- Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Vots en contra: Cap

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 25 DE MARÇ DE 2021. (EXPDT. X2021000176)

Abstencions: Cap

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.

2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I ELS REGIDORS
DELEGATS. ASSABENTATS
DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DEL PLE ORDINARI
DE 25 DE MARÇ DE 2021 I FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLE
ORDINARI DE 1 DE JULIOL DE 2021

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

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

NÚMERO

EXPEDIENT

DEC AUTORITZACIO SOL·LICITUD US INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I PISCI25/06/2021
NA PER CAMPUS FUTBOL ESTIU 21062021

2021DECR000316

X2021000316

DEC APROVACIO FACTURA 2113 4RESTAURA 23062021

24/06/2021

2021DECR000315

X2021000055

DEC VACANCES 22-30 JUNY 23062021

24/06/2021

2021DECR000314

X2021000373

DEC INCOACIO EXP. DISCIPLINA URBANISTICA 17062021

23/06/2021

2021DECR000313

X2021000382

DEC EXCLUSIO CANDIDAT GUANYADOR CONCURS 15062021

23/06/2021

2021DECR000312

X2021000242

DEC ADMESOS I EXLOSOS DEFINITIU 23062021

23/06/2021

2021DECR000311

X2021000277

DEC CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT MORERES LLAR INFANTS 14062021

23/06/2021

2021DECR000310

X2021000388

DEC CONTRACTACIO REVISIO PERIODICA PAVELLO 14062021

23/06/2021

2021DECR000309

X2021000389

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 1/15 JUNY 22062021

23/06/2021

2021DECR000308

X2021000391

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 JUNY 21062021

23/06/2021

2021DECR000307

X2021000390

DEC NOMINES JUNY 2021 22062021

22/06/2021

2021DECR000306

X2021000409

DEC PRODUCTIVITAT 1R SEMESTRE 2021 21062021

21/06/2021

2021DECR000305

X2021000398

DEC AUTORITZACIO PER A CAMPAMENTS A L'ESTANYOL ESTIU 21062021

21/06/2021

2021DECR000304

X2021000153

DEC CONTRACTACIO I CONSTITUCIO BORSA TREBALL 21062021

21/06/2021

2021DECR000303

X2021000145

DEC ASSABENTAT MODIFICACIO SUPERFICIE 17062021

19/06/2021

2021DECR000302

X2021000236

DEC CANVI TITULAR ACTIVITAT DESFAVORABLE 14062021

19/06/2021

2021DECR000301

X2021000350

DEC ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIU 19062021

19/06/2021

2021DECR000300

X2021000136

DECRET AMPLIACIO JORNADA 1 JULIOL A 30 SETEMBRE

19/06/2021

2021DECR000299

X2018000307

DEC CONCESSIO PERMIS EXAMEN 22-06 18062021

19/06/2021

2021DECR000298

X2021000399

CASA DE LA VILA

DATA

41
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DEC CONTRACTACIO ACTUACIO REVETLLA SANT JOAN 2021 VILANOVA DE LA
19/06/2021
MUGA 16062021

2021DECR000297

X2021000400

DEC US TARIMA PETITA PER FER EL FESTIVAL DE FINAL DE CURS DE L'ESCOLA RAMON MUNTANER 18062021

18/06/2021

2021DECR000296

X2021000403

DEC DESISTIMENT OBRES 17062021

18/06/2021

2021DECR000295

X2019000729

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO J.C.S 07062021

18/06/2021

2021DECR000294

X2021000158

DEC CONVOCATORIA MESA EXCLUSIO LAZARO 15062021

16/06/2021

2021DECR000293

X2021000242

PAGA EXTRA ESTIU 2021

16/06/2021

2021DECR000292

X2021000375

DEC CONTRACTACIO ESTUDI TOPOGRAFIC CASA DE LES BOMBES 02062021

16/06/2021

2021DECR000291

X2021000355

DEC CONTRACTACIO ESTUDI TERREAL 02062021

16/06/2021

2021DECR000290

X2021000354

DEC CONTRACTACIO ENCAPSULAT REFREDADORA 01062021

16/06/2021

2021DECR000289

X2021000353

DEC ESTIMACIO PARCIAL RECURS REPOSICIO SUBVENCIO FAÇANA 14062021 16/06/2021

2021DECR000288

X2019000276

DECRET RESOLUTORI RECURS ALÇADA

16/06/2021

2021DECR000287

X2021000145

DEC APROVACIO PADRO LLAR JUNY 2021 15062021

15/06/2021

2021DECR000286

X2020000439

DECRET VACANCES 25 I 28 JUN

15/06/2021

2021DECR000285

X2020000118

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA C. NOU DE SANT JOAN, 27 11062021

15/06/2021

2021DECR000284

X2021000358

DECRET VACANCES 25-06-21

14/06/2021

2021DECR000283

X2021000077

DECRET PROVISIONAL ADMESOS EXLOSOS

13/06/2021

2021DECR000282

X2021000277

DEC US SALA ESPAI JOVE DURANT EL MES DE JULIOL 11062021

13/06/2021

2021DECR000281

X2021000380

DEC US SALA DEL RESTAURANT EL CENTRE PER PAR DE L'INSTITUT 11062021 13/06/2021

2021DECR000280

X2021000379

DEC ORDRE DEL DIA 11062021

11/06/2021

2021DECR000279

X2021000385

DEC VACANCES 25-06, 16-07, 30-08A 10-09 10062021

11/06/2021

2021DECR000278

X2021000071

CONCESSIO PRORROGA 6 MESOS EXCEDENCIA

11/06/2021

2021DECR000277

X2021000075

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/31 MAIG 2021 10062021 10/06/2021

2021DECR000276

X2021000361

DEC ACTA REPRESENTACIO 09062021

10/06/2021

2021DECR000275

X2021000374

DEC MODIFICACIO CALENDARI FISCAL 2021 09062021

09/06/2021

2021DECR000274

X2020000662

DECRET VACANCES 11-06-2021

09/06/2021

2021DECR000273

X2021000373

DEC SOL SUBVENCIO GARANTIA JUVENIL 08062021

08/06/2021

2021DECR000272

X2021000372

DECRET VACANCES DEL 21 A 27 JUNY

08/06/2021

2021DECR000271

X2021000043

DECRET ESMENA ERROR 4H DIARIES

08/06/2021

2021DECR000270

X2019000398

DEC ATORGAMENT SUBVENCIO FAÇANA 03062021

08/06/2021

2021DECR000269

X2019000068

DEC BAIXA GUAL M.A.M C DE LA FONT 16E 07062021

08/06/2021

2021DECR000268

X2021000369

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO MAIG 07062021

07/06/2021

2021DECR000267

X2021000117

DEC ORDRE DEL DIA 07062021

07/06/2021

2021DECR000266

X2021000368

DEC ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL 04062021

04/06/2021

2021DECR000265

X2021000136

DEC CANVI DATA EXAMENS DE 25 I 27 MAIG A 8 I 10 JUNY 03062021

04/06/2021

2021DECR000264

X2021000076

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 01062021

01/06/2021

2021DECR000263

X2017000354

DEC CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE B 31052021

31/05/2021

2021DECR000262

X2021000242

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 1/15 MAIG 29052021

31/05/2021

2021DECR000261

X2021000346

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 MAIG 29052021

31/05/2021

2021DECR000260

X2021000345

DEC CONCESSIO REDUCCIO JORNADA 28052021

31/05/2021

2021DECR000259

X2019000398

DEC ORDRE DEL DIA 28052021

31/05/2021

2021DECR000258

X2021000344
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DEC MODIFICACIO TERMINI BASES I CONVOCATORIA 23052021

28/05/2021

2021DECR000257

X2021000035

DECRET AP 25-05 I 16-06-2021

28/05/2021

2021DECR000256

X2021000343

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT DISCAPACITAT PER HAVER
EXTRAVIAT LA SEVA ORIGINAL 26052021

27/05/2021

2021DECR000255

X2021000331

DECRET NOMINES MAIG 2021

27/05/2021

2021DECR000254

X2021000326

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA
PER A MUDANÇA 25052021

27/05/2021

2021DECR000253

X2021000327

DEC AP 25-05-2021

25/05/2021

2021DECR000252

X2021000261

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA PER A MUDANÇA
AMB PLATAFORMA 24052021

24/05/2021

2021DECR000251

X2021000320

DEC CONVOCATORIA MESA OBERTURA SOBRE CONTRACTACIO
PISCINA 24052021

24/05/2021

2021DECR000250

X2021000242

DEC CONTRACTACIO CONSTRUCCIO VORERA C. SANT SEBASTIA 12052021

24/05/2021

2021DECR000249

X2021000302

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO SENYALITZACIO CURSA DE LA DONA
CASTELLO EMPURIES 22052021

24/05/2021

2021DECR000248

X2021000258

DEC CONCESSIO OVTP PL. DEL CARME AMB EQUIOSC 26 MAIG
I 16 JUNY 2021 21052021

24/05/2021

2021DECR000247

X2021000317

DEC APROVACIO PADRO LLAR INFANTS MAIG 21052021

24/05/2021

2021DECR000246

X2020000439

DEC ORDRE DEL DIA 21052021

24/05/2021

2021DECR000245

X2021000325

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISCAPACITAT
JMTT 20052021

21/05/2021

2021DECR000244

X2021000324

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONES A
MB DISCAPACITAT CBLL 20052021

21/05/2021

2021DECR000243

X2021000323

DEC CONCESSIO SUBVENCIO I BESTRETA A ASSOCIACIO PERLAGATS 20052021 20/05/2021

2021DECR000242

X2020000722

DEC APROVACIO FACTURES 19052021

19/05/2021

2021DECR000241

X2021000055

DEC ADJUDICACIO CONTRACTE CASAL D'ESTIU 19052021

19/05/2021

2021DECR000240

X2021000174

DEC INSCRIPCIO ASSOCIACIO PERLAGATS A REGISTRE MUNICIPAL ASSOCIACIONS 19052021

19/05/2021

2021DECR000239

X2020000522

DEC AUTORITZACIO PAS CICLISME CASTELLO EMPURIES 19052021

19/05/2021

2021DECR000238

X2021000244

DEC VC I AP 20I 21 MAIG 2021

19/05/2021

2021DECR000237

X2021000077

DEC US PAVELLO I PISCINA PER FER CASAL D'ESTIU 14052021

14/05/2021

2021DECR000236

X2021000313

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 12052021

13/05/2021

2021DECR000235

X2019000068

DEC ASSABENTAT NETEJA HABITATGE C. SABATERIA, 5 13052021

13/05/2021

2021DECR000234

X2021000307

DEC ESMENA ERROR ARITMETIC DEVOLUCIO FIANÇA 13052021

13/05/2021

2021DECR000233

X2020000424

DEC ORDRE DEL DIA 12052021

13/05/2021

2021DECR000232

X2021000304

DEC ATORGAMENT SUBVENCIO FAÇANA I ICIO 11052021

12/05/2021

2021DECR000231

X2017000240

DEC ADMESOS EXCLOSOS DEFINITIU 11052021

11/05/2021

2021DECR000230

X2021000145

DEC ERROR DE FET CLAUSULES ADMINISTRATIVES 10052021

11/05/2021

2021DECR000229

X2021000242

DEC ASSABENTAT INICI ACTIVITAT 11052021

11/05/2021

2021DECR000228

X2021000286

DEC VACANCES 24 A 31 MAIG 1105202

11/05/2021

2021DECR000227

X2021000299

DEC CONTRACTACIO NETEJA REC VILANOVA 28042021

10/05/2021

2021DECR000226

X2021000278

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 05052021

07/05/2021

2021DECR000225

X2019000729

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 05052021

07/05/2021

2021DECR000224

X2021000158

DEC DEVOLUCIO GARANTIA PROVISONAL A ADJUDICATARI PARC. 56 URB.
PERALADA RESIDENCIAL 06052021

07/05/2021

2021DECR000223

X2020000617

CASA DE LA VILA
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DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO TIC SANT DOMENEC A DIPUTACIO 06052021 07/05/2021

2021DECR000222

X2021000216

DEC DEVOLUCIO FIANCES 04052021

05/05/2021

2021DECR000221

X2018000352

DEC CONCESSIO PERMIS EXAMENS 25, 26, 27 I 28 MAIG 2021

05/05/2021

2021DECR000220

X2021000076

DEC DEVOLUCIO FIANCES 04052021

05/05/2021

2021DECR000219

X2020000424

DEC ESMENA ERROR DE FET ANUNCI LICITACIO 04052021

05/05/2021

2021DECR000218

X2021000242

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA QUIOSC 01052021 04/05/2021

2021DECR000217

X2021000279

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC ABRIL 2021 02052021

04/05/2021

2021DECR000216

X2021000284

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC ABRIL 2021 02052021

04/05/2021

2021DECR000215

X2021000283

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA
PER A MUDANÇA 30042021

04/05/2021

2021DECR000214

X2021000276

DEC ORDRE DEL DIA 30042021

04/05/2021

2021DECR000213

X2021000281

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO ABRIL 2021 29042021

30/04/2021

2021DECR000212

X2021000117

DEC VACANCES 18 A 24 MAIG 2021

30/04/2021

2021DECR000211

X2021000261

DECRET VACANCES 03-05-2021

30/04/2021

2021DECR000210

X2021000060

APROVACIO CIONVOCATORIA TECNIC SERV. ECONÒMICS

30/04/2021

2021DECR000209

X2021000277

DEC LICITACIO CONTRACTE SOCORRISME I CONSERGERIA PISCINA MUNICIPAL 2021 I 2022 27042021

29/04/2021

2021DECR000208

X2021000242

DEC US SALA CENTRE PER DONACIO DE SANG EL DIA 9 DE JUNY 28042021

29/04/2021

2021DECR000207

X2021000273

DEC CONTRACTACIO REPARACIO CAMI DE PIXAMILL 23042021

28/04/2021

2021DECR000206

X2021000264

DEC CONTRACTACIO ORDINADOR CINTA DE CORRER 23042021

28/04/2021

2021DECR000205

X2021000263

DEC CONTRACTACIO REHABILITACIO FAÇANES ANTIGUES ESCOLES DE
NENES DE VILANOVA 32042021

28/04/2021

2021DECR000204

X2021000262

DEC US CAMP FUTBOL DE VILANOVA PER L'ESCOLA JOANA
D'EMPURIES 27042021

27/04/2021

2021DECR000203

X2021000269

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 27042021

27/04/2021

2021DECR000202

X2017000154

DEC APROVACIO NOMINES ABRIL 2021

27/04/2021

2021DECR000201

X2021000260

DEC ORDRE DEL DIA 26042021

26/04/2021

2021DECR000200

X2021000268

DECRET CONCESSIO AP 26-04-2021

23/04/2021

2021DECR000199

X2021000261

DECRET ARROVACIO COMPTES ARRENDAMENT SERVEI AIGUA I CLAVEGUE23/04/2021
RAM 4T TRIM 2020

2021DECR000198

X2021000191

DEC TRASLLAT INFORME TECNIC AL DEP. DE CULTURA 22042021

23/04/2021

2021DECR000197

X2020000253

DEC US PISTA PAVELLO DECRET TORNEIG FEDERATIU PATINATGE 23042021 23/04/2021

2021DECR000196

X2021000221

DEC APROVACIO PADRO VEDAT CAÇA 2020 22042021

22/04/2021

2021DECR000195

X2020000717

DEC AUTORITZACIO US CADIRES A IES CENDRASSOS 21042021

22/04/2021

2021DECR000194

X2021000248

DEC OVP BASTIDA 21042021

22/04/2021

2021DECR000193

X2021000103

DEC APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE CONSERVACIO I RESTAURACIO
CLAUSTRE 21042021

22/04/2021

2021DECR000192

X2021000067

DEC APROVACIO CONVOCATORIA PROCES SELECTIU
ADMINISTRATIU 21042021

21/04/2021

2021DECR000191

X2021000136

DEC ALLARGAMENT TERMINI OVP 21042021

21/04/2021

2021DECR000190

X2021000103

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA
PER A MUDANÇA 21042021

21/04/2021

2021DECR000189

X2021000249

DECRET VACANCES 5 I 6 MAIG 2021

21/04/2021

2021DECR000188

X2021000071

DEC CONVOCATORIA MESA DE CONTRACTACIO OBERTURA SOBRE B 20042021 21/04/2021

2021DECR000187

X2021000174
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DEC ADMESOS I EXCLOSOS AUXILIAR ADMINISTRATIU

20/04/2021

2021DECR000186

X2021000145

DEC DENEGACIO DISTINTIU ESTACIONAMENT CASC HISTORIC RDM 18042021 20/04/2021

2021DECR000185

X2021000186

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 20042021

20/04/2021

2021DECR000184

X2019000642

DEC DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 13042021

20/04/2021

2021DECR000183

X2020000533

DEC DEVOLUCIO FIANÇA ELEMENTS URBANISTICS 13042021

20/04/2021

2021DECR000182

X2020000533

DEC ASSABENTAT 20042021

20/04/2021

2021DECR000181

X2019000271

DEC ORDRE DEL DIA 19042021

20/04/2021

2021DECR000180

X2021000243

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO CANVI TITULARITAT FARMACIA 15042021 20/04/2021

2021DECR000179

X2019000370

DEC AUTORITZACIO PARADA SANT JORDI ONCOLLIGA 15042021

20/04/2021

2021DECR000178

X2021000181

DEC AUTORITZACIO VENDA LLIBRES I ROSES SANT JORDI 02032021

20/04/2021

2021DECR000177

X2021000129

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 15042021

19/04/2021

2021DECR000176

X2021000105

DEC INCOACIO EXPEDIENT SANCIONADOR 12042021

19/04/2021

2021DECR000175

X2021000231

DEC CONVOCATORIA MESA DE CONTRACTACIO 19042021

19/04/2021

2021DECR000174

X2021000174

DEC CONCESSIO PERMIS OPERACIO FAMILIAR 7 I 10 MAIG 2021

19/04/2021

2021DECR000173

X2021000241

DEC ASSABENTAT EXPOSAR VEHICLE ANTIC DAVANT RESTAURANT EL
CENTRE 15042021

19/04/2021

2021DECR000172

X2021000234

DECRET RECONEIXEMENT 1TR TRIENNI J.P.C

15/04/2021

2021DECR000171

X2021000185

DEC ESMENA ERROR DATA CALENDARI PREINSCRIPCIO LLAR 14042021

15/04/2021

2021DECR000170

X2021000227

DEC CONTRACTACIO 08042021

15/04/2021

2021DECR000169

X2021000224

DEC MODIFICACIO BASES SUBVENCIONS ENTITATS 2021 03042021

14/04/2021

2021DECR000168

X2021000035

DEC DEVOLUCIO FIANCES 08042021

13/04/2021

2021DECR000167

X2020000002

DEC ASSABENTAT COMPLIMENT NORMES 08042021

13/04/2021

2021DECR000166

X2021000208

DEC DISTINTIU DE CIRCULACIO NUCLI HISTORIC MARÇ 10042021

13/04/2021

2021DECR000165

X2021000226

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/31 MARÇ 09042021 13/04/2021

2021DECR000164

X2021000225

DEC APROVACIO PADRO LLAR ABRIL 12042021

13/04/2021

2021DECR000163

X2020000439

DEC ORDRE DEL DIA 12042021

13/04/2021

2021DECR000162

X2021000230

DEC APROVACIO BONIFICACIO FAMILIA NUMBROSA 09042021

13/04/2021

2021DECR000161

X2021000228

DEC APROVACIO CALENDAR PREINSCRIPCIO I MATRICULA LLAR CURS
2021-2022 09042021

13/04/2021

2021DECR000160

X2021000227

DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO GESTIO PAVELLO A DIPUTACIO 08042021

09/04/2021

2021DECR000159

X2021000215

DEC APROVACI FACTURES 08042021

08/04/2021

2021DECR000158

X2021000055

DEC CONTRACTACIO REDACCIO MPOUM INSTITUT 06042021

08/04/2021

2021DECR000157

X2021000218

DEC ESMENA ERROR ARITMETIC 07042021

08/04/2021

2021DECR000156

X2021000174

DECRET AP 12-04-21

08/04/2021

2021DECR000155

X2021000077

DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO 03042021

08/04/2021

2021DECR000154

X2021000213

DEC ASSABENTAT HUT 06042021

07/04/2021

2021DECR000153

X2021000202

DEC CONTRACTACIO REPARACIO CAMINS PERALADA 17032021

07/04/2021

2021DECR000152

X2021000175

DEC CONCESSIO AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA
PER A MUDANÇA 06042021

06/04/2021

2021DECR000151

X2021000217

DEC PADRO MARÇ PAVELLO 31032021

06/04/2021

2021DECR000150

X2021000117

DEC SOL SUBVENCIO 30032021

06/04/2021

2021DECR000149

X2021000133

DEC BAIXA IVTM PLACA 319 01042021

06/04/2021

2021DECR000148

X2021000210

CASA DE LA VILA
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DEC REQUERIMENT ACTA DE REPRESENTACIO 01042021

01/04/2021

2021DECR000147

X2021000159

DEC ASSABENTAT CANVI NO SUBSTANCIAL I RECLASSIFICACIO II 31032021

31/03/2021

2021DECR000146

X2020000567

DEC APROVACIO FACTURES 31032021

31/03/2021

2021DECR000145

X2021000055

DEC ASSABENTAT CANVI NO SUBSTANCIAL I RECLASSIFICACIO 30032021

30/03/2021

2021DECR000144

X2020000567

DECRET CONCESSIO AP 1 I 9 ABRIL 2021

30/03/2021

2021DECR000143

X2020000118

DEC SOL. SUBVENCIO NUL 30032021

30/03/2021

2021DECR000142

X2021000124

DEC LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO 30032021

30/03/2021

2021DECR000141

X2018000435

DEC CONTRACTACIO MANTENIMENT APARELLS CLIMA EDIFICIS
MUNICIPALS 25032021

30/03/2021

2021DECR000140

X2021000198

DECRET VACANCES 30 I 31 MARÇ I 1 I 6 ABRIL 2021

30/03/2021

2021DECR000139

X2020000152

DEC CONTRACTACIO CASAL ESTIU 2021-2022 16032021

30/03/2021

2021DECR000138

X2021000174

DECRET APROVACIO 2A MODFICACIO DE CREDITS 2021

29/03/2021

2021DECR000137

X2021000165

DECRET APROVACIO NOMINES MARÇ 2021

29/03/2021

2021DECR000136

X2021000194

DEC ADJUDICACIO PARC. 56 URB. PERALADA RESIDENCIAL 26032021

29/03/2021

2021DECR000135

X2020000617

DECRET VACANCES 29 I 30 DE MAIG I 4 MAIG 2021

29/03/2021

2021DECR000134

X2020000159

DEC ASSABENTAT CANVI NO SUBSTANCIAL MAS ALAI 25032021

26/03/2021

2021DECR000133

X2020000567

DEC ORDRE DEL DIA 24032021

26/03/2021

2021DECR000132

X2021000193

DECRET VACANCES 6-9 ABRIL I 4-7 MAIG DE 2021

26/03/2021

2021DECR000131

X2020000143

DEC DEVOLUCIO FIANÇA REPOSICIO 23032021

26/03/2021

2021DECR000130

X2019000484

DEC DEVOLUCIO NO FAVORABLE DEVOLUCIO FIANÇA RUNES 23032021

26/03/2021

2021DECR000129

X2019000484

DEC SOL.LICITUD SUBVENCIO A DIPUTACIO 2A FASE RESTAURACIO CONSERVACIO CLAUSTRE 04032021

25/03/2021

2021DECR000128

X2021000144

DEC CONCESSIÓ AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
PER A MUDANÇA 22032021

22/03/2021

2021DECR000127

X2021000177

DEC ORDRE DEL DIA 22032021

22/03/2021

2021DECR000126

X2021000176

DEC ORDRE DEL DIA ERROR LLOC 22032021

22/03/2021

2021DECR000125

X2021000176

DEC ORDRE DEL DIA _ERROR 22032021

22/03/2021

2021DECR000124

X2021000176

DEC CONTRACTACIO REPARACIO CAMINS VILANOVA 11032021

22/03/2021

2021DECR000123

X2021000160

DEC DEVOLUCIO FIANÇA G.C.S 18032021

22/03/2021

2021DECR000122

X2021000108

DEC ASSABENTAT HUT 18032021

22/03/2021

2021DECR000121

X2021000169

DEC AUTORITZACIO PER A CAMPAMENTS A L'ESTANYOL
SETMANA SANTA 19032021

22/03/2021

2021DECR000120

X2021000153

Es produeixen les intervencions següents:

3.- INFORMES DE LES REGIDORIES

El Sr. Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) en
relació al 2021DECR000291 pregunta que de què és

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

L’alcalde explica que està relacionat amb l’abocador de Vacamorta, degut
a l’explotació argilera, per tenir clara la delimitació, la profunditat i la
distància dels nuclis poblats, per indicar realment el que hi ha.
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3.1.1. Àrea de Alcaldia
Recursos Humans

El Sr. Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) pregunta
que per què la casa de les bombes

- Amb data 1 de juliol s’ha incorporat la nova auxiliar administrativa,
plaça que es va reconvertir al jubilar-se l’antiga Conserge.

L’alcalde respon que perquè és el lloc més degradat del municipi per
començar a estudiar, valorar i arreglar

- Amb data 22 de juny es van fer les proves per la incorporació
d’un/a administratiu/va de suport a Secretaria i Alcaldia. Es preveu
la incorporació per mitjans de juliol.

BUTLLETÍ TARDOR

- El vigilants municipal que es troba en excedència ha demanat una
pròrroga per tant continuem amb 3 efectius.

del Fra Dominic (Dv 18h) i la teatralitzada Peralada: cendres, cèntims
i celebracions (Dg 20h).

Hisenda

El personal de Sant Domènec ha fet formació online sobre diferents
projectes que estan en fase de creació del CCAE. També han assistit
a les reunions del Comitè de Pilotatge de l’àrea de turisme del CCAE
i a la reunió mensual de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya.

- S’ha completat la Liquidació del pressupost.
- S’ha presentat el compte general.

Ordenació del territori
- Es continuen els atermenaments impulsats per la Generalitat
- S’ha aprovat l’MPOUM8 per poder construir la primera fase de l’institut.
- S’està tramitant la modificació per poder permutar les parcel·les
de propietat privada amb les municipals i generar el sol necessari
per l’Institut.

Altres
- S’ha completat els concursos per l’adjudicació del serveis del Casal
i del socorrisme i consergeria de la Piscina.
- S’està asfaltant, per la Generalitat, la C252 des de Peralada (zona
cementiri) – Garriguella.
- Es va pintar, per la Generalitat, el traçat de la C252 en tot el tram
del pas pel terme municipal.
- També vull tenir unes paraules de record pel marcià Hernández
Campos, tants anys Secretari d’aquest Ajuntament, que va morir el
passat 7 de juny. Des del 1981 al 2014. Marcial, va ésser un gran
servidor públic, honrat i desinteressat És innegable la dedicació del
nostre Secretari al llarg d’un període de temps tant dilatat, 33 anys. A
banda de la seva funció a l’Ajuntament, el Marcià va estar veí, primer
de Vilanova i després de Peralada, els seus fills han nascut i crescut
aquí, en definitiva bona part de la seva vida va transcórrer a Peralada
i professionalment parlant també ha dedicat bona part dels seus
anys al nostre municipi, com a Secretari, com a veí i com a persona
inquieta i amant de la cultura, la història, la natura i en tantes i tantes
coses que al llarg d’aquests anys va col·labora i participar activament.
Recordar també que al Marcià se li va atorgar el Roc d’Oc el 29 de
setembre del 2014, màxima distinció que pot atorgar l’Ajuntament.

3.2. ÀREA DE TURISME, ENSENYAMENT, MEDI AMBIENT
3.2.1. Àrea de Turisme
Tenint en compte el període de confinament absolut durant l’inici de
la pandèmia, es fa evident com els primers mesos d’aquest trimestre
han canviat molt respecte el mateix període de l’any passat. Una
dada que ho demostra és l’augment del 99,3% dels ingressos d’un
any respecte l’altre. Ara bé, a mesura que les restriccions s’han anat
relaxant, en casos com l’abril de 2021 s’ha començat a notar una
certa presència de visitants. Pel que fa a les procedències, fins al mes
de juny no la comarca, dels quals una mica més del 50% ho ha fet
al municipi, majoritàriament en autocaravana, seguit d’allotjaments
de Turisme Rural i en Hotels. En el total del trimestre s’ha ingressat
un total de 1.277,98€ corresponents la venda de marxandatge
(397,98€) i entrades al Museu de la Vila (880€).
S’han preparat l’oferta de les visites guiades per aquest estiu que es
posaran en marxa el proper dia 1 de juliol i s’allargaran fins el 12 de
setembre. Les visites que s’oferiran enguany són 2 de caire cultural:
Peralada, un viatge al passat (Dt,Dj,Db a les 18:30H) i Santa Eulàlia,
un tresor de l’Empordà (Db 11h) i dues de caire més familiar: Històries

CASA DE LA VILA

L’agència Byxperience ha contactat amb nosaltres ja que tenen
previst fer l’itinerari que té pas per Peralada, fer parada per esmorzar
i se’ls rebi amb una breu descripció del claustre.
Durant aquest trimestre com a representant a la Junta d’Empordà
Turisme he assistit a les reunions on s’ha enllestit la nova campanya
de la temporada ESPERIT EMPORDÀ, que va donar el tret de sortida
el 16 de juny i que es pot veure en xarxes socials, Premsa, ràdio i
Televisió. També durant aquest període s’ha acabat i presentat la
nova pàgina web d’Empordà Turisme.

3.2.2. Àrea d’Ensenyament
Durant aquest trimestre aquesta regidoria ha assistit a una reunió
amb el Diputat d’Educació de la diputació de Girona conjuntament
amb representants d’altres ajuntaments amb nombre d’habitants
similar al nostre per parlar sobre com gestionem els diferents
ajuntament la vessant educativa a fi de posar en marxa un nou
projecte anomenat Educació 360.
També he assistit conjuntament amb el Regidor de Cultura a les
reunions del Campus Festival de Peralada per coordinar la prova
pilot d’activitats formatives que aquest any s’han realitzat amb els
alumnes i professors de l’Institut Peralada.
En aquest període s’han licitat els serveis de Casal d’Estiu i Casal Jove.
Un total de 4 empreses van presentar la seva oferta i l’adjudicació per
oferta més avantatjosa ha estat per a l’empresa PONREC Assessors,
S.L. Les inscripcions han estat molt nombroses superant els 180
participants en el global de les setmanes que s‘oferirà el servei. El
casal d’estiu de a 12 anys s’ha iniciat aquest dilluns 28 de juny i el
Casal Jove s’iniciarà el proper dilluns 5 de juliol amb un global de
24 participants, dades en el moment de redactar aquest informe.
S’han assistit a les reunions dels Consells Escolars dels centres
educatius del municipi i s’ha mantingut contacte directe amb les
direccions per tal que el funcionament dels mateixos fos l’adequat.

3.2.3. Àrea de Mediambient
En aquest període s’han iniciat les reunions per tal de redactar
el PAESC (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima) amb la
col·laboració del Departament de Medi Ambient del CCAE i la
Diputació de Girona.
També el Consorci de les Vies Verdes ha dut a terme actuacions
en el Camí Natural de la Muga. En concret s’ha realitat la sega dels
vorals, s’han restituït les senyalitzacions existents i s’ha substituït
el mobiliari urbà que estava malmès.
Pel que fa al Programa del CCAE Punt Informació Energètica s’han
fet les sessions restants d’assessorament personalitzat sobre estalvi
energètic a la llar, l’assessorament energètic als 5 comerços del
municipi que ho van sol·licitar i s’han realitzat les xerrades sobre el
Vehicle Elèctric i l’Autoconsum fotovoltaic a les llars.
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3.3. ÀREA DE CULTURA, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Trobada d’Urban Sketchers a Vilanova de la Muga

3.3.1. Àrea cultura

Dissabte passat, 26 de juny, va tenir lloc a Vilanova de la Muga, la
I Trobada d’Urban Sketchers, una comunitat global de dibuixants
professionals i aficionats que fomenta la pràctica del dibuix in situ. La
jornada fou un èxit, i comptà amb la participació de 44 pintors i pintores
que, llapis en mà, van dibuixar les millors escenes de la població. Se’ls
va obsequiar amb un esmorzar i una xapa commemorativa.

Marató benèfica de vins dins del Vívid 2021
Un any més, l’Ajuntament va adherir-se als actes del Festival Vívid,
organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Ruta del
VI DO Empordà. Enguany, la proposta a Peralada fou presentada pel
sommelier local Josep Miquel Guasch, que va organitzar una marató
benèfica de vins al claustre de Sant Domènec. L’activitat va durar
10 hores i va comptar amb la participació de diversos cellers de la
Ruta del VI DO Empordà. La recaptació es va destinar íntegrament
a la Fundació Oncolliga Girona.

Restauració del claustre de Sant Domènec
Tal i com estava previst, a primers de juny van acabar els treballs
de la segona fase de restauració-conservació del Claustre. A banda
de la subvenció de 28.117 euros del Departament de Cultura de la
Generalitat per a la totalitat del projecte, i de la de 37.721 euros de
la Diputació de Girona obtinguts per a la primera fase, la mateixa
Diputació, dins el Pla de Monuments 2021, n’ha atorgat una altra
de 27.850 euros per a la segona fase.
El suport rebut per part d’aquestes dues administracions, la
Generalitat i la Diputació, que hauran finançat gairebé la totalitat
del projecte, confirma novament que els treballs de conservaciórestauració d’aquest bé cultural d’interès nacional eren una
intervenció totalment necessària. Des de l’Ajuntament, no podem
fer altra cosa que agrair-los la concessió dels ajuts i felicitar-nos
que hagi sigut així.

90è aniversari de la declaració del Claustre com a bé cultural
d’interès nacional
Amb motiu del 90è aniversari de la declaració del claustre com a
bé cultural d’Interès nacional, des de l’àrea de Cultura es va voler
commemorar l’efemèride amb l’organització d’un conjunt d’actes al
llarg del mes de juny.
Les activitats programades foren l’exposició fotogràfica 1975,
Memòria gràfica d’un salvament, del fotògraf Pablo García Cortés;
que mostra els treballs de neteja i condicionament del solar del
Claustre per part de veïns de la vila poc abans que l’Ajuntament
de l’època emprengués un ambiciós projecte de restauració del
monument que en preveia el cobriment; dues visites comentades
als darrers treballs de restauració, a càrrec de la tècnica restauradora
Imma Brull, i la presentació del nou estudi històric del Claustre,
elaborat pel professor de la Universitat de Girona, el Dr. Gerardo
Boto. També durant el mes de juny, el personal de Sant Domènec
va fer visites guiades al monument.
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Conferència de presentació del descobriment de l’origen
gòtic de les campanes de l’església de Sant Martí
El darrer dissabte de juny va tenir lloc a la sala d’actes del Centre
de Turisme Cultural Sant Domènec la conferència “Pics i repics:
les campanes gòtiques de Sant Martí de Peralada”, a càrrec de la
bibliotecària i arxivera del Castell de Peralada, Inés Padrosa i Gorgot. El
motiu de la conferència era la recent descoberta de l’origen gòtic de les
campanes de Sant Martí, que ha estat possible gràcies a la investigació
d’Inés Padrosa i l’ajuda de drons. Alguns detalls de la troballa, s’havien
publicat en forma d’article en el darrer Butlletí Municipal.

3.3.2. ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Pressupostos Participatius 2021-2022
El procés dels primers Pressupostos Participatius ha arribat a la fase
de preselecció. El taller TOP10!, que tindrà lloc dimecres vinent a Sant
Domènec, serà una jornada participativa que servirà per escollir les
10-15 propostes que passaran a la fase final de votació.
En la sessió de treball del Taller TOP10 s’analitzaran, conjuntament i
per grups, la relació de propostes recollides en la fase inicial. De les
262 propostes rebudes, 170 es van descartar perquè no complien els
requisits explicitats en les bases, per criteris tècnics o perquè feien
referència a actuacions que ja estan previstes. La resta de propostes
s’ha unificat en 36, que seran les que es treballaran en el taller.

3.4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA , PATRIMONI I OCUPACIÓ
Ocupació
Durant el darrer trimestre s’ha portat a terme, a través del servei
FEINA EN XARXA, la difusió de 14 llocs de treball al municipi, de
10 noves ofertes laborals.
Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, en el seu
informe d’atur per Comarques i Municipis del mes juny, el Municipi
de Peralada té un atur registrat de 67 persones, que representa una
taxa d’atur registral del 8,00%. Respecte a l’atur del trimestre passat
s’ha reduït en 18 persones.

Caravana iQuiosc.cat

Institut

El quiosc ambulant iQuiosc.cat de l’Associació de Publicacions
Periòdiques en Català ha visitat en tres ocasions Peralada aquesta
primavera. El pla pilot d’aquest projecte, que compta amb la
col·laboració de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal
(ACPC), la Generalitat Catalunya i la Diputació de Girona, vol acostar
les publicacions en català en municipis on no disposen quiosc o
punts de venda de revistes i llibres.

Des de l’Ajuntament s’ha treballat en el projecta, per habilitar
el pis superior del centre de dia com espai alternatiu a l’institut
mentre no estigui acabat el centre definitiu, aquests s’ha fet
conjuntament i seguin les exigències marcades pel departament
tècnic d’ensenyament. Un cop elaborats i sumats els pressupostos
dels diferents industrials que han de intervenir a l’obra i vist l’alabat
cost que tindria, que ens obligaria a fer concursos de projecte i
adjudicació d’obres, aquest projecte s’ha desestimat i és buscaran
altres solucions per aquest espai, vist això, s’ha consensuat amb
ensenyament la instal·lació de dos mòduls per cobrir la demanda
del segon d’ESO.

BUTLLETÍ TARDOR

El cost dels mòduls és repartirà: a càrrec del departament
d’ensenyament el trasllat, instal·lació del mòduls, i tots els sistemes
interiors per el bon funcionament d’aquests, l’Ajuntament és fa càrrec
de l’obra per l’assentament dels mòduls i fer arribar a peu de mòduls
els serveis d’aigua, desaigües, electricitat i fibra Óptica. Si tot va
sobre el previst, estarà acabat i en funcionament a finals de Juliol.

Pista Polivalent
Per tal de substituir la pista polivalent que ha quedat dins de les
instal·lacions del institut i el jovent no pot utilitzar, l’equip de govern
ha decidit la instal·lació d’una pista polivalent de 20 m X 15 m, que
estarà situada al sistema d’espais lliures, delimitat pels carrers
Rosselló i Castellnou, a prop del skate park. Transcorreguts els 30
dies preceptius d’exposició publica, és començarà l’obra.

L’Espai Jove, com cada any, va tancar les seves portes a mitjans
de juny, concretament el dia 19, i les tornarà a obrir passat l’estiu.
També, durant el mes de maig i juny, s’ha iniciat un punt de
dinamització a l’escola amb els i les alumnes de 5è i 6è una hora a
la setmana, coincidint amb l’hora del pati, a on el dinamitzador juvenil
ha organitzat diferents activitats per a aquest grup de joves, les quals
es valora de manera molt positiva tant per part dels participants,
com de l’escola com des de l’Espai Jove.

Taller de sensibilització en front les violències masclistes
El passat 16 de juny es va desenvolupar un taller amb els alumnes
de 6è de l’escola Ramon Muntaner en relació a la igualtat de gènere
i les violències masclistes a les Xarxes Socials. La formació va ser
impartida per l’entitat “La Nut” i s’emmarca dins les activitats del
Pacte d’Estat contra la violència de gènere del Ministeri d’Igualtat.

3.5. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INFÀNCIA I JOVENTUT
3.5.1. Benestar Social

3.6. ÀREA DE SERVEIS, USOS PÚBLICS I SANITAT

Centre de Dia

3.6.1. Àrea de Serveis

Tot i la davallada d’usuaris que es va observar amb la situació de COVID,
cal dir que actualment n’ha augmentat de nou el nombre posicionantnos amb un nombre més elevat que a l’inici de la pandèmia. En aquests
moments, hi ha donades d’alta 18 persones usuàries, 8 d’elles amb
plaça pública i 11 amb plaça privada. Ens els darrers 3 mesos s’han
incorporat al servei un total de 6 persones noves.

Actuacions de control dins els programes de DipSalut:

Donat l’increment de persones usuàries i el manteniment de les
mesures de seguretat, s’ha treballat amb la direcció del centre per
tal de buscar alternatives d’espai i organització per seguir complint
amb la normativa establerta per la Generalitat en relació a la Covid19.

Seguiment de les persones vulnerables
Des de la Guardia Municipal, s’ha seguit realitzat el seguiment d’aquelles
persones grans vulnerables, sense xarxa al territori per tal de detectar
possibles necessitats i poder ser un punt de referència. Aquests controls
han estat periòdics i recurrents des de fa un mesos a través de trucades
i/o visites a domicili. No obstant, donades les circumstàncies i la
relaxació de mesures, aquest seguiment no es realitza de manera tant
intensiva com a l’inici però si de manera setmanal.

Tallat social
Una vegada les mesures van permetre poder tornar a trobar-nos en
petits grups, i arrel de la demanda constant del grup de gent gran
de Vilanova en reprendre les activitats del Tallat Social, aquest va
tornar a posar-se en funcionament al mes de maig.
El Tallat Social és un espai de trobada, a on es realitzen diferents
activitats en funció dels interessos i motivacions de les persones
que hi participen. Aquestes es troben de manera setmanal i estan
dirigides per una veïna del municipi, l’Isa, a qui aprofitem des d’aquí
per agrair la seva dedicació desinteressada i altruista.

3.5.2. Infància i Joventut

- CECAM, per encàrrec de DipSalut va fer rectificacions dels plànols
de la instal·lació d’aigua degut a que en l’anterior visita preparatòria
de la renovació de la certificació ECA havien detectat diverses
mancances, sobretot degut a la instal·lació dels mòduls que s’havien
instal·lat de nous lavabos i vestidors.
- Labaqua, per encàrrec de DipSalut i dins els programes previstos, ha
dut a terme la desinfecció química del sistema d’aigua dels vestidors
de la piscina i del futbol de Vilanova
Reparacions a les instal·lacions d’aigua:
- S’ha substituït l’acumulador d’aigua calenta del futbol de Peralada
degut a que l’anterior estava rebentat tal com es va dir a l’últim
informe de regidoria.
- En la última desinfecció al camp de futbol de Peralada, al haver-se
detectat que hi havia part de les instal·lacions que no estaven en
el circuit d’aigua en el que es feien les desinfeccions programades,
s’ha encarregat a un industrial que faci les actuacions pertinents
per donar-hi solució.
- S’ha reparat la bomba de recirculació i altres elements espatllats
de la instal·lació d’aigua calenta de la piscina que es varen detectar
en la actuació prèvia a la visita de DipSalut.
Altres actuacions:
- Degut al gran nombre de persones apuntades a les proves
convocades per accedir a la plaça d’auxiliar administrativa a
l’ajuntament es va fer adequació de la sala del centre social per
tenir la grandària suficient per mantenir la distància suficient entre
les persones.
- La mateixa actuació es va fer per realitzar les proves convocades
per accedir a la plaça d’administrativa.

Espai Jove
Durant aquest trimestre s’ha realitzat el seguiment de les activitats
programades des de març fins a juny i s’han realitzat diverses
reunions amb el persona tècnic per tal d’avaluar la participació, el
funcionament i l’adaptació de possibles propostes.

CASA DE LA VILA
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3.7. ÀREA D’ AGRICULTURA I ESPORTS
3.7.1. Àrea d’agricultura
Peralada
Pel que fa a el terme de Peralada, s’han reparat uns 8km de camins.
Cal dir que s’ha fet una molt bona feina, garantint així més durabilitat
a l’estat dels vials i el conjunt d’agricultors i gent que els fan servir
ho agraeixen.

Soms positius, doncs creiem que un cop passat l’estiu hi haurà un
augment d’abonaments.

Casals esportius
Aquest estiu tindrem 4 casals al municipi, dels quals 3 seran Casals
esportius de bàsquet, patinatge i futbol.
Respecte a el Casal de bàsquet, compte amb 95 participants, que faran
activitat del 28 de juny al 13 d’agost, al pavelló i a la piscina municipal.

A principis de juny es van començar a desbrossar camins i van acabarlos abans de Sant Joan. Vull afegir, que el dia de l’incendi, els camins
que tallaven abans d’arribar al poble, estaven desbrossats de feia poc
temps i en una part, va frenar l’arribada del foc a les cases.

Pel que fa al Casal de patinatge, compte amb 17 participants, que faran
ús del pavelló i de la piscina municipal. Faran Casal tot el mes de juliol.

Per la part que em pertoca com a regidor d’Agricultura, lamento
profundament tragèdies com la del passat 27 de juny, i vull agrair a
tota la gent que es va oferir voluntària, a l’Equip de govern, Guàrdia
Municipal, el Cos de bombers, els Mossos d’Esquadra, els Agents
Rurals i a Pere Torrent, que en tot moment va ser a primera línia.

Piscina

Vilanova
Com cada any, i abans que arribi Sant Joan, es va desbrossar el terraplè
del camí Natural de la Muga. El fet que es netegi fa que l’entorn
entrant a Vilanova, afegit al passeig arbrat del costat, doni sensació
de benvinguda i de netedat al poble.
Pel que fa als camins, es va fer una molt bona feina, doncs vam reparar
20km de camins. Un altre cop vull afegir que s’ha fet una gran feina,
doncs els pagesos ho agreixen i així m’ho han fet saber.
Per últim, a mitjans de juny es van desbrossar els camins del terme,
els quals ja els hi convenia. Com a Peralada, si els camins estan nets,
menys riscs i més seguretat.

Per últim, tenim el Casal del futbol que compte amb 77 participants.
Faran ús dels camps de futbol i de la piscina del 28 de juny al 23 de juliol.

La piscina municipal de Peralada va obrir les portes el dia 24 de
juny. Hi ha canvis respecte les restriccions que teníem l’estiu passat,
doncs podem obrir al 70%, fer ús de vestidors, grups de persones
més nombrosos i activitats a l’aigua.
A dia 1 de juliol, s’han fet 91 abonaments, dels quals part són
abonaments familiars i monoparentals, quedant així un total de 195
usuaris i usuàries.
Pel que fa a les activitats a la piscina, tenim 13 nens i nenes que s’han
apuntat als cursets de natació i 10 usuàries a les classes d’Aquagym.

4.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL
SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS ORLINA
(EXPDT. X2021000407)
La Sra. Rosa Maria Cortada Sánchez fa la lectura i exposició del següent:

3.7.2. Àrea d’esports
Pavelló Municipal d’Esports
Pel que fa al pavelló municipal de Peralada, el canvi més significatiu
respecte les restriccions Covid-19 va ser l’augment del 30% al
70% d’aforament.
Com a principal novetat, s’han instal·lat les activitats dirigides virtuals.
Es tracta de 40 sessions d’activitats amb instructors virtuals, de dilluns
a divendres de 14h a 22h de la nit. Inclou Zumba, Cycling, Cardio
tono, Gac, Body Pump, Pilates, Step, Ioga, Aeròbic, Body Combat i
Abdominals express.
Tot això funciona mitjançant un software que va connectat a internet
i a una pantalla, on hi ha un horari establert i la informació de la sessió
que està programada a cada hora.
Per altra banda, tenim nou ajudant de consergeria per aquest estiu,
coincidint amb els Casals esportius que fan activitat al pavelló.
Pel que fa al pavelló en xifres, actualment tenim 35 abonaments a
la sala de gimnàs, 20 dels quals són abonaments familiars, i 12 a les
activitats dirigides virtuals.
Per tal de fer una comparativa, abans de començar la pandèmia el
pavelló funcionava molt bé i teníem 50 abonaments, dels quals 24
eren abonaments familiars. Respecte a les activitats dirigides, teníem
70 abonaments.
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Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei municipal de la llar d’infnats Orlina (Expdt.
X2021000407).

Antecedents de fet:
1. Vist que és necessari modificar el preu de les bates i eliminar les
altres tarifes dels serveis complementaris a la taxa pel servei municipal
de la Llar d’infants municipal per a l’exercici 2021.
2. És per la qual cosa, que es proposa la modificació de l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de llar
d’infants, que regulen respectivament les quotes tributàries, altres
serveis complementaris.
3. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Fonaments jurídics:
- Articles 17 i 20 i ss, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals (en
endavant TRLHL)
- Articles 22.2.d) i 47.1 d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (en endavant LRBRL).
- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de la
llar d’infants.

BUTLLETÍ TARDOR

L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les
ordenances fiscals essent el següent:

Vots a favor:

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal pel Ple
de la Corporació.

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

- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels quals
els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar l’expedient
i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovació
de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança. En el cas
que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense necessitat d’acord
plenari.
- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal en el
BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà en vigor fins
que s’hagi portat a terme la publicació.
Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan competent
per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és el Ple de la
Corporació per majoria simple.

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

5.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICAICÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL
SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL. (EXPDT. X2021000410)

Resolució:

El Sr. David Bigas Vargas fa la lectura i exposició del següent:

Com a Regidora d’Ensenyament, Turisme i Medi Ambient de
l’Ajuntament de Peralada, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

Títol:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa pel servei municipal de la Llar d’infants municipal,
quedant la seva redacció de la següent forma:

Text:

“ARTICLE 5. QUOTES TRIBUTÀRIES

4. Vist que és necessari l’aprovació d’uns preus no previstos a
l’ordenança reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal per
a l’organització de les activitats esportives de natació i d’Aquagym a
la piscina municipal.

(...)
Altres serveis complementaris:
-Subministrament de bates: 10 €/unitat
(...)”
Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública 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. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat
cap reclamació , l’acord s’entendrà aprovat definitivament, , sense
necessitat d’acord plenari, i publicant-se el text íntegre de la
modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona, i
notificar-ho als departaments corresponents.
Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la
present proposta per majoria absoluta dels membres legals de la
Corporació, amb el sentit següent:

Proposta d’acord de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei de piscina municipal. (Expdt. X2021000410).

Antecedents de fet:

5. És per la qual cosa, que es proposa la modificació de l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei piscina municipal,
que regula les quotes tributàries, quedant el mateix de la següent forma:
“ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
(...)

Concepte

4 sessions al mes

8 sessions al mes

Curset de natació

25 €/mes

40 €/mes

Classes d’Aquagym

25 €/mes

40 €/mes

6. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Fonaments jurídics:
- Articles 17 i 20 i ss, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals (en
endavant TRLHL)
- Articles 22.2.d) i 47.1 d ela 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 piscina municipal.
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L’article 17 del TRLHL regula el procediment de modificació de les
ordenances fiscals essent el següent:
- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal pel
Ple de la Corporació.
- Exposició pública durant trenta dies, com a mínim, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en el BOP de Girona, dintre dels quals
els interessats de l’article 18 del TRLHL podran examinar l’expedient
i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
- Resolució de les reclamacions que s’haguessin presentat i
aprovació de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança.
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord, fins a llavors provisional, sense
necessitat d’acord plenari.
- Publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal en
el BOP de Girona. La modificació de l’ordenança no entrarà en vigor
fins que s’hagi portat a terme la publicació.
Els articles 22.2.d) i 47.1 de la LRBRL estableixen que l’òrgan
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és
el Ple de la Corporació per majoria simple

Resolució:
Com a Regidor d’Agricultura i esports de l’Ajuntament de Peralada,
proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança
Fiscal reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal, quedant
la seva redacció de la següent forma:
“ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA (...)
CLASSES I CURSETS

Concepte

4 sessions al mes

8 sessions al mes

Curset de natació

25 €/mes

40 €/mes

Classes d’Aquagym

25 €/mes

40 €/mes

(...)”
Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública 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. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat
cap reclamació , l’acord s’entendrà aprovat definitivament, , sense
necessitat d’acord plenari, i publicant-se el text íntegre de la
modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona,
i notificar-ho als departaments corresponents.
Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la
present proposta per majoria absoluta 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)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

6.- PROPOSTA D’ACORD DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT
REFÓS DE LA INSTAL·LACIÓ SOTERRADA DE SERVEIS
I PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN SÒL
NO URBANITZABLE AMB L’ACORD DE LA COMISSIÓ
D’URBANISME DE 8 DE JUNY DE 2020.
(EXPDT. X2019000513)
L’Alcalde fa la lectura i exposició del següent:

Títol:
Proposta d’acord de la verificació del text refós de la instal·lació
soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no
urbanitzable amb l’acord de la comissió d’urbanisme de 8 de juny
de 2020. (Expdt. X2019000513)

Text:
PROPOSTA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A LA VERIFICACIÓ
DEL TEXT REFÓS DE LA INSTAL·LACIÓ SOTERRADA DE
SERVEIS I PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO
URBANITZABLE AMB L’ACORD DE LA COMISSIÓ D’URBANISME
DE 8 DE JUNY DE 2020 (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.

BUTLLETÍ TARDOR

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 que conformen
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.
9. En data 20 de febrer es rep l’informe sol·licitat a l’Agència Catalana
de l’Aigua, on es demana incorporar unes modificacions al Text Refós.
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.
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.
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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.
14. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de
26 d’abril de 2021 , va acordar:
1. Aprovar definitivament la Modificació número 7 del POUM
per a la instal·lació soterrada de serveis en sòl no urbanitzable,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Peralada, i supeditar-ne
la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació
d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori
les prescripcions següents:
1.1. Cal que l’apartat de normativa urbanística només contingui la
relació d’articles que es modifiquen de les NNUU del POUM.

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.
- Article 22.2.c) i 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.

Proposta:
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la verificació del Text Refós de 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
maig de 2021.
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Segon. Traslladar el Text Refós verificat pel Ple Municipal i diligenciat a
la Comissió Territorial d’Urbanisme amb les prescripcions acordades
per la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de 26 d’abril de
2021 per tal de la seva publicació al DOGC.
Es produeixen les següents intervencions:
El Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) diu que en
el títol del punt, on diu “d’energies renovables en sòl no urbanitzable”
hauria de ser millorable perquè provoca confusió.
L’Alcalde respon que és un suggeriment de la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la
present proposta per majoria absoluta dels membres legals de la
Corporació, amb el sentit següent:

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

3.- Vist que la data d’iniciació de les operacions ha estat notificada
per la present Corporació als propietaris de les finques afectades
entre els dies 31 de març i el 6 d’abril de 2021.
4.- Vist el certificat de la secretària-interventora emès en data 16 de
juny de 2021, on es certifica que els veïns de les finques afectades
per la delimitació dels termes municipals de Peralada i Castelló
d’Empúries varen ser notificats de la data i el lloc on s’efectuaran les
operacions de delimitació entre els dos termes municipals esmentats
corresponents al terme municipal entre Castelló d’Empúries i Peralada.
5.- Vist que en data 22 d’abril de 2021 s’aixeca Acta de les operacions
de delimitació corresponents al terme municipal entre Castelló
d’Empúries i Peralada.
6.- Vist que en data 23 de juny de 2021 s’incorpora Informe-proposta
de secretaria favorable.

Fonaments de dret:
- 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.
- 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.

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

- 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.

Vots en contra: Cap

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.

Abstencions: Cap

7.- PROPOSTA D’ACORD DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES I DE PERALADA.
(EXPDT. X2021000196)
El Sr. Miquel Brugat Vilanova fa la lectura i exposició del següent:

Títol:
Proposta d’acord de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Castelló d’Empúries i de Peralada. (Expdt. X2021000196)

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:

Text:
Antecedents de fet:
1.- Vist el registre d’entrada E2021000965 de data 16 de desembre
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 que en el mateix registre d’entrada anterior hi figura l’escrit de
convocatòria als Ajuntaments de Castelló d’Empúries i Peralada pel
dia 22 d’abril de 2021 a les 10.30 h., a la seu del nostre Ajuntament.

54

Primer.- Aprovar el contingut recollit en l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Castelló d’Empúries i de
Peralada de data 22 d’abril de 2021, 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.
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Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la
present proposta per majoria absoluta dels membres legals de la
Corporació, amb el sentit següent:

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

Fonaments de dret:
- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis
Socials vigent.
- Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català
de serveis socials.
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

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

Vots en contra: Cap

- Pressupost municipal per a l’exercici 2020.

Abstencions: Cap

Proposta:

8.- PROPOSTA D’ACORD DE LA SOL·LICITUD DE
PRÒRROGA PER A L’ANY 2022, DEL CONVENI
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE
TREBALL, AFERS SOCIAL I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PERALADA, PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE DE DIA DE LA GENT
GRAN. (EXPDT. X2021000322)
El Sr Josep Tor Prunell fa la lectura i exposició del següent:

Títol:
Proposta d’acord de la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2022, del
conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers
Socail i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Peralada, per la prestació del servei del Centre de Dia de la gent
gran. (Expdt. X2021000322)

Text:
Antecedents:
1.- Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitats de Catalunya
i l’Ajuntament de Peralada per a la prestació del servei del centre
de dia per a gent gran dependent “Centre de dia de Peralada”, a
Peralada, signat a data 29 de gener de 2019.

Com a Regidora de Benestar Social, Infància i Joventut de l’Ajuntament
de Peralada, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar la pròrroga per a l’any 2022 del conveni
interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Peralada,
de 10 places de servei de centre de dia per a gent gran dependent
“Centre de dia de Peralada” a Peralada per a 252 dies.
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació per a la
signatura de tots els documents necessaris per a la implementació
del present acord.
Tercer. TRASLLADAR certificat del present acord al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
al departament corresponent.
Quart. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació
de la Generalitat, d’acord amb l’establert a l’article 309 del ROAS.
Cinquè.- PUBLICAR el conveni signat al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Peralada, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Sisè.- INFORMAR el Registre de Convenis de la Generalitat del
Conveni subscrit, segons Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.

2.- Resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
d’assignació de places a les entitats col·laboradores per a la prestació
de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, 10 places
atorgades al Centre de dia de Peralada.
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Seguidament 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. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un
total de 227 municipis de Catalunya amb una població afectada de
5.955.452 ciutadans, el representa una participació molt per sobre
de la resta dels municipis europeus. Aquestes dades s’han mantingut
al llarg dels anys, ja que els Ajuntaments de Catalunya sempre han
estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de la pacificació
del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat
en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora
de la qualitat de l’aire.

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:

Vots en contra: Cap

- Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular
amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents
de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte
hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

Abstencions: Cap

9.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MOCIÓ PER L’ADHESIÓ
A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021.
(EXPDT. X2021000365)
La Sra. Rosa Cortada Sánchez fa la lectura i exposició del següent:

Títol:
Proposta d’acord de la Moció per l’adhesió a la celebració de la
setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021. (Expdt.
X2021000365)

Text:
MOCIÓ PER L’ADHESIÓ A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA
EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021

Antecedents de fet:
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana
Europea de la Mobilitat, un esdeveniment que s’emmarca dins la
European Mobility Week. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania
sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i
menys contaminant en benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22
de Setembre. És una oportunitat per presentar davant la ciutadania
les alternatives que ja existeixen i explicar els reptes que afronten les
ciutats i pobles per incloure el canvi de comportament com a pilar
fonamental per una estratègia de transport sostenible a tot Europa
i una millora ambiental.
Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una
mobilitat sostenible” i s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu principal
de millora de la salut “Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.
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A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat
sostenible, avançant en la utilització del transport públic, i el foment
de la mobilitat activa. Per això és molt important que enguany, per
superar la baixada en la utilització del transport públic fruit de la
pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament per fer-hi front.

- Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del
transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
- Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el
transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
- Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva
gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
- Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del
transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la
congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes
respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme
i la inactivitat física.
Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del
canvi climàtic passa per un transvasament des del transport privat
al transport públic, i la descarbonització del parc automobilístic del
nostre país. En aquest sentit, la societat catalana ha respost amb
un augment de la utilització del transport públic, però també amb
un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar
per les distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible, aprovada al setembre de 2015,
per l’Assemblea General de Nacions Unides que reconeix que
l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és
una responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances entre tots
els països i actors per assolir els ODS.
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves
adhesions arreu del territori, obrint-se a totes les entitats del
país compromeses a treballar per assolir els 17 Objectius per al
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre
mobilitat sostenible al nostre municipi, promocionar les iniciatives
de mobilitat urbana sostenible, conscienciar del què suposa seguir
amb una mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i de
qualitat de vida, establir col·laboracions amb les entitats locals i
comunicar noves polítiques i mesures permanents.
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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, fixa les competències
que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit.

Resolució:
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al
Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de Peralada a la Setmana Europea de
la Mobilitat d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat
de Catalunya i la European Mobility Week i fer-hi constar les accions
acordades en l’acord segon.
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de Peralada ha impulsat o
impulsarà les següents accions per tal de fomentar una mobilitat
més sostenible i saludable:

- Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) diu que li
agradaria tenir còpia dels informes de la sessió i no haver d’esperar a
que surti l’acta.
L’Alcalde respon que ho miraran.
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) suggereix que
les sessions es podrien gravar
L’Alcalde respon que no ho van fer per cost.

- En relació als fons Next Generation el Sr. Marc Sabater Armengou
(Independents de Vilanova) pregunta si en serveis no hi ha límit contractual.
L’Alcalde respon que el límit són 15.000 € més IVA i que la idea és que
l’Ajuntament concorri als fons europeus, perquè englobi dues montserrades,
concentrant l’equipament en una sola zona i que hi hagi parc tecnològic i
d’inversions on s’implantin empreses d’ ecologia verda i sostenible.
Continua preguntant el senyor Marc Sabater Armengou (Independents
de Vilanova si hi ha subvenció de la Diputació.

- Bicicletada popular de Peralada el diumenge 19 de setembre de 2021.

El Sr. Ernest Pratcorona Canela respon que s’hi està treballant.

TERCER. Adherir l’Ajuntament de Peralada a l’Estratègia Catalana
de la bicicleta 2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de
novembre del 2019.

L’alcalde explica que es vol fer càtedra amb l’UdG per donar contingut
al projecte.

QUART. Adherir l’Ajuntament de Peralada a l’Acord nacional per a
l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat
el 18 de febrer de 2020 i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030.
Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la
present proposta per majoria absoluta dels membres legals de la
Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
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.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

11.- PRECS I PREGUNTES

- Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) intervé fent una
altra pregunta, diu si es va demanar informació de Vacamorta.
L’Alcalde diu que ja se li va fer arribar.
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) pregunta quines
accions es preveuen.
L’Alcalde respon que el nostres serveis tècnics fan les seves consideracions
al respecte, ens volem assessorar bé, i ens han recomanat que ho enfoquem
des del punt de vista ambiental. Tenim una proposta i estem a l’espera de
dues propostes més. Ens han recomanat que fem mobilitzacions socials.
- Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova) pregunta si la
obra de castelló s’ha desestimat.
L’Alcalde respon que segons li han dit de paraula sí que s’està tornant a
fer la tramitació , a finals d’any es preveu el concurs i l’obra es preveu per
l’any 2022 amb un cap d’obres.
- Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova) parla sobre
la solució del tema de davant la sala, que no hauria de ser tan perillós.
L’Alcalde respon que van proposar de tornar-lo a fer i els serveis tècnics
van der informe i es va enviar i no és la solució.
El Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova) respon que
pels vianants sí que ho és.
- En relació al període de consulta prèvia al projecte del parc eòlic el Sr.
Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) pregunta quina
posició te l’equip de govern.
L’Alcalde respon que els serveis tècnics han de fer l’informe i que la posició
de l’equip de govern s’avindrà al que diguin els tècnics .És un tema que
s’ha d’estudiar molt bé i el més proper és el del golf (Garriguella).
El Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) pregunta si
l’ajuntament té la intenció d’al·legar.
L’Alcalde respon que sí.

Es produeixen les següents intervencions:
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- En relació al parc solar el Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de
Vilanova) pregunta si els tècnics han estudiat si es pot realitzar.
L’Alcalde diu que sí.
El Sr. Ernest Pratcorona Canela pregunta quina és la posició de la oposició
al respecte.
El Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) respon que
la seva posició la vàren deixar clara en el seu butlletí.
El Sr. Ernest Pratcorona Canela pregunta que si la seva posició és en contra.
El Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) respon que sí.
- El Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova) pregunta si
hi ha alguna novetat en relació a la finca del carrer resclosa.
L’Alcalde respon que ho preguntarà.
- En relació al tema camins pregunta el Sr. Joan Carles Planas Suñer
(Independents de Vilanova) si s’han escampat diferents materials.
El Sr. David Bigas Vargas respon que sí, ja que van pensar que així seria
més durader i més profitós pel camí que s’anirà esmicolant.
El Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova) pregunta si
es netejarà amb una retroexcavadora.
El Sr. David Bigas Vargas respon que l’herba s’acabarà menjant el camí,
si un petit tros de camí que es neteja és més visible, no es menja el camí.
El Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova) respon que
fumigant també es menjaria l’herba.
L’Alcalde respon que es va deixar apoderar massa, i el que diu el Sr. Joan
Carles Planas Suñer és el que s’hauria de fer ara per no deixar-ho apoderar.
- En relació al camí del manol , el Sr Joan Carles Planas Suñer (Independents
de Vilanova)pregunta sobre si s’hi faran actuacions.
El Sr. David Bigas Vargas respon que això ja es va preguntar, si es fa si
s’ha de fer, és molt costós.
L’Alcalde respon que es fan els més transitats
- Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) exposa que
han rebut queixes dels usuaris per poder inscriure’s al casal, que ha vingut
tot a última hora i que s’hauria de vigilar de no fer els concursos tant tard,
ja que el tems es tira a sobre.
Sra. Rosa Cortada Sánchez respon que tant ella com el Sr. Miquel Brugat
Vilanova i el personal de Sant Domènech a partir del mes de maig ja van
manifestar que hi hauria casal d’estiu. Era un tema burocràtic, la voluntat
era que sortís el més aviat però no ha pogut ser. Les queixes han estat
resoltes, i també li han arribat, però a mitjans del mes de maig la estava
publicitat. Tot i això som conscients que hem anat tard.
L’Alcalde diu que tot es pot millorar i anar més ràpid però que la gent ja
ho sabia que hi hauria casal.
- El Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova) pregunta sobre
les queixes dels veïns de la zona del passeig de dalt, que està fet malbé.

- El Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) pregunta
en relació a les queixes rebudes de que hi ha ratolins al nucli antic de
Peralada, i no les la pogut comprovar.
L’Alcalde pregunta si és en algun lloc en concret. de fet és evident que
hi ha ratolins perquè s’han menjat la fibra òptica. Tenim un servei de
desratització i si hi ha algun lloc que hi hagi cases abandonades, es fa
requeriment al propietari.
- El Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) sobre la
deixalleria i les bosses de compostatge, demana si pot tenir una bossa de
compostatge una persona anant a la deixalleria i si són biodegradables.
L’Alcalde diu que hi ha prevista una campanya nova.
- El Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) pregunta si
es poden reposar bosses al toilet can.
L’Alcalde diu que ja es fa, però que la gent les agafa i duren quatre dies.
Alguns estan deteriorats, la idea es canviar els dispensadors
- El Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) informa que
el llum de l’església s’ha fos.
El Sr. Miquel Brugat Vilanova diu que ja s’ha avisat a l’empresa
encarregada d’arreglar-ho. Estan en garantia.
L’Alcalde comenta que es podria posar un llum nou mentre no es resol això.
- El Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova) pregunta si
s’ha fet el control de mosquits.
La Sra. Rosa Cortada Sánchez respon que sí, que es va fer l’actuació al
canal gros, igual que l’any passat, de mosca negra, amfibis i mosquit tigre.
- El Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova) pregunta
si està previst poder subvencionar part dels llibres dels nens de l’escola.
L’alcalde diu que hi havia el projecte de reutilització.
La Sra. Rosa Cortada Sánchez explica que això ho atorgava directament
la generalitat als centres i que ja no es fa, perquè es tendeix a utilitzar
el llibre digital, que no representa un cost tan elevat i per tant no s’ha
contemplat. Existeixen subvencions per a les families desfavorides.
L’Alcalde comenta que l’ajuntament paga al conserge de l’escola, més les
subvencions de les escoles i l’institut, tot plegat uns 5.000 euros, més el
transport, el manteniment... també és una manera d’ajudar a l’escola.
- El Sr. Joan Carles Planas Suñer pregunta sobre la fibra òptica a Vilanova,
si ja s’ha avançat una mica, ja que giren rebuts però no l’han instal·lat.
L’Alcalde respon que ja li va enviar un watssap demanant on estava i
es va tornar a fer la petició a l’empresa. No han contestat i hi insistirà.

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

Peralada, document datat i signat electrònicament,

L’Alcalde respon que va caure un arbre i es va trencar la tanca i s’ha de
reparar la tanca.
El Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova) en relació als
arbres, a les plantes i arbustos que obstaculitzen la vía pública, pregunta
si l’ajuntament ha fet algun requeriment.
L’Alcalde respon que no, que la brigada està preparant un reportatge.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
27 DE JULIOL DE 2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Núm

Cap
Pere Torrent Martin, Alcalde
Rosa Maria Cortada Sanchez, 1r Tinent Alcalde
Miquel Brugat Vilanova, 2on Tinent Alcalde
Han excusat la seva absència:
Josep Tor Prunelll, 3r Tinent Alcalde
David Bigas Vargas, Regidor/A
Ernest Pratcorona Canela, Regidor/A
Aina Cabello Palahí, Regidor/A (s’incorpora a la
sessió quan són les 19:45 h)
Marc Sabater Armengou, Regidor/A Joan Carles
Planas Suñer, Regidor/A.

PLE2021000005
Caràcter: Extraordinària
Data: 27 DE JULIOL DE 2021
Hora d’inici: 19:34 h
Hora de fi: 20:04 h
Lloc: Sala de Plens

Amb veu i sense vot:

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

1.- Proposta d’Acord de Ple d’Aprovació del
Compte general de l’exercici 2020
(Expdt.X2021000271)
2.- Proposta d’acord per a l’aprovació de la 4a.
modificació de crèdits en el pressupost de 2021
(Expdt. X2021000480)
3.- Proposta d’acord de designació dels dies de
festes locals per a l’any 2022
(Expdt. X2021000457)
4.- Proposta d’acord del conveni marc de
col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació, i l’Ajuntament
de Peralada, per desenvolupar, en règim
d’alternança i amb formació dual, el cicle
formatiu de¬ grau superior d’integració social
i el cicle formatiu de grau superior d’educació
infantil, a l’institut Ramon muntaner, de
Figueres. (Expdt. X2021000482)

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.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde fa la lectura del següent:

1.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL
DE L’EXERCICI 2020 (EXPDT.X2021000271)
Vist el Compte General format de l’exercici 2020, 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 15 de juny de 2021.
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 16 de juliol de 2021.
Es proposa al Ple que, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adopti l’acord següent:
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2020, integrat pel compte de
l’Ajuntament i el la societat mercantil municipal Serveis Recreatius Culturals i
Esportius de Peralada, SA.
Segon. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra
a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, tal i com
s’estableix en l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Es produeixen les següents intervencions:

Abstencions:

L’alcalde un cop llegida la proposta exposa que es tracta d’aprovar el
compte general.

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Intervé el Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)
per dir que el seu grup seguirà en la mateixa línia de votació que per
la seva aprovació.

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

L’alcalde fa la lectura del següent:

Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la
present proposta per majoria absoluta dels membres legals de la
Corporació, amb el sentit següent:

2.0.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA 4A.
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2021
(EXPDT. X2021000480)

Vots a favor:

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.

Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)

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:

Vots en contra: Cap

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 4/2021
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLT
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

920

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

45.000,00

17.730,00

60.730,00

1

342

21200

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAMPS DE FUTBOL

28.000,00

3.047,99

31.047,99

1

934

35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

3.100,00

1.600,00

4.700,00

2

336

68204

RESTAURACIÓ CLAUSTRE ST DOMÈNEC-FASE II

53.815,90

1.104,73

54.920,63

21.482,72
Pressupost de despeses: Crèdits extraordinaris
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

320

48010

CONVENI ENSENYAMENT BECA PRÀCTIQUES

0,00

3.648,00

3.648,00

1

165

ENLLUMENAT DISSEMINATS - FANALS FOTOVOLTAICS

0,00

10.000,00

10.000,00

1

160

MILLORA ARTERIA GENERAL XARXA AIGUA

0,00

18.773,00

18.773,00

1

160

MILLORA SENYALITZACIÓ HIDRANTS

0,00

11.358,37

11.358,37

1

342

TANQUES PROTECTORES PISTA PAVELLÓ

0,00

10.500,00

10.500,00

1

150

OBRES CONDICIONAMENT HORTS BULLIDOR I FONT ALMIRA

0,00

6.000,00

6.000,00

1

920

OBRES REPARACIÓ TEULADA EDIFICI BULLIDOR

0,00

20.000,00

20.000,00

1

1531

SENYALITZACIÓ VIÀRIA

0,00

15.000,00

15.000,00

3

337

MOBILIARI SALA VILANOVA DE LA MUGA

0,00

5.100,00

5.100,00

1

336

ADQUISICIÓ CAL’ALGANS

0,00

375.000,00

375.000,00

1

322

PROJECTE TÈCNIC INSTITUT

0,00

100.000,00

100.000,00

1

311

REGISTRADOR ELECTRÒNIC ESCORXADOR

0,00

4.100,00

4.100,00

579.479,37
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

CASA DE LA VILA

600.962,37
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Vist que aquestes despeses es finançaran mitjançant el següent recurs: Romanent líquid de tresoreria Afectat i General. Detall del
corresponent finançament:

Pressupost d’ingressos: Increment
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Prev. inicial

Modificació Prev. definitiva

1

87000

RLT PER DESPESES GENERALS

140.944,86

540.361,21

681.306,07

1

87010

RLT AFECTAT

34.290,85

60.600,88

94.891,73

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS

600.962,09

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb data
22 de juliol de 2021

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

Fonaments jurídics:

- Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Peralada per a
l’exercici 2021.

- 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.

D’acord amb l’anterior l’Alcalde-President proposa al Ple de la
corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient número 4/2021 de Suplement
de crèdit i Crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de
tresoreria Afectat i General amb el següent detall:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 4/2021
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLT
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

920

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

45.000,00

17.730,00

60.730,00

1

342

21200

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAMPS DE FUTBOL

28.000,00

3.047,99

31.047,99

1

934

35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

3.100,00

1.600,00

4.700,00

2

336

68204

RESTAURACIÓ CLAUSTRE ST DOMÈNEC-FASE II

53.815,90

1.104,73

54.920,63

21.482,72
Pressupost de despeses: Crèdits extraordinaris
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Cr. inicial

Modificació

Cr. definitiu

1

320

48010

CONVENI ENSENYAMENT BECA PRÀCTIQUES

0,00

3.648,00

3.648,00

1

165

ENLLUMENAT DISSEMINATS - FANALS FOTOVOLTAICS

0,00

10.000,00

10.000,00

1

160

MILLORA ARTERIA GENERAL XARXA AIGUA

0,00

18.773,00

18.773,00

1

160

MILLORA SENYALITZACIÓ HIDRANTS

0,00

11.358,37

11.358,37

1

342

TANQUES PROTECTORES PISTA PAVELLÓ

0,00

10.500,00

10.500,00

1

150

OBRES CONDICIONAMENT HORTS BULLIDOR I FONT ALMIRA

0,00

6.000,00

6.000,00

1

920

OBRES REPARACIÓ TEULADA EDIFICI BULLIDOR

0,00

20.000,00

20.000,00

1

1531

SENYALITZACIÓ VIÀRIA

0,00

15.000,00

15.000,00

3

337

MOBILIARI SALA VILANOVA DE LA MUGA

0,00

5.100,00

5.100,00

1

336

ADQUISICIÓ CAL’ALGANS

0,00

375.000,00

375.000,00

1

322

PROJECTE TÈCNIC INSTITUT

0,00

100.000,00

100.000,00

1

311

REGISTRADOR ELECTRÒNIC ESCORXADOR

0,00

4.100,00

4.100,00

579.479,37
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

600.962,37

Pressupost d’ingressos: Increment
Org.

Progr.

Econ.

Descripció

Prev. inicial

Modificació Prev. definitiva

1

87000

RLT PER DESPESES GENERALS

140.944,86

540.361,21

681.306,07

1

87010

RLT AFECTAT

34.290,85

60.600,88

94.891,73

TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS
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600.962,09
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions, si no
es presentessin reclamacions i/o al·legacions s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari, de
conformitat amb el que estableixen els articles 169 i 177 del TRLHL.
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Quart.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost
modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler d’anuncis
de la Corporació.
Es produeixen les següents intervencions:
L’alcalde exposa les set partides.
El portaveu del grup municipal Independents de Vilanova diu que poden
estar d’acord amb moltes partides però que bàsicament en la compra
d’edicifics hi estàn en desacord. És una xifra excessiva per veure un mur
de la muralla, tal i com van votar a l’altre ple. Pregunta pel cost posterior
d’enderrocar l’edifici i rehabilitar la muralla. Reivindica que a Vilanova parlen
de 100.000 Euros per rehabilitar un edifici històric.
L’alcalde respon que aquí està la discrepància. Que el cost de conservar
el pati és car, però el retorn pel municipi pot ser elevat. Argumenta que es
tracta del tall de muralla més ben conservat i original que té Peralada i diu
que si no es fa ara, no es farà mai.
Diu que no obstant a Vilanova hi ha encarregat un estudi de què pot valer
la restauració de l’edifici al que es referia el portaveu del grup municipal
Independents de Vilanova en la seva intervenció anterior.

El Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova) fa la
lectura del següent:

3.- PROPOSTA D’ACORD DE DESIGNACIÓ DELS DIES DE
FESTES LOCALS PER A L’ANY 2022 (EXPDT. X2021000457)
Antecedents de fet
1.- Escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, E2021002526, de 21 de juliol, pel que
informa que estan preparant l’ordre per a la determinació del calendari
de festes locals de Catalunya per al 2022.

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

Resolució
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Peralada proposo al Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer. APROVAR els dies de festa local de Peralada i Vilanova de la
Muga per al 2022, que s’escauran en les dates següents:
Peralada: 31 d’octubre i 9 de desembre
Vilanova de la Muga: 9 i 13 de desembre

En aquest moment de la sessió, quan són les 19:45 h s’incorpora a la
sessió excusant el seu retard la Sra. Aina Cabello Palahí (regidora de
Junts per Peralada i Vilanova).

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

Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la
present proposta per majoria absoluta dels membres legals de la
Corporació, amb el sentit següent:

Sense que es produeixi cap intervenció es procedeix a la seva votació,
quedant aprovada la present proposta per majoria absoluta dels
membres legals de la Corporació, amb el sentit següent:

Vots a favor:

Vots a favor:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sra. Aina Cabello Palahí, (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Vots en contra:

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

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

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

Abstencions: Cap

CASA DE LA VILA
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La Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova) fa la
lectura del següent:

4.0.- PROPOSTA D’ACORD DEL CONVENI MARC
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT
EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT
DE PERALADA, PER DESENVOLUPAR, EN RÈGIM
D’ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL CICLE
FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL
I EL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ
INFANTIL, A L’INSTITUT RAMON MUNTANER, DE
FIGUERES. (EXDT. X2021000482)
Antecedents de fet:
1. Vista la proposta de formació pels cursos 2021/2025 entre
l’Ajuntament de Peralada i l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació.
2. Vist l’esborrany del conveni marc de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació,
i l’Ajuntament de Peralada, per desenvolupar, en règim d’alternança
i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior d’Integració
Social i el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, a l’Institut
Ramon Muntaner, de Figueres.
3. Vist el projecte formatiu i el conveni de cooperació educativa per
a la realització de pràctiques externes en entitats col·laboradores.
4. Vist que l’Ajuntament de Peralada considera molt important que
els estudiants puguin complementar la seva formació des d’una
vessant pràctica.
5. Vist l’interès de l’Ajuntament de Peralada per a la signatura de
l’esmentat conveni.

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

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-President o persona en qui delegui
perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer
efectiu el present acord.
Tercer. TRASLLADAR el certificat del present acord a la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació 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.
Es produeixen les següents intervencions:
El portaveu del grup municipal Independents de Vilanova pregunta
que per quant de temps és.
La Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova) contesta que
és per tot l’any, que signen el conveni i els alumnes saben que poden anar
a fer pràctiques a la llar d’infants i que es compagina durant tot el curs.
Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la
present proposta per majoria absoluta dels membres legals de la
Corporació, amb el sentit següent:

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

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

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

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

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Resolució:
Com a Regidora d’Ensenyament, Turisme i Medi Ambient de l’Ajuntament
de Peralada, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació,
i l’ajuntament de Peralada, per desenvolupar, en règim d’alternança
i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior d’integració
social i el cicle formatiu de grau superior d’educació infantil, a l’institut
Ramon muntaner, de Figueres, que consta a l’expedient, i que preveu
una vigència de 4 anys. Les aplicacions pressupostàries que recullen
la despesa municipal relacionada amb el conveni són les següents:
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a) 4a modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament pel
present exercici on hi consta la partida pressupostària 1 320 48010
(conveni ensenyament beca pràctiques), amb un import de 3.648,00
euros, condicionada a reserva d’aprovació de la mateixa.

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap

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

Peralada, document datat i signat electrònicament,

BUTLLETÍ TARDOR

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
13 DE SETEMBRE DE 2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

HI ASSISTEIXEN

Amb veu i sense vot:

Núm

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

Cap

PLE2021000006
Caràcter: Extraordinària
Data: 13 de setembre de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 22:11 h
Lloc: Sala Miquel Mateu.
Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec

Han excusat la seva absència:
Cap

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

1.- Adquisició bé immoble (Expedient núm. X2019000588)

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.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- ADQUISICIÓ BÉ IMMOBLE
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L’ADQUISCIÓ
DIRECTA DEL BÉ INMOBLE SITUAT AL NÚMERO. 24 DEL CARRER
SOTA MURALLA / NÚMERO 19 DEL CARRER BAIXADA DE LA FONT
FINCA REGISTRAL 1647 DEL TERME MUNICIPAL DE PERALADA

Antecedents de fet:
1.- Vista la memòria d’alcaldia de data 19 d’agost de 2021 de
justificació de la necessitat i oportunitat d’efectuar la compra directa
del bé immoble situat al número. 24 del carrer Sota Muralla / número
19 del carrer Baixada de la Font de Peralada, per tal d’enderrocar-lo i
recuperar per a l’espai públic un tram de la muralla del segle XIV i el
baluard dels segles XVII-XVIII.
2.- Vist l’informe tècnic signat per l’arquitecte municipal on es classifica
urbanísticament la finca i vista la valoració dels serveis tècnics municipals
de data 29/07/2019, que fixa el valor de la finca en: 369.828,36 euros.
3.- Vista la memòria de valoració final redactada per l’arquitecte
municipal en data 26 de juliol de 2021.
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4.- Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 26 d’agost de
2021 on es certifica l’existència de crèdit.
5.- Vista la nota simple informativa del registre de la propietat de
Figueres de data 2 d’agost de 2021.
6.- Vist el plec de clàusules administratives particulars de data 26
d’agost de 2021, aprovat per Decret d’Alcaldia núm 2021DECR000454
de data 8 de setembre 2021.
7.- Vist Decret d’Alcaldia núm 2021DECR000455 de data 8 de
setembre 2021, d’esmena d’error aritmètic.
8.- Vist l’informe favorable de la direcció general de l’administració
local del departament de presidència de la Generalitat de Catalunya
de data 7 de setembre de 2021 i RE núm E2021003384.

Fonaments de dret:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de patrimoni dels ens locals.
- Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
- Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Peralada,
aprovat definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de
Girona en data 27 de novembre de 2014.
D’acord amb l’exposat, l’ Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següent ACORD:
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PRIMER.- Adquirir la finca registral número 1647 de Peralada, inscrita
al registre de la propietat de Figueres foli 128, llibre 76, tom 3617 i
propietat dels Srs. AM.A.S i A.A.S, per un import de 360.0000,00
euros (tres cents seixanta mil euros), d’acord amb la valoració
econòmica efectuada pels serveis tècnics municipals en data 26 de
juliol de 2021 i d’acord amb les condicions que figuren a l’oferta.
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, finca
registral número 1647 de Peralada (IDUFIR 17008000635932), foli
128, llibre 76, tom 3617, i la seva. Descripció és la següent: URBANA:
HABITATGE UNIFAMILIAR, de planta baixa i dues plantes pis, assenyalada
amb el número nou, avui número vint-i-u, del carrer de la Font cantonada
carrer de la Muralla, del terme de Peralada. La planta baixa consta d’entrada i
escala d’accés al primer pis, garatge, magatzem, sala de caldera de calefacció,
lavabo, muntacàrregues, sala de maquinària i traster amb una superfície
construïda de cent quaranta-nou metres quaranta-un decímetres quadrats,
més un porxo de vint-i-nou metres setanta-dos decímetres quadrats. La
planta de pis primer consta de rebedor, menjador-sala d’estar, cuina, quatre
dormitoris, bany i rentador, amb una superfície de cent cinquanta-quatre
metres seixanta-set decímetres quadrats construïts, més una terrassa de
vint-i-tres metres quaranta-vuit decímetres quadrats. La planta de pis segon
consta de dues habitacions i escala d’accés amb una superfície de trentatres metres seixanta-cinc decímetres quadrats construïts, més un porxo de
trenta-set metres noranta-set decímetres quadrats. La superfície construïda
total és de tres-cents trenta-set metres setanta-tres decímetres quadrats,
i la superfície total de porxos i terrasses és de noranta-un metres disset
decímetres quadrats. L’edificació ocupa sobre el solar cent setanta-nou
metres tretze decímetres quadrats, i té una superfície en conjunt de sis-cents
seixanta metres set decímetres quadrats. Confronta: davant, carrer on està
situada; fons, C.LL.S; dreta, entrant, carrer de la Muralla; i esquerre, MC.S.A
i C.LL.S. Referencia cadastral número 0742301EG0804S0001QX.
SEGON.- Satisfer l’import de l’adquisició directa anteriorment
esmentat amb càrrec a l’aplicació pressupostària “1 336 62206
ADQUISICIÓ CA L’ALGANS”.
TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada i citarlo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a Peralada no més
tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats i comunicar-ho
al departament corresponent.
QUART.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil
de contractant en termini no superior a quinze dies després de la
perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l’annex III
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ.- Anotar l’adquisició en l’Inventari Municipal de Béns a
aquest efecte d’actualitzar-ho, una vegada formalitzada l’adquisició.

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; o bé interposar
directament recurs contenciós-administratiu, davant Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des
de la pràctica de la present notificació, de conformitat amb l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu
no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell
sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per
silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol
altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
Es produeixen les següents intervencions:
L’alcalde explica que no s’ha fet reunió prèvia perquè aquest tema s’ha
parlat ja set vegades. L’objectiu de la compra d’aquest edifici respon a
convertir-lo en espai públic i destinat a la muralla. Troba que aquesta és
una decisió encertada.
El portaveu de Junts per Vilanova diu que s’hi oposen, la qual cosa no vol
dir que no vulguin recuperar el patrimoni municipal, ja que estan a favor
de conservar-lo, però matitzen que prioritzen poder recuperar el pati que
hi ha adjunt abans que comprar l’edifici.
L’alcalde respon que la oportunitat s’ha donat ara i que probablement no
es torni a donar.
Que es tenen recursos i en un futur se’n podran generar de nous, i quan la casa
estigui enderrocada es tindrà un espai públic per el gaudi de tota la població.
El portaveu de Junts per Vilanova diu que lamenten que es procedeixi a fer
la compra abans de restaurar la propietat que ja té l’ajuntament.
Seguidament es procedeix a la seva votació, quedant aprovada la
present proposta per majoria absoluta dels membres legals de la
Corporació, amb el sentit següent:
Vots a favor:
Sr. Pere Torrent Martín (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Rosa Cortada Sánchez (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Miquel Brugat Vilanova (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Ernest Pratcorona Canela (Junts per Peralada i Vilanova)
Sra. Aina Cabelló Palahí (Junts per Peralada i Vilanova)
Sr. Josep Tor Prunell (Junts per Peralada i Vilanova)
David Bigas Vargas (Junts per Peralada i Vilanova)

SISÈ.- Remetre la documentació necessària al Registre de la Propietat
perquè efectuïn els oportuns assentaments registrals, segons la
Legislació hipotecària.

Vots en contra:

SETÈ.- 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.

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

VUITÈ.- Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa,
pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant
l’Alcalde d’aquest Ajuntament, en el termini d’un mes, de conformitat
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i
computant-se els terminis de conformitat amb allò que s’ha fixat en la
Disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

CASA DE LA VILA

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

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

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

www.peralada.org/ajuntament/butlleti-de-peralada/
34

BENESTAR SOCIAL
EL CONSELL COMARCAL
PRESTA UN SERVEI
D’ASSESSORAMENT I
ORIENTACIÓ SOBRE DROGUES
I ALTRES ADDICCIONS
Es tracta d’un servei especialitzat a orientar demandes d’informació, prevenció i problemes plantejats per adolescents,
joves, adults, mares i pares en relació amb les drogues i altres conductes addictives (sobretot pantalles).
El SOD està adreçat a pares, mares, joves i professionals que
necessitin informació i orientació relacionada amb el tabac,
l’alcohol, el cànnabis i d’altres drogues. L’any 2020 ha atès
un total de 5 famílies, en què s’ha realitzat una sessió individual amb cadascun dels casos. L’atenció, gratuïta i confidencial, es realitza els divendres a la tarda d’una a cinc de
la tarda.
Els professionals de l’àrea de Benestar Social assessoren,
orienten i, si s’escau, deriven a altres recursos o serveis especialitzats. En molts casos s’ofereixen pautes educatives,
preventives i d’actuació relacionades amb les drogues i l’ús
responsable de les pantalles.
Recorren al SOD, famílies que no saben què fer davant les
borratxeres freqüents del jove, tenen dificultats per comunicar-se o no entenen la conducta en relació amb el consum
de drogues i abús de pantalles. El SOD també atén directament els joves que tenen demandes d’informació sobre els
efectes i els riscos del consum de drogues com l’alcohol, el
tabac, les cigarretes electròniques o el cànnabis.
Donat el cas també s’orienta a aquells adults, consumidors
de droga que s’han plantejat seriosament fer alguna cosa
amb el seu problema.
El Servei d’assessorament i orientació sobre drogues i altres
addiccions es presta prèvia concertació al correu electrònic
sod.ccae@gmail.com o al telèfon 972677050.

SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA
Poques vegades hi ha hagut un moment en què la tecnologia s’hagi mostrat tan important a l’hora de donar suport a
les persones més vulnerable i al cuidadors com la que hem
experimentat sota una circumstància tan extrema com la generada per la COVID-19.
El confinament ens ha aïllat a tots i totes, degut al fet que
l’entorn s’ha tornat inaccessible. Moltes persones compten amb el suport del Servei de Teleassistència que durant
aquesta crisi ha cobrat més força que mai i ha aconseguit
continuar prestant servei als gairebé 1.200 usuaris de la comarca de l’Alt Empordà.
Durant el confinament s’ha continuat rebent i emetent trucades, proporcionant informació, tranquil·litat, aclarint
consultes, fent-los companyia, detectant situacions de risc,
atenent emergències, mobilitzant i coordinant intervencions amb altres recursos i serveis i col·laborant també en la
descongestió dels serveis d’informació sanitària i urgències.
Per tot això, us volem informar del Servei de Teleassistència
ofereix atenció professional al domicili 24 hores al dia, 365
dies l’any. És un servei públic que es presta des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà conjuntament amb el vostre
Ajuntament i la Diputació de Girona, a través de l’empresa
Tunstall Televida.
En el document adjunt, hi trobareu la informació bàsica sobre el Servei de Teleassistència. D’aquesta manera, estaran
infomats de què li pot oferir aquest servei, al igual, que el
seu funcionament i els passos a seguir per sol·licitar-lo.
Si requereixen més informació al respecte poden demanar
cita prèvia amb la seva treballadora social de referència o
contactar telefònicament al 972522000.

Atentament,
Aina Cabello Palahí
Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Peralada
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ESCOLA RAMON
MUNTANER

LES CAPSES
D’APRENENTATGE
AL CICLE MITJÀ
Bon dia Peralada,
l’alumnat de cicle mitjà us volem compartir una bona
notícia! Aquest curs som investigadors/es i fem recerca
a l’àmbit de medi a través d’unes capses d’investigació.
Des de fa uns anys, treballem a partir del treball cooperatiu. Cada grup està format per 4 alumnes i cada alumne/a té un rol. És molt important que cadascú respecti
el seu propi rol i el dels altres. L’objectiu de treballar
d’aquest manera és ser competents socialment, és a dir,
ser bons companys/es i poder arribar a acords per tal
d’investigar plegats/es.
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DOCTORA TICA
Aquest any, a la classe de segon, ha vingut la
Dra. Tica, que és una guilla que viu al bosc i és
molt curiosa.
Ens ha demanat que li expliquem coses.
La primera cosa que ens ha demanat és que li
expliquem tot el que sabem dels éssers vius, sobretot de les plantes.
Ens ha demanat que l’ajudem a fer un hort i ja
hem començat a treure herbes i a investigar què
podem plantar.
La Dra. Tica ens acompanyarà durant tot el curs.

DOCTORA RAI
A la classe de primer ha vingut un ós rentador.
Es diu Dr. Rai i està fent la volta al món.
Ve del bosc i vol descobrir moltes coses noves.
Primer de tot vol aprendre a fer un hort i ens ha
demanat ajuda.
El Dr. Rai té un cor molt gros i és molt bonic.
Quan va arribar tenia vergonya. Però ara ja no i
es vol quedar amb nosaltres tot el curs.

ESCOLA RAMON MUNTANER
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ESCOLA RAMON
MUNTANER
LA RÀDIO A L’ESCOLA
RAMON MUNTANER
Us presentem l’entrevista que es va fer als alumnes de sisè de l’escola i que us explicaran quin projecte de ràdio tenen.
Alumnes - Hola, benvinguts a la RÀDIO MUNTANER que aquest
curs estrenem a la nostra escola.!
Oients - Ostres, una ràdio a l’escola? Que divertit!!!
A - Presentem un nou format de ràdio. Cada mes un grup de classe
us presentarà un podcast, amb les notícies més rellevants que hem
trobat.
O - On podem escoltar aquest podcast?
A - Al NODES de l’escola Ramon Muntaner de Peralada
O - Valdrà la pena escoltar aquest programa?
A - Es clar que sí!!!!
A - Hi haurà informació de varis temes: PUNTÀS, ESPAI LILA,
ENGLISH CORNER, NOTÍCIES DEL POBLE, XARXES i col·laboracions dels petits.
Ens estem organitzant en grups buscant la informació i després
prepararem les entrevistes i les gravarem. També posarem una
música per iniciar i acabar el programa.
Estem trobant notícies importants, per exemple el ENGLISH CORNER ens explicaran com celebren el dia dels morts a Mèxic i el
Halloween als Estats Units; el PUNT LILA hem, descobert que hi ha
una nena amb 13 anys que és empresària; el PUNTÂS són notícies
de persones que han superat una situació difícil, com la de la Teresa Perales que es va quedar sense una cama i no es va rendir i
va acabar anant als jocs paralímpics i va quedar primera. A més a
més, també parlarem de les NOTÍCIES DEL POBLE, que la gent del
poble està en contra de que es faci un aeròdrom a Peralada i com
a darrer tema, tenim les XARXES, que hem descobert que per cada
visita 1000 visites que té un vídeo de TIKTOK a la xarxa, paguen
dos o tres cèntims.
Aquest curs serà molt interessant descobrir nova informació i
sobretot saber-la explicar...i serem famosos amb la ràdio!!!
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INSTITUT PERALADA

UN CENTRE QUE APRÈN, UN CENTRE QUE CREIX

Aquest setembre del 2021 a l’Institut Peralada vam iniciar el
nostre segon curs. El lema del nostre projecte educatiu és “un
centre que aprèn”. I podem afegir també que som “un centre que creix”. Aquest any pràcticament doblem el nombre
d’alumnat, passem de cinquanta-nou a cent setze alumnes.
També s’han incorporat nous docents a l’equip. Estrenem
nous espais. I incorporem nous projectes i activitats. Per tant,
parlem d’un curs molt important per al nostre centre.
No podem obviar les circumstàncies de la pandèmia provocada pel coronavirus, que condicionen tots els aspectes de la
nostra vida i, en particular, de l’activitat d’un centre educatiu.
El coronavirus i la COVID19 ja foment part del nostre dia a
dia. El tenim incorporat a les dinàmiques i al funcionament.
Lògicament ens condiciona i ens obliga a tenir molta paciència i a fer un gran esforç amb la implicació i col·laboració de
tota la comunitat escolar.
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En el marc de la construcció del Projecte Educatiu de l’Institut, aquest curs ens hem incorporat al Laboratori de Transformació Educativa del Departament d’Educació. Concretament al Programa d’innovació pedagògica d’Acceleració
de la transformació educativa / Eines per al Canvi (PAcTE).
La participació en aquest programa ens permet formar part
d’una xarxa de centres, amb l’objectiu d’impulsar una revisió
del propòsit institucional i l’organització del centre, així com
les metodologies de treball, la cultura de l’avaluació i la incorporació de mesures d’inclusió i equitat educatives. Aquest
procés planificat es fonamenta en un aprenentatge centrat
en l’alumnat que implica canvis significatius en els projectes
educatius dels centres que afecten les pràctiques i metodologies docents, la seva organització, i el seu funcionament, en un
escenari d’autonomia, descentralització i coresponsabilitat.

BUTLLETÍ TARDOR

Una novetat molt important respecte el curs passat, és la
possibilitat de poder realitzar més sortides i estades, sempre que ho permeti l’evolució de la pandèmia. Així, esperem
poder dur a terme les sortides previstes, com les estades a
camps d’aprenentatges o l’esquiada a segon d’ESO, recuperant així unes activitats molt importants per a l’aprenentatge de l’alumnat, que a més de complementar les seves competències acadèmiques, fomenten el creixement de la seva
autonomia personal.
Vam començar el curs recollint el nostre primer premi, el
diploma com a guanyadors del XXVI Concurs Literari el
Gust per la Lectura. El jurat va destacar per atorgar-nos el
premi el fet d’haver sabut integrar una activitat curricular
de ciències en la lectura d’una novel·la, de manera interdisciplinària.
Una notícia que ens ha fet molta il·lusió és l’aprovació del
nostre primer projecte Erasmus+. En el primer curs de vida
de l’Institut Peralada, vam escriure un projecte per aconseguir finançament per a formació del professorat en el marc
dels projectes Erasmus+ de la Unió Europea. Malgrat ser un
centre de nova creació amb només set membres al claustre,
vam aconseguir que ens concedissin totes les mobilitats
que vam demanar. Aquestes mobilitats formen part de dues
accions diferenciades: cursos estructurats amb entitats europees i visites a centres educatius de referència de països
de la Unió Europea. Gràcies a aquest finançament europeu,
el professorat del centre podrà complementar formacions
internes i locals amb altres a l’estranger que han de revertir en el seu desenvolupament professional, sempre amb
el punt de vista posat en la millora del l’aprenentatge dels
nostres alumnes. A mesura que anem creixent com a centre,
tenim la intenció d’escriure projectes que ajudin a finançar
la mobilitat d’alumnes, un dels pilars del projecte de direcció de l’Institut Peralada. Aquest projecte està cofinançat
per la Unió Europea.
Per tant, podem afirmar que l’Institut Peralada està creixent,
amb ajuda, respecte i ambició #arainsperalada.

Rafa González
Director INS Peralada

INSTITUT PERALADA
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ENTITATS ESPORTIVES
CENTRE
EXCURSIONISTA
PERALADA
Després de 7 anys en què hem gaudit com mainada amb les excursions familiars i l’acampada, patit
i pujat com valents i valentes diferents pics d’alta
muntanya i il·lusionat amb tot el poble de la Camí
de Carros, toca parar.
Vam fer un canvi de junta a principis de 2020, amb
ganes i il·lusió i deixant descansar una mica la junta
anterior, però la pandèmia no ens ho ha posat fàcil.
El confinament inicial va parar totes les activitats i
les restriccions posteriors van fer difícil la possible
organització de sortides i, per ara, creiem que de
moment cal posar el fre al CEP.
No és un adeu, és un descans per poder ordenar
idees, veure cap a on cal dirigir-nos i donar peu a
que gent nova vulgui continuar aquesta aventura
que vam començar plegats aquell octubre de 2014.
Us animem a seguir gaudint de la muntanya, de la
natura i l’aire lliure. Hi ha llocs preciosos per descobrir i ens encantarà veure les vostres magnífiques fotografies a Instagram i resta de xarxes.
Agrair-vos la confiança durant aquests anys.
Ens podeu continuar trobant a:
ceperalada@gmail.com
@ceperalada a Instagram

SALUT i CAMES!
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CLUB DE BÀSQUET
UCAP PERALADA
Comencem amb moltes novetats aquesta temporada!
L’UCAP Peralada ja és tota una realitat, el primer club de
bàsquet únicament femení de la comarca i tercer de la demarcació de Girona. Es va donar a conèixer a la presentació del Bàsquet NORD, del qual forma part conjuntament
amb l’ADEPAF Figueres, entitats socials com Mifas i el Dofí i
marques com la CEBA, el Torneig NORD, el Casal NORD, el
Campus NORD i la Guia NORD entre altres. La presentació
va tenir lloc aquest passat mes de setembre a la sala d’actes del claustre de Sant Domènec de Peralada i va comptar
amb la presencia de Pere Torrent (alcalde de Peralada), Agnès Lladó (alcaldessa de Figueres), Jordi Masquef (diputat
d’Esports de la Diputació de Girona), Carles Canals (CEO
de Bàsquet NORD) i dels presidents de l’UCAP Peralada i de
l’ADEPAF Figueres.

ENTITATS ESPORTIVES

Es va donar el tret de sortida a la primera edició del Torneig
NORD, amb la presència dels millors planters de bàsquet
del panorama nacional i internacional, com són el FC Barcelona, The Travel Team, el València Bàsquet, el Joventut de
Badalona, l’Estudiantes i el Fuenlabrada de Madrid, l’Spar
Gran Canaria, l’UCAM Murcia i el Casablanca de Saragossa,
entre altres.
Peralada també va ser la seu del Mateo Pell, competició organitzada per la FCBQ on participen els equips de primera divisió catalana tant masculina com femenina de la demarcació
de Girona, i el mateix cap de setmana es va celebrar un partit
amistós entre el Bàsquet Girona de LEB OR, equip presidit
per en Marc Gasol i el Toulouse BC.

#WeTheNORD
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ENTITATS ESPORTIVES

CLUB DE FUTBOL PERALADA
Benvolguts/des,
Després de tants mesos sense poder entrenar, jugar i gaudir del
futbol, sembla que la situació s’està normalitzant, i no només en el
món de futbol sinó a la resta d’esports, ja que cada cap de setmana
hi ha partits tan de futbol base com del primer equip.
Actualment el futbol base compta amb un total de vint-i-dos equips
més l’escoleta que aproximadament serien uns 310 jugadors i jugadores. Amb aquest volum és necessari comptar amb una àrea social i
de comunicació important i implicada diàriament, per tal que tota la
resta de persones estigui assabentada del que passa en el nostre club.
I perquè tothom pugui estar assabentat diàriament del que passa
en el nostre club us podeu informar diàriament per les xarxes socials a través del web www.cfperalada.cat o bé a les xarxes socials
Twitter (@cfperalada), Facebook (cfperalada.peralada) o Instagram (@cfperalada).
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CLUB
PATINATGE
PERALADA
El Club va acabar la temporada el mes de juny
amb bastant normalitat.
Durant el mes de juliol vam organitzar el casal
de patinatge, on es van apuntar una vintena de
patinadors i patinadores.
Hem començat el setembre amb moltes ganes.
Després d’una temporada estranya, sembla que
aquesta serà amb força normalitat i amb novetats.
Una de les novetats és que estrenem Junta directiva, i col·laboracions tècniques amb el Club Patí
Castelló d’Empúries.
Pel que fa al curs, el Club organitza un trofeu el
cap de setmana del 6 i 7 de novembre, on participaran la majoria de patinadors i patinadores del
nostre club i de clubs convidats.
Per finalitzar el trimestre, el 18 de desembre celebrarem el festival de Nadal.

HEM TORNAT AMB
MÉS GANES QUE MAI.

ENTITATS ESPORTIVES
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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 15h a 23h.
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

BUTLLETÍ TARDOR

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 DE JUNY DE 2021 AL 30 DE SETEMBRE DE 2021
NAIXEMENTS

SARA GRAU ANTON
1/08/2021 · Peralada

HUGO AFONSO BAGUR
18/08/2021 · Peralada

PAULA MARIN TERUEL
1/09/2021 · Peralada

LIAM SASTRE BECH
21/09/2021 · Peralada

DEFUNCIONS

CASAMENTS

FERNANDO LÓPEZ JAÉN
I YENNY ZORAYA PERLAZA
17/07/2021 · Peralada

PERALADA
Marcial Hernández Campos (07/06/2021)
VILANOVA DE LA MUGA
Maria Rosa Teixidor Riera (8/06/2021)
Joaquim Picó Pastoret (16/06/2021)
Lourdes Pujol Escribà (30/09/2021)

SERGI LLORENS MEJIAS
I IRENE GARCIA GARRIGA
12/09/2021 · Peralada
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BUTLLETÍ TARDOR
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EL BUTLLETÍ DE PERALADA
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amb el suport de

