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Apreciats veïns i veïnes, 

Estem en primavera, ha de començar el bon temps i que els ànims de tots plegats mi-
llorin, la pandèmia sembla que queda enrere i podrem recuperar les activitats i retro-
bar-nos. La millor manera de fer poble.

En la portada d’aquest butlletí hi tenim la fotografia de La Granja, edifici emblemàtic 
que ara pren una nova dimensió amb la construcció del nou Celler. Hem de celebrar 
que s’hagi apostat pel nostre municipi per tenir-hi un celler emblemàtic a l’Empordà 
i possiblement arreu del país. Peralada es consolidarà com a destinació enoturísti-
ca i aquesta nova instal·lació es preveu que ens aporti molts de visitants, també pel 
valor arquitectònic del nou edifici. Això suposen nous llocs de treball i esperem que 
aquesta esperada afluència de visites repercuteixi en el conjunt de l’oferta turística, 
gastronòmica i cultural que ja disposem. També cal dir que s’estan obrint nous esta-
bliments de restauració, d’allotjament i comerços. Veiem amb satisfacció que s’aposti 
per Peralada i això fa preveure un creixement econòmic pel municipi que esperem 
que es confirmi. Amb la pandèmia vam veure com n’és de fràgil l’economia i esperem 
que ara en sortim reforçats, malgrat la incertesa que suposa la recent guerra a Ucraï-
na, les conseqüències de la qual no sabem com ens afectarà.

Dir-vos que tots els veïns de Peralada i Vilanova podrem visitar el nou Celler de les 
Caves de Peralada de manera gratuïta, amb un visita guiada, prèvia a la obertura al 
públic en general, durant els caps de setmana del 14 de maig al 19 de juny. Per tal de 
reservar la visita us heu de posar en contacte amb Sant Domènec. Us convido a gaudir 
del recorregut pel celler que de ben segur us sorprendrà.

Us voldria parlar de la sequera, doncs malgrat que mentre estic escrivint aquestes lle-
tres està plovent, no podem deixar de pensar que estem en període d’alerta per seque-
ra i que en cas que les recents pluges no siguin suficients, podem tenir restriccions 
amb el consum d’aigua. En el període d’alerta que ara ens trobem, s’ha de reduir el 
consum per tots els conceptes, a una mitjana de 250 litres per persona i dia. Des d’aquí 
us demano que sempre, amb sequera o no, en fem un ús responsable i utilitzem l’ai-
gua amb precaució i procurant no malbaratar-la.

En les darreres pàgines del butlletí hi trobareu el programa de la festa de Pasqüetes 
amb tots els actes que hi tindran lloc, esperem que us animeu a assistir-hi i ens hi 
podem retrobar i gaudir de nou de la Festa.

Us recomano que esteu pendents de les xarxes socials de l’Ajuntament, dels avisos i 
convocatòries que fem arribar per tal que esteu al corrent de les activitats que torna-
ran a estar al vostre abast, entre d’altres la Fira de Na Mercadera i la Fira del Clown, 
que després de dos anys podrem recuperar. També a les darreres pàgines podreu veu-
re tots els telèfons d’interès i els horaris de l’Alcalde i els regidors. Estem a la vostra 
disposició, feu-ne ús. 

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

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada, març de 2022
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CASTANYADA A 
VILANOVA DE LA MUGA
31 d’octubre de 2021  

Vilanova va celebrar la tradicional festa de la castan-
yada amb una sessió de contacontes a càrrec de Bel 
Contes, un taller de carabasses de Halloween i, és clar, 
amb la visita de la castanyera. 

FESTA MAJOR DE 
SANT MARTÍ 
12,13 i 14 de novembre de 2021

El 2021 va ser, també, any de pandèmia, i la festa major, com 
no podia ser d’una altra manera, es va haver d’ajustar a les res-
triccions sanitàries: mascareta, distància de seguretat, públic 
assegut i actes de petit format. En aquest sentit, cal agrair l’es-
forç de les entitats locals i del personal municipal per adaptar 
les diferents activitats a la situació sanitària i al compliment 
de les mesures de protecció imposades per les autoritats; amb 
la seva feina han fet possible la celebració dels actes sense ha-
ver de renunciar a la germanor i la il·lusió compartides inhe-
rents a la festa.

Sant Martí va començar divendres 12, amb la presentació a 
la sala d’actes del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec 
del llibre El Mirall de la Història – Vint-i-cinc anys d’articles 
d’Inés Padrosa Gorgot al Butlletí Municipal de Peralada (per 
saber-ne més, llegiu la pàgina 14).

CRÒNICA DE PERALADA
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Dissabte 13 al matí i a la mateixa sala, hi va haver una sessió 
de contacontes educatius musicats a càrrec de la companyia 
Capgiralla, que va fer les delícies dels més petits.

Al migdia, a la sala d’actes del centre social, va tenir lloc l’acte 
d’elecció de la Pubilla i l’Hereu de l’Alt Empordà 2021, en què 
es va reconèixer els representants locals amb dos dels títols 
que es disputaven (per saber-ne més, llegiu la pàgina 16).

A la tarda, l’equip de l’Espai Jove va organitzar un escape room 
al carrer, en què van participar 40 infants i joves. Tot seguit, 
va ser el torn de l’Associació de Joves, que va portar a la sala 
del centre social la proposta de l’actriu, humorista i guionista 
Eva Cabeza, on ritme, riure, consciència i crítica social es van 
combinar amb la interacció amb el nombrós públic assistent.

Els actes de diumenge 14 al matí van ser la cercavila organitza-
da per la Colla Gegantera de Peralada i la missa a la Parròquia 
amb l’acompanyament musical de l’Auda Duet. Mentre que la 
música de La Principal de La Bisbal va ser la protagonista del 
concert del migdia, de l’audició de sardanes de la tarda i del fi 
de festa amb el ball de cadires al centre social.
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ENTREGA DEL
ROC D’OR A
RAMON CLOS BECH
14 de novembre de 2021

El moment més emotiu de la Festa Major de Sant Martí va ser 
el lliurament del Roc d’Or a Ramon Clos Bech, jutge de pau de 
Peralada durant 22 anys. Durant els parlaments, l’al calde va 
destacar la professionalitat, dedicació i lleialtat a la comuni-
tat de l’homenatjat, que es va distingir sempre per la seva vo-
cació de servidor públic, la seva disponibilitat i el seu esforç 
i bona voluntat per fer de mediador en els conflictes veïnals. 

En Ramon, que, malauradament, ens va deixar el passat mes 
de desembre, va rebre un llarg i calorós aplaudi ment dels 
nombrosos veïns i veïnes assistents a l’acte, que va tenir lloc 
al centre social.
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FESTA MAJOR DE 
SANTA EULÀLIA
I SANTA LLÚCIA
10,11 i 12 de desembre de 2021

La Festa Major de Vilanova de la Muga d’enguany, amb 
una programació ben variada, ideal per a tota la famí-
lia, va començar divendres al vespre amb el concert de 
Sam i Xavi.

La gran protagonista de dissabte, en canvi, va ser la mà-
gia: un taller, un vermut amb màgia de proximitat i un 
espectacle per a tots els públics a càrrec del mag Dami 
Delusion van fer divertir petits i grans. 

Diumenge, després de l’ofici solemne en honor a les pa-
trones, la música de la Cobla Els Rossinyolets va acom-
panyar la ballada de sardanes a la plaça. El concert de 
MilleniuM Grup va tancar el cap de setmana festiu.
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PARADES DE NADAL
5 de desembre de 2021

El primer diumenge de desembre i donant el tret de sortida 
a les activitats nadalenques, la delegació local d’Oncolliga i 
l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Peralada van 
muntar parades de venda d’artesania i objectes de la llar fets 
a mà, ponsèties, flors i plantes i decoració nadalenca.  

Nadal 21/22

CAGATIÓ
19 de desembre de 2021

Les companyies El Burro dels Jocs, a Peralada i Gra de Sorra, a 
Vilanova de la Muga, van ser els encarregats de dinamitzar l’ac-
tivitat. Com és costum, els infants van rebre el tió amb molta 
il·lusió. Després de picar amb el bastó i cantar un bon repertori 
de cançons, se’ls va obsequiar amb contes, per fomentar la lec-
tura diària dels més petits.

08
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VISITA DEL CARTER 
REIAL I CAVALCADA 
DELS REIS MAGS 
D’ORIENT
2 i 5 de gener de 2022

El segon dia de gener, el carter reial Martí, acompan-
yat d’una patgessa, va visitar els nostres pobles. Tots 
dos van estar molt contents, perquè van veure mol-
tíssims nens i nenes que els portaven la carta i els ex-
plicaven quins regals volien, per després fer-se unes 
fotografies amb ells. 

I el 5 de gener, tot i les petites modificacions degudes 
a la pandèmia, la cavalcada de ses Majestats els Reis 
d’Orient va passar per Peralada i Vilanova de la Muga. 
Tal  com mana la tradició, els Reis i el seu seguici van 
arribar carregats de regals per a tothom. Un any més, 
l’Ajuntament es va adherir a les campanyes ‘Baltasar 
de veritat’, promoguda per l’entitat Casa Nostra Casa 
Vostra, i ‘Cap nen celíac sense caramels’ impulsada 
per l’Associació Celíacs de Catalunya.

09
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1r CONCURS
NADAL ALS BALCONS
del 18 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022

Amb l’objectiu que els vilatans i les vilatanes contribuïssin a la 
millora de l’estètica dels carrers i edificis del municipi i incen-
tivar la participació del veïnat en l’ornamentació dels seus bal-
cons i finestres amb motiu de la celebració del Nadal, enguany 
i per primera vegada, l’Ajuntament va organitzar un concurs 
d’embelliment de balcons i finestres durant les festes. 

Després de recórrer carrers i places per veure les ornamen-
tacions dels 16 habitatges participants en el concurs, el Jurat, 
format per un artista local, pel fotògraf Julio Lozano i pel re-
gidor de Cultura de Peralada, Miquel Brugat, van valorar-los 
sota els criteris següents: treball manual de les decoracions, 
il·luminació, harmonia de color, elegància, originalitat i uti-
lització de materials reciclats. 

En aquesta primera edició, els guardonats van ser els balcons 
o finestres situats al carrer de l’Hospital 9, a la placeta de la 
Barceloneta 1 i al carrer Hospital 14. Fina Clopés Gasull; Ra-
mon Garrido Marqueño i Patricia Fernández Londoño van ser 
obsequiats, respectivament, amb un àpat per a dues persones 
cortesia dels restaurants La Cova del Peix, La Muga i El Centre. 

Des de l’Ajuntament volem felicitar els veïns i les veïnes par-
ticipants, per haver expressat l’esperit nadalenc amb la deco-
ració i il·luminació dels seus habitatges. 

Esperem que l’any vinent més persones del municipi s’ani-
min a fer propostes tan originals com les que hem pogut gau-
dir aquest any.

1r

2r

3r

BUTLLETÍ PRIMAVERA10
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SANT ANTONI
I SANT SEBASTIÀ
16 i 20 de gener de 2022  

Seguint la tradició, els Pabordes de Sant Antoni 
i els de Sant Sebastià, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, van organitzar les festes dels seus 
patrons. La diada del 16 de gener va consistir en 
la benedicció dels animals, una missa solemne en 
honor als sants amb l’acompanyament musical 
de la Coral de Peralada i, seguidament, una audi-
ció de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona, a 
la plaça Gran. 

Els actes van acabar el 20 de gener amb una jorna-
da de portes obertes a la capella de Sant Sebastià, 
durant la qual, a títol personal, la formació pera-
ladenca Trio Orlina hi va oferir un petit concert.
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CARNESTOLTES
26 i 27 de febrer de 2022

Disfresses, somriures, música, ball, disbauxa i felicitat són 
les paraules que millor defineixen, després de dos anys, el 
retorn del Carnestoltes. Unes dues-centes persones, jun-
tament amb la comparsa de l’Associació de Joves, es van 
aplegar dissabte a la tarda a la plaça Gran per escoltar el 
pregó del Rei Titus i seguir la cercavila amenitzada pel 
grup TramuntaKada Percussió. Tot seguit, al centre social, 
es va servir el berenar, i el grup Els Atrapasomnis va fer di-
vertir tota la família amb el seu enèrgic espectacle “Atrapa 
la Festa!” L’endemà, i com ja és tradicional, una desena de 
veïnes i veïns es van esmerçar en l’elaboració del Ranxo, 
que fou degustat per més d’un centenar de comensals.

Nota d’agraïment a les persones
i entitats voluntàries

L’agraïment a les persones voluntàries, associacions 
i empreses col·laboradores sempre és necessari i 
oportú. L’imprescindible tasca de suport i l’entu-
siasme que hi posen, any rere any, fan possible que 
les nostres festes i les nostres tradicions segueixin 
vives, es consolidin i creixin. A tots i a totes: gràcies 
per ser-hi i gràcies per fer-ho possible!
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DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA
6 de març de 2022

En motiu de la commemoració del 8M, Dia Internacional de la 
Dona, l’Ajuntament va organitzar un acte a la plaça Gran, que 
va consistir en la lectura del manifest per part de les regidores 
Aina Cabello i Rosa Cortada, l’actuació musical de la perala-
denca Marina Pratcorona i la pintada col·lectiva del banc de 
les dones, que s’ha col·locat al carrer Sant Joan.

13

foto d’Àlex Cardeña
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L’ALUMNE DE PERALADA,
ÀLEX MILÁN SOLER,
FINALISTA AL CONCURS DIGITAL
DE DIBUIX D’AQUALIA 2021
23 de març de 2022

L’alcalde de Peralada, Pere Torrent, i el regidor de Par-
ticipació Ciutadana, Miquel Brugat, juntament amb el 
responsable d’Aqualia de Girona Nord, Jordi Johé, van 
lliurar el passat 23 de març un smartwatch a Àlex Milán 
Soler, alumne de l’escola Ramon Muntaner de Peralada, 
per haver quedat finalista en la categoria individual del 
Concurs Digital de Dibuix d’Aqualia celebrat el 2021. El 
seu treball, sobre el cicle integral de l’aigua i els objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS), ha estat elegit en-
tre els més de 10.500 alumnes de 3r i 4t de Primària de 
tot l’Estat espanyol. Aquesta iniciativa promou un ús res-
ponsable de l’aigua entre els més joves.

EL CENTRE DE TURISME CULTURAL 
SANT DOMÈNEC PARTICIPA EN EL 
PROJECTE “MUSEUS I LICEU:
UNA HISTÒRIA COMPARTIDA”
15 de març de 2022

Amb motiu del 175è aniversari del Gran Teatre del Liceu, 
i conjuntament amb 119 centres culturals de Catalunya, 
el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec exposarà, 
fins a finals d’any, un vinil de La Principal de Peralada, 
l’únic enregistrament original de la famosa cobla de què 
disposa l’Ajuntament de Peralada.

L’enregistrament d’aquesta destacada formació musical, 
sorgida de l’escola d’arts i oficis creada pels comtes de Pe-
ralada, conté dues sardanes: Venint de la festa, de Lluís 
Camós i Cabruja, i Cants de maig, de Vicenç Bou Geli. 

La peça és una donació d’un veí de Cassà de la Selva, Car-
les Malagrida Barris, que va trobar el disc en un magat-
zem que havia adquirit a Llagostera. El va guardar durant 
20 anys, fins que va veure publicat el llibre La Principal 
de Peralada, d’Inés Padrosa i Gorgot, editat per l’Ajunta-
ment, i va decidir donar-lo a l’arxiu municipal l’any 2004.

El projecte es va presentar el proppassat 15 de març al 
Gran Teatre del Liceu, en un acte en què va participar el 
regidor de Cultura de Peralada, en representació del Mu-
seu de la Vila.
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ÀREES D’APORTACIÓ

RECORDEU!
NO ES PODEN DEIXAR MOBLES NI TRASTOS VELLS AL CARRER.

CAL LLANÇAR LA BROSSA A L’INTERIOR DELS CONTENIDORS
I QUEDA TOTALMENT PROHIBIT DIPOSITAR-LA FORA.

RECICLAR BÉ MILLORA EL CANVI CLIMÀTIC I LA SALUT DE TOTS.

PERALADA

VILANOVA
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EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

“NINOTS”,
DE VALENTÍ VIDAL
( DEL 15 AL 31 D’OCTUBRE DE 2021 )

El mes d’octubre, La Sala de Vilanova va acollir una 
exposició dels sorprenents ninots articulats de l’ar-
tista local Valentí Vidal. No era el primer cop que 
l’artista mostrava la seva obra a Vilanova, però re-
descobrir-la ens fa avinent, un cop més, la precisió 
i la delicadesa que en Valentí posa a totes i cadas-
cuna de les seves obres, des d’un frare o un ferrer a 
diversa maquinària agrícola.

EL MIRALL DE LA 
HISTÒRIA – VINT-I-CINC 
ANYS D’ARTICLES D’INÉS 
PADROSA GORGOT
AL BUTLLETÍ MUNICIPAL
( 12 DE NOVEMBRE DE 2021 )

Dins dels actes de la darrera Festa Major de Sant 
Martí, va tenir lloc l’acte de presentació del llibre El 
Mirall de la Història – Vint-i-cinc anys d’articles 
d’Inés Padrosa Gorgot al Butlletí Municipal de Pe-
ralada, editat per l’Ajuntament, on s’hi recullen 28 
articles que versen sobre temes peraladencs, pu-
blicats des de l’any 1997 fins al 2021. Aquest volum, 
de 340 pàgines, disposa d’un índex onomàstic de 
més de 900 noms. L’acte va ser presentat per Joan 
Padern i Casanovas, exalcalde de Peralada, i hi van 
intervenir Pere Torrent i Martín, alcalde Peralada, i 
Inés Padrosa Gorgot, autora del llibre.

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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FRESSEIG DE MAR 
( DEL 5 DE MARÇ AL 2 D’ABRIL DE 2022 )

Prenent el teló de fons del mar i l’aigua, un total 
de dotze artistes d’arrels empordaneses i visions 
diferents (Juanjo Viñuela, Xavi Ramiro, Albert 
Ollé, Boris Mörker, Àlex Lloveras, Marina Gimeno, 
Anna Fernández, Elena Casadevall, Narcís Bosch, 
Toni Barraquer, Mariona Abella i Joan Abella) van 
unir-se en una nova exposició al Centre de Turis-
me Cultural Sant Domènec. A través d’ells, el pú-
blic s’aproxima a tota una diversitat de tècniques: 
pintura, il·lustració, fotografia, snarpel còmics, 
aquarel·la, grafit i talla de fusta. La inauguració va 
anar a càrrec del biòleg, naturalista i divulgador 
de cultura empordanesa Josep Maria Dacosta. 

EXPOSICIONS I PRESENTACIONS
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PUBILLATGE
PERALADA

ELECCIÓ DE LA 
PUBILLA I L’HEREU 
DE CATALUNYA 2021
23 i 24 d’octubre de 2021

El mes d’octubre passat, la vila de Seva, a Osona, va acollir un 
nou certamen de l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya. 
L’hereu de Peralada, en Lluc Alegrí Bardera, acompanyat dels 
representants infantils locals, l’Aina Vives Pararols i Pau Pu-
jol Bech, i del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Peralada, 
Miquel Brugat, hi va participar com a candidat.

ELECCIÓ DE
LA PUBILLA
I L’HEREU DE L’ALT 
EMPORDÀ 2021
13 de novembre de 2021

L’elecció de la pubilla i l’hereu de l’Alt Empordà es va re-
cuperar el 13 de novembre passat, després que l’any 2019 
no es pogués celebrar per falta de participants i el 2020 
per la crisi sanitària provocada per la pandèmia. 

L’emotiu acte, en el qual va actuar el cantautor local 
Ernest Prana, va tenir lloc en el marc de la Festa Major 
de Sant Martí de la nostra vila, amb la presència d’una 
seixantena de pubilles i hereus vinguts d’arreu de Cata-
lunya i d’Andorra. 

Els representants locals, en Lluc Alegrí Bardera i l’Ona 
Cervera Cortada, van ser escollits Hereu i Dama comar-
cals de l’Alt Empordà 2021, i durant aquest any seran 
acompanyats pels dos representants de Figueres, Mar-
tina Ferrer i Ferran Salamanca, escollits Pubilla i Fadrí 
comarcals. Tant els nous representants com la pubilla 
comarcal 2018, la també peraladenca Txell Soteras Subi-
rana, van fer uns emotius discursos improvisats. 

El president del Foment de les Tradicions Catalanes, Gil 
Vilarrasa, es va mostrar molt satisfet de veure com l’Alt 
Empordà recuperava aquesta tradició després de dos 
anys sense poder-se celebrar. La consellera comarcal 
d’Ensenyament, Júlia Gil, va defensar la vigència de la 
tradició, refermant el suport del Consell Comarcal. I l’al-
calde de Peralada, Pere Torrent, va agrair la implicació 
de tothom, que va fer possible que el poble acollís per 
tercera vegada aquest certamen.
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Sense ànim de corregir res, sinó, ben al contrari, d’aportar 
noves informacions, amb aquest petit text intentaré comple-
mentar l’article d’Inés Padrosa Gorgot “Metges i apotecaris 
històrics de Peralada (s. XV - 1a meitat s. XX)”, publicat en el 
darrer butlletí. 

Entre els apotecaris històrics caldria fer esment de la Sra. 
Maria Teresa Pagès i Daunis, filla de l’apotecari Domingo 
Pagès qui al segle XVIII tenia el seu establiment a la Plaça 
Gran, núm. 23 de Peralada. En Josep Pagès Daunis, fill i 
successor d’en Domingo es va formar com apotecari a Bar-
celona amb l’Antoni Sala i Domènech (apotecari, botànic i 
membre de la Real Acadèmia de les Ciències i Arts de Barce-
lona). En morir aquest durant la guerra del francès,  la Ma-
ria Teresa el substituí en el negoci familiar. Segurament va 
aprendre l’ofici amb el pare i el germà, i és molt probable 
que fos l’única  apotecària del poble. Es interessant trobar 
una dona que en una època on aquestes no tenien gaires op-
cions es posés al cap davant d’un negoci i exercís una pro-

fessió. Deuria fer-ho bé des del moment que els mestres del 
gremi li ho van permetre. Se sap d’altres dones que foren 
apotecàries en aquell període històric malgrat tenir prohi-
bit participar en la vida gremial, ser mestres per dret propi 
o formar aprenents. 

L’any 1818 el nebot de la Maria Teresa, Francisco Balot i 
Pagès, heretà la casa de la plaça i decidí transformar-la. En 
un principi ella va continuar treballant des del pis de dalt 
però posteriorment es va traslladar a Figueres, i és a partir 
d’aquí que se li perd el rastre. Es conserva la documentació 
de l’inventari de la botiga en tancar-la i de les factures de 
les reformes efectuades a la casa. En Francisco Balot, tot i 
haver-se format com apotecari a Barcelona, canvià la seva 
orientació professional a l’emparentar amb la família Avin-
yó, i esdevenir administrador del patrimoni de la família 
dels Camps Avinyó, posteriorment ennoblits amb el mar-
quesat de Camps. 

BUTLLETÍ TARDORBUTLLETÍ PRIMAVERA

EL MIRALL
DE LA HISTÒRIA

NOVES 
APORTACIONS ALS 

CONEIXEMENTS
SOBRE METGES

I APOTECARIS
HISTÒRICS DE

PERALADA

LOURDES BOSCH I HERAS,
HISTORIADORA I CATEDRÀTICA D’INSTITUT
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En la primera meitat del segle XX trobem quatre metges tre-
ballant a Peralada: el Dr. José Centelles i Aragó (Coves de 
Vinromà 1852 - Peralada 1929), el Dr. Narcís Heras i Vicens 
(Cabanes 1903 - Figueres 1979), el Dr. Ernest Vila natural de 
Barcelona i el Dr. Ramon Campmany i Coll. 

El Dr. Heras arribà a Peralada al 1927 en substituir per jubi-
lació al Dr. Centelles que fou metge titular del poble des de 
1884. Poc temps després, el Dr. Heras es casava amb Lolita 
Trias Balot, filla de Nicanor Trias, advocat i administrador del 
Marqués de Camps, i de Maria Balot, besneta d’en Francisco 
Balot i Pagès, citat anteriorment. En Narcís Heras instal·là el 
seu consultori a la casa Avinyó on vivia la seva família po-
lítica des de l’ època d’en Francisco. En començar la guerra, 
la República el mobilitzà com a metge i l’envià al front. Li va 
tocar viure, entre altres, la batalla de l’Ebre. El seu lloc va ser 
ocupat pel Dr. Ernest Vila, procedent de Barcelona i de certa 
edat, el qual va tenir cura dels habitants de Peralada durant 
els anys que va durar l’enfrontament bèl·lic. L’any 1940 el Dr. 

Campmany, metge a Cabanes abans de la Guerra Civil, va es-
devenir el nou metge titular de Peralada.

En el 1941 el Dr. Heras va tornar del camp de concentració de 
Miranda del Ebro on havia estat retingut per el règim fran-
quista. Aquell mateix any va ser nomenat metge titular de 
Vilabertran i Cabanes, en les dues localitats el recorden amb 
una plaça dedicada. En aquella dècada es va traslladar a viu-
re a Figueres on havia obert al 1930 el primer consultori de 
Psiquiatria i Neurologia de tot l’Empordà, també col·labora-
va, des d’abans de la Guerra, en el Sanatori Martí i Julià de 
Salt. Cal apuntar que havia cursat l’especialitzat amb el Dr. 
Emili Mira, pare de la psiquiatria catalana, del qual fou un 
deixeble destacat.

La casa de la Plaça Gran encara pertany a la família, i si bé 
no hi ha cap element arquitectònic que recordi l’antic esta-
bliment farmacèutic, sí hi conserva força documentació dels 
apotecaris Pagès, dels Balot i del Dr. Heras.... una petita part 
de la història de Peralada.

21



22

Aquest article, publicat al Dominical del Diari de Girona del 
28 de novembre de 2021, dona a conèixer un desconegut pe-
raladenc i un interessant patrimoni artístic i horològic.

Alguns peraladencs hauran tingut ocasió de llegir-lo, però 
m’imagino que no haurà arribat a la coneixença de tothom. 
Donada la importància dels protagonistes i, pensant que és 
interessant que arribi a tots els veïns de Peralada, avui es pu-
blica a les pàgines del Butlletí acompanyat d’imatges comple-
mentàries i amb l’arbre genealògic de la família Soler-Bofill.   

Aquesta història comença quan, entre la documentació i els 
epistolaris dels comtes conservats a l’Arxiu del Regne de Ma-
llorca i altres preservats a l’arxiu peraladenc, descobreixo la 
intenció dels germans Rocabertí, D. Antoni i D. Tomàs, de po-
sar un bonic rellotge en el Pati d’Honor de Palaci, apel·latiu 
carinyós emprat per referir-se al Castell de Peralada.

A partir d’aquí, amb paciència, he pogut anar teixint qui 

en foren els protagonistes, descobrir que Peralada disposa 
d’una obra d’un dels més grans mosaïcistes italians del Friu-
li, relacionar el peraladenc Joan Soler amb dos rellotges de 
façana, el de Peralada i el de la Rambla de Figueres i, gràcies 
al contacte establert amb un seu besnet, el Sr. Javier de Cór-
dova, presentar-lo a ell i a la seva interessant família. 

El rellotge del Pati d’Honor del Palau de Peralada

Des de l’inici de les reformes de Palaci un dels objectius va 
ser el d’ “anar a l’hora”, circumstància que només podia tenir 
èxit amb la col·locació d’un gran rellotge de paret. 

Quan l’agost de 1878 Charles Grand, l’arquitecte parisenc, 
presenta els plànols per a la reforma, especifica “J’ai placé 
l’horloge dans la galerie du 2ème etage”, és a dir a la façana 
est del segon pis del Pati. Encara quedava per determinar si 
aniria al centre del llenç (Grand) o a la cantonada (Rocaber-
tí), i va guanyar la segona opció.

La part exterior del rellotge amb el mosaic venecià. (Fots. Inés Padrosa)

BUTLLETÍ PRIMAVERA

ELS ROCABERTÍ, GIAN DOMENICO 
FACCHINA I JOAN SOLER ALBREDA 
COMITENTS, MOSAÏCISTES I RELLOTGERS
INÉS PADROSA GORGOT
ARXIVERA I BIBLIOTECÀRIA DE PALACI



23

En una de les cartes de l’any 1879, D. Tomàs escriu: 

“Un encargo para tío Ignacio: quisiera pidiera V. en la 
fábrica o a Grand que lo pregunte, el espacio que se 
necesita para la colocación de la maquinaria de un re-
loj de una esfera de un metro de diámetro. Es decir, el 
espacio en altura, anchura y profundidad, para la colo-
cación de la maquinaria (y pesos si los hay), y todas las 
observaciones que se ofrezcan para su colocación y los 
precios de los tales relojes (uno que vaya bien) garantí”.

Les restauracions segueixen el seu curs. Passats cinc anys, el re-
llotge continua pendent. D. Tomàs està a la recerca d’una orna-
mentació que no deixi indiferent a qui l’observarà, en paraules 
pròpies, volia “un adorno antiguo”. Pel que fa a la maquinària, 
ja feia uns anys que havia establert contacte amb diferents 
cases comercials estrangeres. Aquest era el cas de la casa pari-
senca J. Wagner Neveu, especialitzada en “Horloges Publiques” 
amb atelier de construcció propi i guanyadora de nombroses 
medalles en Exposicions Universals tant nacionals com inter-
nacionals, regentada per l’alumne i successor, Borrel.

ELS ROCABERTÍ, GIAN DOMENICO FACCHINA I JOAN SOLER ALBREDA. COMITENTS, MOSAÏCISTES I RELLOTGERS

La part interior del rellotge amb la maquinària. (Fots. Inés Padrosa)

Carta de Borrel, alumne & successor de Wagner Neveu, al 
Comte de Zavellà, 1879. (ARM-MT (P)- 10 I)
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En aquests anys, un jove peraladenc es troba a Suïssa per apren-
dre l’ofici de rellotger i ho fa a l’École d’Horlogerie de Genève. Els 
germans Rocabertí, a l’epistolari mantingut amb el seu adminis-
trador, el Sr. Antoni Tomàs Almar, parlen del jove estudiant de 
manera molt familiar, es refereixen a ell com a “Juanito Soler” En 
aquestes missives, es fa referència a la possibilitat d’encarregar la 
maquinària del rellotge a una casa helvètica i que sigui el jove es-
tudiant qui se n’ocupi.

En Juanito de segon cognom es deia Albreda i, una de les persones 
de confiança dels comtes a Peralada era Joaquim Albreda, qui havia 
ocupat el càrrec d’apoderat o administrador dels Rocabertí. Un altre 
treballador dels comtes era Josep Albreda. De moment, però, no po-
dem establir quin era el vincle familiar. 

Els dos germans s’havien caracteritzat per ser benefactors dels joves 
peraladencs. Havien establert una escola de primeres lletres on hi as-
sistien més d’un centenar d’alumnes, pagaven estudis eclesiàstics als 
qui ho desitjaven i, no seria estrany pensar que ells mateixos costeges-
sin els estudis i l’estada de tres anys del jove Soler Albreda a Ginebra. 

Mentrestrant, D. Tomàs segueix a la recerca del desitjat marc or-
namental. El mes de novembre de 1884, el comte, acompanyat de 
Charles Grand, visita el taller de Gian Domenico Facchina, recone-
gut mosaicista friulès, establert a París, però no li agrada cap dels 
projectes ni els dibuixos que li mostren. Finalment, aconsegueix el 
disseny que encaixa amb la seva idea i encarrega el marc de mosaic 
vidriat per emmarcar l’esfera del rellotge que s’executaria al taller 
de Facchina a Venècia. 

Facchina, havia obert una fàbrica d’esmalts a Cannaregio, barri de la 
classe treballadora de Venècia, i un estudi per al disseny i la posta del 
mosaic al Palazzo Labia, a la mateixa zona de Cannaregio. 

El 21 de gener de 1885, Alexandre Comalat, mestre d’obres i persona 
de confiança del comte, notifica a D. Tomàs, que es trobava a Madrid, 
la imminent arribada del mosaic i del rellotge. 

El 30 de gener de 1885, l’Agència de Duanes de Port-bou notifica la tra-
mesa de dues caixes que contenen: un rellotge de torre de ferro, de 47 
kilos, i 180 kilos de mosaic i ciment en pedra. Procedent de Mr. Faccki-
na [sic] de París.

De moment, no podem donar raó de la casa comercial que va executar 
el rellotge. Ara bé, Joan Soler va ser l’escollit pel comte per contactar 
directament amb el fabricant i per muntar-lo. Així, D. Tomàs també 
s’assegurava que el jove Juanito s’ocuparia del manteniment i repara-
ció quan fos necessari. 

Notificació de l’Agència de Duanes “J. Garrouste, Ballesteros y 
Lluch” de la tramesa del material. (ARM-MT, 79)

Factura de Joan Soler pel manteniment del rellotge, 1891. 
(ARM-MT (P), 17)

Factura de l’arquitecte Charles Grand per a la realització de di-
versos treballs, entre els quals s’hi contemplen les gestions del 
mosaic venecià. (ARM-MT (P))

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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El rellotge del Pati d’Honor de Palaci esdevé un exem-
ple atípic i únic a les terres catalanes. El seu aspecte ex-
tern ens porta reminiscències italianes, lloc d’on prové. 
Salvant les distàncies, ens venen a la ment esferes orna-
mentades amb estrelles, raigs, i signes del zodíac de di-
ferents punts d’Itàlia. De fet, eren decoracions viscudes i 
conegudes per Facchina. Tant a la zona del Friuli, el cas 
d’Udine, com a la del Véneto, a Padova i Venècia, amb el 
conegut rellotge de St. Marc. 

El marc està format per un requadre d’1,92 x 1,92 m amb 
quatre quadrats en els angles i quatre rectangles en els 
espais intermedis d’uns 0,45 m d’amplada. En els dos 
requadres dels angles superiors hi figura el roc, l’armat 
parlant del Rocabertí i, en els inferiors, una flor. A la 
part intermitja intermèdia, la decoració ens recorda l’or-
namentació renaixentista amb elements vegetals i, a la 
base, un grotesc acompanyat de ròleus entrellaçats. L’es-
fera és transllúcida i els quadrants disposen d’un fons 
blau amb estrelles daurades, simulant l’univers.

A la lluminositat del fons proporcionada per les tesse-
l·les vidriades d’or se li suma la vivacitat de la gamma 
cromàtica, amb predomini dels blaus i els granats, tot el 
conjunt es caracteritza per  d’una extraordinària perso-
nalitat i la culminació arriba a partir de migdia quan el 
raigs solars s’hi reflecteixen.

El mosaic venecià

El Pati d’Honor amb el rellotge de paret que llueix l’ornamentació executada per Gian Domenico 
Facchina segons les directrius del comte de Peralada, D. Tomàs de Rocabertí. (Fot. Inés Padrosa)

El Pati d’Honor de Palaci (Dibuix Marta Castel-Xavi Coll)

La façana est llueix el rellotge (Dibuix Marta Castel-Xavi Coll)

ELS ROCABERTÍ, GIAN DOMENICO FACCHINA I JOAN SOLER ALBREDA. COMITENTS, MOSAÏCISTES I RELLOTGERS



26

El mosaïcista Gian Domenico Facchina 
(Sequals – Friuli (Itàlia), 1826-Paris, 1904)

La primera aproximació a l’art del mosaic va arribar quan Facchi-
na tenia disset anys, moment en què va participar en la restauració 
dels mosaics de la catedral de San Giusto, a  Trieste, i es va enamo-
rar d’aquest treball. Llavors es va traslladar a Venècia lloc on el seu 
oncle, monsenyor Giuseppe Facchina, ocupava el càrrec de canonge 
de la Basílica de Sant Marc. Allà va esdevenir aprenent de dos grans 
mosaïcistes que restauraven els bellíssims mosaics de la basílica. 

Posteriorment, el comte de Cassis el sol·licità per restaurar el pavi-
ment de la basílica d’Aquilea, el paviment paleocristià més antic de 
tot Occident. Al cap de poc va anar a Villa Vicentina, residència de 
la princesa Baciocchi, neboda de Napoleó Bonaparte; allà va tenir 
notícies de les descobertes dels mosaics del sud de França i deci-
deix anar-hi per estudiar-los. 

Fins aquell moment, la restauració es feia destruint el mosaic ori-
ginal i, després, refer-lo exnovo. Facchina instaura un nou proce-
diment que va nomenar “extracció i idèntica extensió de mosaics 
antics”. Pel que fa a mosaics moderns, va inventar la tan anome-
nada tècnica del mosaico alla rovescia, segons la qual les tessel·les 
estaven muntades, al revés, en una cartolina especial predibuixada. 
Mètode que avui dia encara s’aplica.

L’any 1858 va aconseguir que el Govern francès li reconegués la tèc-
nica per ell inventada. Gràcies a l’aplicació del seu sistema es van 
poder salvar nombrosos mosaics, la major part al sud de França.

L’arquitecte Charles Garnier (1825-1898), va admirar tant el seu 
treball que li va encarregar decorar la volta principal de l’Òpera 
de París en la tècnica del mosaic. L’obra, inaugurada l’any 1875, es-
devindrà crucial pel futur de Facchina, però també per a la tècnica 
que s’expandirà ràpidament i serà adoptada per la major part dels 
representants modernistes aplicant-la als murs, terres o sostres per 
tal d’embellir l’obra civil i l’obra pública.  

L’estudi de Facchina a París, a la Rue Cardinet, va produir treballs 
extraordinaris que es poden veure a les ciutats més importants del 
món. Va esdevenir ciutadà francès, li atorgaren la prestigiosa Legió 
d’Honor pel seu treball i va guanyar el privilegi de ser enterrat al 
cementiri de Père Lachaise.

Gian Domenico Facchina (1826-1904)
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Descobrim el rellotger Joan Soler Albreda

En el darrer quart del segle XIX es va establir a Figueres un rellotger 
peraladenc que acabava d’arribar de Suïssa. 

Aquest jove havia estat durant tres anys al país helvètic –llar dels millors 
especialistes en rellotgeria–, aprenent l’art de la precisió i del que ano-
menaven “las composturas”, possiblement becat pels germans Rocabertí.

Primerament, de manera provisional i humil, l’any 1884 s’establí en 
un segon pis del carrer de la Muralla davant de la font d’aquell carrer. 
A la primera pàgina de La Unión Ampurdanesa, durant els mesos 
d’estiu i tardor de 1884, així anunciava el seu establiment: “Compos-
turas de Relogeria. Juan Soler”.

A més de les seves aptituds i els coneixements adquirits a l’estran-
ger, les circumstàncies van ajudar l’expansió de Soler. Va coincidir 
que s’anaven substituint els rellotges de sol en benefici dels rellotges 
mecànics. I així va ser com edificis consistorials, façanes de cases be-
nestants de ciutat i, fins i tot, les torres dels campanars, comences-
sin a lluir boniques esferes horàries que mostraven el pas del temps 
transmès per la maquinària que s’amagava al darrere.  

Als habitacles també s’augmentà el nombre de rellotges. Als de peu 
de la sala principal, s’hi sumarien els de sobretaula: damunt les vi-
trines o les taules dels menjadors. Així mateix, a poc a poc, s’amplià 
el públic que disposava de rellotges de butxaca. 

Un signe que indica que el negoci prosperava és que l’any següent, el 
1885, trobem a Soler situat en el bell mig de la capital empordanesa, en 
el desaparegut carrer de Palau, núm. 13, també en un pis, en aquesta 
ocasió un principal. 

Joan Soler Albreda (1863-1903)
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Publicitat de 1884 a La Unión Ampurdanesa

Anunci aparegut a La Unión Republicana, 1885

Publicitat de 1885 a El Ampurdanés

D’agost a novembre de 1887, Soler publicita el seu establiment 
al setmanari republicà La Evolución 
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Retrat de Joan Matas Hortal, obra de J. Bernadet, exposat a 
l’aparador de la rellotgeria de Joan Soler.

En el decurs d’aquest any, Soler es casa amb Enriqueta Bofill Dalmau, 
filla de Joan Ma Bofill Roig. El seu sogre era un reputat professor de 
l’Institut de Figueres, destacat maçó i republicà. Va exercir de perio-
dista i fou director de El Ampurdanés. I, entre altres, va comptar amb 
l’amistat del benefactor figuerenc Josep Rubaudonadeu. 

L’any 1887 s’ha traslladat a la planta baixa de l’antiga Casa Molins del 
carrer Besalú, xamfrà amb el conegut com a “Baja de San Pedro”, un 
dels carrers més concorreguts de la capital empordanesa, ple de co-
merços, i amb un anar i venir de figuerencs i empordanesos.

Tant li devia influir la seva formació que va decidir batejar el seu ne-
goci amb el nom de “Relogería Suiza”. Sigui perquè Soler havia viscut a 
l’estranger, tenia molt present anunciar-se a la premsa local. Anuncis 
que ens proporcionen informació complementària com l’adreça, els 
premis aconseguits en el Col·legi de Ginebra i l’any 1887 ens ofereix 
l’anunci més vistós acompanyat del nom de la prestigiosa marca suïs-
sa Patek Philippe tot dient que havia estat “privilegiat” per la sosdita 
marca comercial. 

L’experiència a l’estranger sumada a les qualitats pròpies com la pers-
picàcia i l’emprenedoria van fer que promocionés els seus articles mi-
tjançant una decoració atípica del material exposat en els seus apara-
dors. Un dels acudits que més va cridar l’atenció dels empordanesos 
va tenir lloc l’any 1888 quan va presentar una reproducció de la To-
rre Eiffel farcida de rellotges amb una bombeta elèctrica com a remat. 
Aquesta bombeta, alimentada per una pila Leclanché, va ser la primera 
bombeta elèctrica que es va encendre en els aparadors figuerencs.

En altres ocasions, hi foren exhibides pintures de reconeguts artistes. 
Una d’elles va ser quan els vianants van poder contemplar el retrat de 
Joan Matas Hortal fet pel professor de dibuix de l’institut de Figueres, 
Joan Bernadet Aguilar (Capellades, 1860-Jalapa Enríquez, Veracruz, 
Méjico, 1932), realitzat just l’any abans de partir cap a Mèxic, país on 
desenvoluparia la resta de la seva carrera artística.

El darrer local on es va establir Soler va ser a l’anomenada Placeta, ac-
tualment Rambla de Figueres. Així ho notifica El Ampurdanés del mes 
d’octubre de 1898:

“La R e l o g e r í a S u i z a que don Juan Soler tenia en la calle de Be-
salú se ha trasladado a la casa de nueva construcción que nuestro 
amigo D. Àngel Casals posee en la parte baja de la Rambla, frente 
al Paseo. Tenemos entendido que el Sr. Soler se propone instalar 
en la fachada de la nueva casa una gran esfera que señalará las 
horas, en substitución del meridiano solar que allí existia de anti-
guo. Es evidente que la casa del Sr. Casals con el establecimiento 
del Sr. Soler embellecerán bastante aquel trozo de Rambla.”  
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Efectivament, Soler va instal·lar el rellotge de paret a la faça-
na. Pel que fa a la maquinària sabem que, anys després del seu 
traspàs, als anys 20 el rellotger Pere Gimbernat hi va intervenir. 

Joan Soler va participar en la política local i va ser regidor re-
publicà de l’ajuntament de Figueres (1894-97), i a més tenia un 
negoci dedicat al suro. 

Per dissort per a ell i la seva família, Joan Soler va morir quan 
tenia 40 anys. Enriqueta Bofill tan sols en tenia trenta-sis anys 
i va quedar vídua amb un fill, el primogènit, Eudald, de disset 
anys, i quatre filles: Júlia, Dolors (Lola), Àngela i Rosa, d’edats 
compreses entre els quinze i els set anys.

Projecte del mestre d’obres Josep Cordomí de la casa d’Àngel Casals a 
la Placeta, 1898 (AMF)

La casa figuerenca amb el rellotge a la façana (Fot. Inés Padrosa)

La vídua i els fills de Joan Soler (Arx. part. Javier de Córdova). 
Lola, Eudald, Júlia, Àngela, Enriqueta i Rosa.
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El Garatge Soler a la Plaça de Pi i Margall, posteriorment Plaça de la Palme-
ra (Història Gràfica de Figueres i arx. part. Javier de Córdova).

La seva vídua va prosseguir en el negoci durant un temps, però 
ella, juntament amb el seu fill Eudald, es va introduir en el 
món dels automòbils. Disposaren del Garatge Soler a la Plaça 
de la Palmera i gaudien de la representació de la Casa Ford. 
Eudald va militar a ERC i va arribar a ser tinent d’alcalde de 
l’ajuntament de Figueres i alcalde accidental, l’any 1936.

La vídua va traspassar la rellotgeria a Enric Casals (descen-
dent del Mas Casals d’Ordis) qui, amb posterioritat, es va 
traslladar al carrer de Girona, núm. 8. Segons la publicitat 
del gener de 1909, la “Rellotgeria i plateria Casals i Carbone-
ll” ja s’havia traslladat al carrer de Girona.

Als anys 20, al local de l’antiga rellotgeria Soler, el fill del 
propietari de l’edifici, Àngel Casals Noguer, va obrir un luxós 
establiment dedicat a Casa de Canvi i Banca.

Un grup de figuerencs acompanya l’aviador francès, Henri Tixier, a visitar el Castell de Peralada. Entre ells s’hi troba el fotògraf  Narcís Roget amb boina; Joan 
Maria Bofill, a la dreta amb bastó, sogre de Soler, i altres membres de la família Bofill i Soler (AMF. Fot. Narcís Roget).

BUTLLETÍ PRIMAVERA30
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Enriqueta Bofill, a més de les tasques habituals per a tota fè-
mina, va poder donar bona educació a les seves filles segons 
les aptituds de cadascuna: van aprendre a tocar el piano, i a 
dibuixar, pintar i, segurament recordant els aparadors del 
seu pare, a decorar. 

El primogènit va ser un actiu militant d’esquerra republica-
na, una de les filles va emparentar amb un militar, una altra 
amb el músic Ricard Pitchot i la petita amb el propietari d’un 
establiment de restauració. La Guerra Civil va afectar les di-
ferents branques, mentre unes patien pèrdues de familiars a 
l’inici, durant i després de la Guerra Civil, a altres els foren 
requisades les propietats després de la contesa bèl·lica.

AMF - Arxiu Municipal de Figueres
ARM - Arxiu del Regne de Mallorca

BAPP - Biblioteca-Arxiu del Palau de Peralada

La família Soler Bofill (Arx. part. Javier de Córdova)
Fila superior, drets: Rosa, Eudald, Luis de Córdova, i Justa (germana d’Enriqueta)
Fila inferior, asseguts: Lola, Júlia, Enriqueta Bofill a la falda Enrique, enmig Luisa, Joan Ma. Bofill i Àngela
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La Granja Planas, de Vilanova de la Muga, ha estat la finalista 
del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA 
2021) en la categoria empresa agrària.

La Granja de can Planas ha desenvolupat un innovador sis-
tema que permet optimitzar energèticament les diferents 
tasques de producció i manteniment de l’explotació. Això 
ha estat possible gràcies a la gestió automatitzada de les 
diferents tecnologies de la finca: el sistema de gestió de de-
jeccions ramaderes, la producció d’energia i la fertirrigació 
dels camps, la qual cosa ha permès maximitzar el rendiment 
de l’explotació.

La granja tenia instal·lat un sistema de separació de purins, 
una instal·lació fotovoltaica de consum directe i un sistema 
de reg a una extensió de 40 hectàrees. Va ser l’any 2020 quan 
es va decidir integrar el funcionament dels tres sistemes que 
havien operat de manera autònoma fins aleshores. Aquesta 
integració ha permès a l’explotació aprofitar molt millor els 
seus recursos.

Tot aquest sistema està controlat a través del mòbil o de 
l’ordinador. Aquesta aplicació permet regular paràme-
tres com els horaris de funcionament, tenir una anàlisi 
a temps real de la composició dels purins o saber l’estat 
de tots els elements que componen el sistema. El control 
d’aquests processos a distància ajudaran a millorar la 
qualitat de vida del pagès, ja que podrà estalviar-se molts 
desplaçaments.

Avui, can Planas es troba entre les 20 granges d’Espanya amb 
millor genètica del bestiar, se situa en el 19è lloc dels premis 
Vaca d’Or de Catalunya i està dotada del certificat Welfair 
Quality de benestar animal. Gran part de la seva producció 
lletera va destinada a fer iogurts de la marca La Fageda.

ENHORABONA A 
GRANJA PLANAS! 
UNA GRANJA DE VAQUES AMB 
UN INNOVADOR SISTEMA DE 
MANTENIMENT AUTOMÀTIC, 
FINALISTA DELS PREMIS PITA 2021

RECONEIXEMENTS A EMPRESES LOCALS
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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 reser-
vat un espai perquè els grups municipals puguin fer saber 
als veïns i veïnes el seus punts de vista, opinions i el que 
creguin oportú. 

Podeu consultar totes les actes del plens a la web municipal 
www.peralada.org a la secció Govern Obert i Transparència,  
junt amb reglaments, normatives i altres documents d’in-
terès, o també en la l’edició digital d’El Butlletí. En les actes 
hi trobareu les mocions presentades i els resultats de les vo-
tacions corresponents. Al web municipal també podreu in-
formar-vos, solucionar tràmits, accedir al registre telemàtic 
i expressar queixes o suggeriments de forma no presencial. 

L’Ajuntament també disposa de la web turística i cultural 
www.visitperalada.cat a on hi trobareu la informació dels 
actes i esdeveniments que es duen a terme durant tot l’any. 

Aprofitant aquestes línies, us convidem de nou 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 Face-
book, Twitter i Instagram, i us podeu donar d’alta al newsle-
tter de l’Ajuntament i rebreu regularment informació de les 
activitats i actes que es porten a terme. 

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 re-
gidories i els precs i preguntes que es fan a l’Equip de Govern. 

També us recordo que des de l’Alcaldia i les diferents Regido-
ries 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 facili-
tar-vos la lectura d’allò que us sembli més rellevant. 

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

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada, març de 2022
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Quan ja portem quasi  tres anys de mandat, podem afirmar que 
estem contents de la tasca realitzada malgrat els entrebancs en 
els que tots ens hem vist immersos els darrers dos anys. 

Sembla que per fi arriba la tan enyorada normalitat i comen-
cem a recuperar totes les activitats a les quals havíem hagut 
de renunciar pel bé de la comunitat.

Enguany podrem celebrar la Festa Major de Pasqüetes tal i 
com l’hem gaudit sempre, també la Fira del Clown a Vilanova 
de la Muga, la Fira Medieval Na Mercadera i el Cicle de Con-
certs del Claustre de Sant Domènec. També estem preparant 
les activitats de l’estiu a la fresca i tota l’oferta turística i cul-
tural. Volem que el poble recuperi la vitalitat a la que estàvem 
tan avesats.

En aquest darrers mesos hem continuat tirant endavant els 
projectes que vàrem preveure en el nostre programa electo-
ral i dels quals  podeu comprovar-ne el compliment, algunes 
actuacions no les podrem realitzar però hem aprofitat altres 
oportunitats per millorar els equipaments i serveis. Per exem-
ple estem treballant en obtenir recursos mitjançant els Fons 
Europeus Next Generation que, de ser acceptats, suposaran 
poder realitzar inversions importants, per exemple en canviar 
bona part de l’enllumenat públic i del camp de futbol, la ins-
tal·lació de plaques per producció d’energia a la zona espor-
tiva, la construcció d’un carril bici entre el poble i el Golf, etc.

També hem aprovat una bonificació de l’IBI per a les ins-
tal·lacions fotovoltaiques per fomentar l’autoconsum, farem 
un estudi per preveure una comunitat energètica a Peralada. 
Apostem les energies renovables.

Tal com us hem dit, us animem a consultar el programa presen-
tat ara farà tres anys que trobareu a https://bit.ly/3KYeBXE. Els 
7 regidors que formem l’Equip de Govern estem a la vostra dis-
posició per tot el que necessiteu, mirem d’estar el màxim dispo-
nibles i ésser propers. Moltes vegades aquesta proximitat pot 
resoldre les coses de manera molt àgil, no dubteu en fer-ne ús.

El nostre compromís en el compliment del programa de tre-
ball que us vam presentar el 2019, i pel qual ens vau fer con-
fiança, segueix més vigent que mai. 

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

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

El nostre email és : juntsxperalada@gmail.com

BUTLLETÍ PRIMAVERA

GRUP MUNICIPAL DE
JUNTS PER PERALADA
I VILANOVA DE LA MUGA

SEGUIM TREBALLANT. TREBALLEM PER TOTHOM  !!!
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Com a únic grup de l’ oposició, amb dos regidors, treballem per 
a la millora de molts aspectes que afecten als nostres dia a dia.

La nostra intenció quan ens vàrem presentar, era fer un ajun-
tament més proper, transparent, més sensible amb el medi 
ambient, amb una millor gestió dels serveis públics i així ho 
vàrem explicar.

Entenem que la nostra funció a l’oposició sempre ha estat 
constructiva i per això hem presentat moltes propostes en 
forma d’ instancies a l’ ajuntament.

Algunes d’aquestes propostes celebrem que les han acceptat 
o inclús les han portat a terme, com per exemple els pressu-
postos participatius.

A part d’aquestes propostes algunes altres no s’han implan-
tat, però pensem que seria bo implantar-les, com per exemple 
la millora del servei de recollida de escombraries, que tants 
diners costa a final d’any. Creiem que és un servei a tenir amb 
compte i millorar-lo.

Altres serveis com el servei d’aigua, també creiem que seria 
millor gestionar-lo directament des de l’ajuntament.

Un altre aspecte a millorar és el de la TRANSPARENCIA.

Des de l’oposició som crítics amb la transparència de l’ajun-
tament per molts motius.

Creiem que quan l’alcalde convoca un ple, el més adient seria 
tenir els punts del ple a tractar, com a mínim una setmana 
abans del ple i no dos dies abans.

Aquest breu espai de dos dies no podem contrastar informació 
ni preparar una replica a les informacions que ens faciliten.

Quan hi ha agut un projecte com el del aeròdrom, tan impor-
ten i tanta afectació a molts veïns, l’ajuntament no hi ha sigut 
gens transparent ni amb l’oposició ni amb els veïns afectats, 
que varen haver de sol·licitar fins a tres vegades la documen-
tació complerta.

El que nosaltres esperàvem era una reunió amb l’oposició 
per tractar un tema tant important com era aquest.

La nostra feina com a oposició és MILLORAR tot el que creiem 
que no es fa bé!!

Desitjant que acabi aquesta etapa de la pandèmia i puguem 
tornar a relacionar-nos com abans, amb tots els actes cultu-
rals del nostre municipi el més aviat possible.

Gracies  a la gent que ens feu arribar el vostre recolzament i 
propostes per el municipi.

Una abraçada.

https://www.facebook.com/IndependentsdeVilanova

GRUPS MUNICIPALS

INDEPENDENTS
DE VILANOVA

QUE ESTEM FENT L’OPOSICIÓ?
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior de 
la sessió ordinària del ple de la Corporació de data 1 de juliol 
de 2021 (Expdt. 2021000417).

2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior de 
la sessió extraordinària del ple de la Corporació de data 27 
de juliol de 2021 (Expdt. 2021000485).

3.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior de 
la sessió extraordinària del ple de la Corporació de data 13 
de setembre de 2021 (Expdt. 2021000607).

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 5a. modificació 
de crèdits en el pressupost de 2021.

7.- Proposta d’acord per a l’aprovació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada i l’Agència                    
Catalana de l’Aigua per la redacció de l’estudi  de diagno-
si per a l’eliminació de les aigües blanques al municipi de                 
Vilanova de la Muga.

8.-  Assumptes urgents.

9.-  Precs i preguntes.

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2021
1.- Proposta d’acord per la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre bens immobles (IBI) 2022.

2.- Proposta d’acord per la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries.

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2021

1.- Proposta d’acord per l’aprovació del pressupost general 
de l’exercici 2022 (Expdt. X2021000714).

2.- Proposta d’acord per la modificació de la clàusula cator-
zena, condicions resolutòries del plec de condicions que 
han de regir l’alienació de les parcel·les 55, 56, 57 de la urba-
nització Peralada residencial del terme municipal de Pera-
lada (Expdt. X2018000391).

3.- Proposta d’acord per la prorroga del contracte programa 
pel 2021. (Expdt. X2018000267).

4.- Proposta d’acord per Proposta d’acord per la designació 
d’un òrgan col·legiat com a representant del Consell Escolar 
de l’Institut de Peralada (Expdt. X2021000780).
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

PLE2021000007 

Caràcter: Ordinari
Data: 30 de setembre de 2021
Hora d’inici: 20:02 h
Hora de fi: 21:45 h
Lloc: Sala de Plens

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martin, Alcalde 
Rosa Maria Cortada Sánchez, 1r Tinent Alcalde 
Miquel Brugat Vilanova,  2n Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor 
Aina Cabello Palahí, Regidora
Josep Tor Prunell, Regidor
David Bigas Vargas, Regidor
Marc Sabater Armengou, Regidor
Juan Carlos Planas Suñer, Regidor
Merce Comamala Laguna, Secretària

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Cap

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior 
de la sessió ordinària del ple de la Corporació de data 1 de 
juliol de 2021  (Expdt. 2021000417)

2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior 
de la sessió extraordinària del ple de la Corporació de data 
27 de juliol de 2021  (Expdt. 2021000485)

3.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior 
de la sessió extraordinària del ple de la Corporació de data 
13 de setembre de 2021  (Expdt. 2021000607)

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 5a. 
modificació de crèdits en el pressupost de 2021.

7.- Proposta d’acord per a l’aprovació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada i l’Agència 
Catalana de l’Aigua per la redacció de l’estudi  de diagnosi 
per a l’eliminació de les aigües blanques al municipi de 
Vilanova de la Muga.

8.-  Assumptes urgents

9.-  Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 
L’ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE LA CORPORACIÓ DE DATA 1 DE JULIOL DE 2021                               
(EXPDT. 2021000417)

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 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria 
Cortada Sanchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona 
Canela, Aina Cabello Palahi, Josep Tor Prunell, David Bigas 
Vargas, Marc Sabater Armengou, Juan Carlos Planas Suñer)
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2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 
L’ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE  DE LA CORPORACIÓ DE DATA 27 DE JULIOL DE 2021                                   
(EXPDT. 2021000485)

Havent-se notificat prèviament l’esborrany de l’acta juntament amb 
la convocatòria a tots els regidors d’acord amb el que disposa l’article 
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se 
sotmet l’esborrany de l’acta a votació.

Manifesta el sr. Joan Carles Planas que en el punt de la votació de 
la modificació de crèdit van votar en contra i a l’acta consta que 
es van abstenir. 

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

Aprovat per 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sanchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahi, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer)

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
ANTERIOR DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE LA CORPORACIÓ DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2021                    
(EXPDT. 2021000607)

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 9 vots a favor (Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada 
Sanchez, Miquel Brugat Vilanova, Ernest Pratcorona Canela, Aina 
Cabello Palahi, Josep Tor Prunell, David Bigas Vargas, Marc Sabater 
Armengou, Juan Carlos Planas Suñer)

DOCUMENT DATA NÚMERO EXPEDIENT

DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS PROJECTE PARCEL·LACIO 
C/ GERMANS SERRA I BONAL 24092021  25/09/2021 2021DECR000486 X2021000628

DEC APROVACIO FACTURES 24092021                                                                                                                                                                                                                                24/09/2021 2021DECR000485 X2021000055

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC JUNY 2021  JLFM 23092021                                                                                                                                        24/09/2021 2021DECR000484 X2021000605

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/31 AGOST   22092021                                                                                                                    24/09/2021 2021DECR000483 X2021000638

DEC AUTORITZACIO MITJA MARATO FIGUERES 2021 04092021  24/09/2021 2021DECR000482 X2021000590

DEC SOL·LICITUD DE GUAL AL CARRER JAUME CERVERA I MARQUES, 11B 23092021  23/09/2021 2021DECR000481 X2021000644

DEC APROVACIO COMPTES 2N TRIM AIGUA I CLAVEGUERAM 22092021   23/09/2021 2021DECR000480 X2021000624

DEC SUBSTITUCIÓ COBERTA EDIFICI 21092021                                                                                                                                                                                                                       22/09/2021 2021DECR000479 X2021000613

DEC APROVACIÓ DESPESA CORTINES TEATRE 21092021                                                                                                                                                                                                                 22/09/2021 2021DECR000478 X2021000620

DEC SUBMINISTRAMENT XARXES FUTBOL 21092021                                                                                                                                                                                                                     22/09/2021 2021DECR000477 X2021000611

DEC LLICENCIA OBRES 21092021                                                                                                                                                                                                                                   21/09/2021 2021DECR000476 X2021000470

DEC LLICENCIA OBRES C. ANDREU TUYET, 6 21092021                                                                                                                                                                                                                21/09/2021 2021DECR000475 X2021000619

DEC AP 21/09 VAC 4 AL 8/10 21092021                                                                                                                                                                                                                            21/09/2021 2021DECR000474 X2021000343

DEC US SALA CENTRE SOCIAL PER REUNIO AFA INSTITUT PERALADA 20092021   21/09/2021 2021DECR000473 X2021000623

DEC ESMENA ERROR DE FET ANNEX 1 20092021                                                                                                                                                                                                                       20/09/2021 2021DECR000472 X2021000609

DEC APROVACIO BASES BORSA DE TREBALL DE VIGILANT 16092021  20/09/2021 2021DECR000471 X2021000614

4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I ELS REGIDORS DELEGATS. ASSABENTATS.

DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE A PARTIR DEL PLE ORDINARI DE 1 DE JULIOL DE 2021 DE 2021 I FINS A LA CONVOCATÒRIA DEL 
PLE ORDINARI DE 30 DE SETEMBRE DE 2021
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DEC EXCEDENCIA SR. XC DEL 1 OCT 2021 A 31 SET 2022 16092021    16/09/2021 2021DECR000470 X2021000601

DEC APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO I DELS PLECS DE CLAUSULES 
ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TECNIQUES 16092021                                                                                                                                      16/09/2021 2021DECR000469 X2021000609

DEC  CONTRACTACIO PJGL 14092021                                                                                                                                                                                                                                15/09/2021 2021DECR000468 X2021000524

DECRET CONVALIDACIO 15/09/2021 2021DECR000467 X2021000602

DEC DSITINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 AGOST  07092021     15/09/2021 2021DECR000466 X2021000603

DEC CONTRACTACIO 13092021                                                                                                                                                                                                                                      15/09/2021 2021DECR000465 X2021000618

DEC MODIFICACIO PROCES SELECTIU CONTRACTACIO GARANTIA JUVENIL 13092021    15/09/2021 2021DECR000464 X2021000524

DEC CONTRACTACIO 13092021                                                                                                                                                                                                                                      14/09/2021 2021DECR000463 X2021000416

DEC DEVOLUCIO FIANCES 08092021                                                                                                                                                                                                                                 13/09/2021 2021DECR000462 X2017000146

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 08092021                                                                                                                                                                                                                          13/09/2021 2021DECR000461 X2020000555

DEC ORDRE DEL DIA 13092021                                                                                                                                                                                                                                     13/09/2021 2021DECR000460 X2021000610

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB 
DISCAPACITAT EPB 09092021                                                                                                                                                                                        10/09/2021 2021DECR000459 X2021000608

DEC OCUPACIO DE VIA PUBLICA C SABATERIA 09092021                                                                                                                                                                                                               09/09/2021 2021DECR000458 X2021000595

DEC AMPLIACIO DE TERMINI 31082021                                                                                                                                                                                                                              09/09/2021 2021DECR000457 X2021000159

DEC ORDRE DEL DIA 08092021                                                                                                                                                                                                                                     08/09/2021 2021DECR000456 X2021000607

DEC ERROR ARITMETIC 08092021                                                                                                                                                                                                                                   08/09/2021 2021DECR000455 X2019000588

DECRET APROVACIÓ PCAP 08/09/2021 2021DECR000454 X2019000588

DEC INCOACIO EXPEDIENT ESMENA D'ERROR I CONAVLIDACIO 
SIGNATURA ALCALDE 07092021                                                                                                                                                                                07/09/2021 2021DECR000453 X2021000602

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MOBILIARI 
CENTRE CIVIC VILANOVA DE LA MUGA 07092021                                                                                                                                                                        07/09/2021 2021DECR000452 X2021000599

DEC MODIFICACIO AUTORITZACIO PAS PER PERALADA 
THE CANYON PIRINEXUS 07092021                                                                                                                                                                                    07/09/2021 2021DECR000451 X2021000489

DEC CONTRACTE MENOR SERVEI IMPRESSIO I EDICIO LIBRE 
EL MIRALL DE LA HISTORIA 07092021                                                                                                                                                                          07/09/2021 2021DECR000450 X2021000600

DEC VAC DEL 27/09 A 3/10 I DEL 27/12/21 AL 9/01/2022 07092021    07/09/2021 2021DECR000449 X2021000043

DEC CONCESSIO PERMIS EXAMEN DIA 9 SETEMBRE 2021 06092021     07/09/2021 2021DECR000448 X2021000076

DEC VACANCES 15,16 I 17 SETEMBRE 2021 06092021                                                                                                                                                                                                                 07/09/2021 2021DECR000447 X2021000261

DEC 1/2 AP DIA 8/09/21 06092021                                                                                                                                                                                                                                07/09/2021 2021DECR000446 X2021000077

DEC DISTINTIU CIRCULACIO  NUCLI HISTORIC 16/31 JULIOL   04092021                                        07/09/2021 2021DECR000445 X2021000539

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT 16/31 JULIOL   04092021                                                                                                                                                                                                            07/09/2021 2021DECR000444 X2021000538

DEC OCUPACIO DE VIA PUBLICA 03092021                                                                                                                                                                                                                           07/09/2021 2021DECR000443 X2021000595

DEC ORDRE DEL DIA 03092021                                                                                                                                                                                                                                     06/09/2021 2021DECR000442 X2021000596

DEC PROCES SELECTIU CONTRACTACIO GARANTIA JUVENIL 03092021    03/09/2021 2021DECR000441 X2021000524

DEC CADUCITAT LLICENCIA 25022020                                                                                                                                                                                                                               02/09/2021 2021DECR000440 X2020000169

DEC ASSABENTAT MODIFICACIO NO SUBSTANCIAL 26082021    02/09/2021 2021DECR000439 X2020000176

DEC US SALA SANT DOMENEC PER REUNIONS CF PERALADA 30082021        02/09/2021 2021DECR000438 X2021000584

DEC US SALA SANT DOMENEC 30082021                                                                                                                                                                                                                              31/08/2021 2021DECR000437 X2021000583

DEC RECONEIXEMENT 1R TRIENNI OAV 31082021                                                                                                                                                                                                       31/08/2021 2021DECR000436 X2021000566

DEC CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO 
DE TANCA PERIMENTRAL 31082021                                                                                                                                                                                  31/08/2021 2021DECR000435 X2021000586

DEC CONTRACTACIO OBRES PREPARACIO TERRENY PER INSTAL·LACIO 
TANCA PERIMETRAL PISTA PAVELLO 31082021                                                                                                                                                             31/08/2021 2021DECR000434 X2021000588
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DEC CONTRACTE SUBMINISTRAMENT FANALS 31082021                                                                                                                                                                                                                  31/08/2021 2021DECR000433 X2021000585

DEC VAC 10 I 13 DE SETEMBRE DE 2021 31082021                                                                                                                                                                                                                   31/08/2021 2021DECR000432 X2021000200

DEC CONTRACTACIO OBRES MILLORA SENYALITZACIO HIDRANTS 31082021     31/08/2021 2021DECR000431 X2021000571

DEC CONTRACTACIO OBRES ARTERIA GENERAL 31082021                                                                                                                                                                                                                31/08/2021 2021DECR000430 X2021000570

DEC AUTORITZACIO TALL CARRER SABATERIA PER MUDANÇA 26082021        31/08/2021 2021DECR000429 X2021000580

DEC ACCEPTACIO RENUNCIA I CONTRACTACIO AUXILIAR ADMINISTRATIU 31082021      31/08/2021 2021DECR000428 X2021000145

DEC CONTRACTACIO APARELL REGISTRADOR ESCORXADOR 31/08/2021 2021DECR000427 X2021000552

DEC CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PECES 
MAQUINA ESCOMBRADORA 31082021                                                                                                                                                                                        31/08/2021 2021DECR000426 X2021000581

DEC 1 AP DIA 3 SETEMBRE 2021 26082021                                                                                                                                                                                                                          31/08/2021 2021DECR000425 X2021000579

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO JULIOL 26082021                                                                                                                                                                                                                    26/08/2021 2021DECR000424 X2021000117

DEC APROVACIO NOMINES AGOST 2021 26082021                                                                                                                                                                                                                      26/08/2021 2021DECR000423 X2021000509

DEC ORDRE DEL DIA 25082021                                                                                                                                                                                                                                     26/08/2021 2021DECR000422 X2021000573

DEC APROVACIO FACTURES 24082021                                                                                                                                                                                                                                25/08/2021 2021DECR000421 X2021000055

DEC MIG AP DIA 24 D'AGOST 23082021 23/08/2021 2021DECR000420 X2021000261

DEC AUTORITZACIO AMB CONDICIONS OCUPACIO 
VIA PUBLICA PER CONCERT 19082021         20/08/2021 2021DECR000419 X2021000557

DEC APROVACIO MATRICULA NOVA CURS 2021-2022 19082021   20/08/2021 2021DECR000418 X2021000508

VACANCES DEL 19 AGOST A 3 SETEMBRE INCLOS 19/08/2021 2021DECR000417 X2021000373

DEC INCOACIO EXPEDIENT PROTECCIO LEGALITAT URBANISTICA 06082021               19/08/2021 2021DECR000416 X2021000522

DEC CADUCITAT PROCEDIMENT 17082021                                                                                                                                                                                                                             19/08/2021 2021DECR000415 X2020000506

DEC DEVOLUCIO GARANTIA DEFINITIVA 19082021                                                                                                                                                                                                                     19/08/2021 2021DECR000414 X2017000211

DEC ESMENA ERROR MATERIAL 18082021                                                                                                                                                                                                                             19/08/2021 2021DECR000413 X2020000049

DEC AMPLIACIO DE TERMINIS 16082021                                                                                                                                                                                                                             19/08/2021 2021DECR000412 X2021000383

DEC 1 AP DIA 25 D'AGOST 16082021                                                                                                                                                                                                                               19/08/2021 2021DECR000411 X2021000343

DEC DEVOLUCIO GARANTIA DEFINITIVA 13082021                                                                                                                                                                                                                     19/08/2021 2021DECR000410 X2018000198

DEC IMPORT RECAPTAT IAE 2020 I TRANSF DIPUTACIO 12082021    16/08/2021 2021DECR000409 X2020000393

DEC ESMENA ERROR ARITMETIC 11082021                                                                                                                                                                                                                            16/08/2021 2021DECR000408 X2021000044

DEC APROVACIO BASES GARANTIA JUVENIL 2021 10082021                                                                                                                                                                                                             12/08/2021 2021DECR000407 X2021000524

DEC APROVACIO PADRO MATRICULA LLAR CURS 2021-22 11082021     11/08/2021 2021DECR000406 X2021000508

DEC ASSABENTAT DESISTIMENT 10082021                                                                                                                                                                                                                            11/08/2021 2021DECR000405 X2020000454

DEC ASSABENTAT DESISTIMENT LLICENCIA AMBIENTAL 08102021    11/08/2021 2021DECR000404 X2020000453

DEC SOL·LICITUD DE SUBVENCIO DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 10082021    11/08/2021 2021DECR000403 X2021000372

DEC APROVACIO DEVOLUCIO TAXA CASALET JULIOL CONFINAMENT COVID 09082021        10/08/2021 2021DECR000402 X2020000439

DEC 1 AP I 1 VAC 11 I 12 AGOST 09082021                                                                                                                                                                                                                        10/08/2021 2021DECR000401 X2021000503

DEC CONTRACTACIO 04082021                                                                                                                                                                                                                                      09/08/2021 2021DECR000400 X2021000513

DEC ORDRE DEL DIA 06082021                                                                                                                                                                                                                                     06/08/2021 2021DECR000399 X2021000523

DEC AUTORITZACIO PER A CAMPAMENTS A L'ESTANYOL ESTIU 05082021  06/08/2021 2021DECR000398 X2021000153

DEC AUTORITZACIO PER A CAMPAMENTS A L'ESTANYOL ESTIU 05082021       06/08/2021 2021DECR000397 X2021000153

DEC INCOACIO PROCEDIMENT DISCIPLINA URBANISTICA 04082021       05/08/2021 2021DECR000396 X2021000159

DEC DESESTIMATORI COMUNICACIO INICI ACTIVITAT 04082021                       05/08/2021 2021DECR000395 X2021000505

DEC INCOACIO EXPEDIENT PROTECCIO LEGALITAT URBANISTICA 04082021       05/08/2021 2021DECR000394 X2021000506
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DEC CONTRACTACIO 02082021                                                                                                                                                                                                                                      05/08/2021 2021DECR000393 X2021000497

DEC DISTINTIU CIRCULACIO NUCLI HISTORIC 04082021                                                                                                                                                                                                               05/08/2021 2021DECR000392 X2021000488

DEC DEVOLUCIO GARANTIA DEFINITIVA 04082021                                                                                                                                                                                                                     05/08/2021 2021DECR000391 X2018100006

DEC OCUPACIO DE VIA PUBLICA PER MUDANÇA 04082021                                                                                                                                                                                                               05/08/2021 2021DECR000390 X2021000517

DEC APROVACIO COMPTES 1R TRIM 2021 04082021                                                                                                                                                                                                                    04/08/2021 2021DECR000389 X2021000387

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 28072021                                                                                                                                                                                                                          03/08/2021 2021DECR000388 X2019000505

DEC DEVOLUCIO FIANÇA REPOSICIO 28072021                                                                                                                                                                                                                        03/08/2021 2021DECR000387 X2019000505

DEC ORDRE DEL DIA 03082021                                                                                                                                                                                                                                     03/08/2021 2021DECR000386 X2021000510

DEC OCUPACIO DE VIA PUBLICA PER MUDANÇA 01082021                                                                                                                                                                                                               02/08/2021 2021DECR000385 X2021000507

DEC CONTRACTACIO ADMINISTRATIU 01082021                                                                                                                                                                                                                        02/08/2021 2021DECR000384 X2021000136

DEC CONTRACTACIO NUL 27072021                                                                                                                                                                                                                                  02/08/2021 2021DECR000383 X2021000497

DEC CONTRACTACIO 25072021                                                                                                                                                                                                                                      02/08/2021 2021DECR000382 X2021000493

DEC 1/2 AP 3 AGOST 29072021                                                                                                                                                                                                                                    30/07/2021 2021DECR000381 X2021000503

DEC BONIFICACIO ESCOMBRARIES 2020 29072021                                                                                                                                                                                                                     29/07/2021 2021DECR000380 X2020000049

DEC ASSABENTAT HUT 29072021                                                                                                                                                                                                                                    29/07/2021 2021DECR000379 X2021000340

DEC VACANCES 1 A 3 SETEMBRE 28072021                                                                                                                                                                                                                           29/07/2021 2021DECR000378 X2021000060

DEC VACANCES 18 A 20 D'AGOST 28072021                                                                                                                                                                                                                          29/07/2021 2021DECR000377 X2021000200

DEC VACANCES 5 A 17 D'AGOST 28072021                                                                                                                                                                                                                           29/07/2021 2021DECR000376 X2020000118

DEC VACANCES 9 A 27 D'AGOST 28072021                                                                                                                                                                                                                           29/07/2021 2021DECR000375 X2021000450

DEC RECONEIXEMENT 1R TRIENNI AL 28072021                                                                                                                                                                                                            28/07/2021 2021DECR000374 X2021000477

DEC ACOMPLERTES CONDICIONS LLICENCIA XXXV FESTIVAL 
CASTELL DE PERALADA 21072021  2021 23072021                                                                                                                                                                 27/07/2021 2021DECR000373 X2021000266

DEC ASSABENTAT 23072021                                                                                                                                                                                                                                        27/07/2021 2021DECR000372 X2021000034

DEC AUTORITZACIO PAS CANYN PIRINEXUS CHALLENGE 2021 25072021     27/07/2021 2021DECR000371 X2021000489

DEC ORDRE DEL DIA 27072021                                                                                                                                                                                                                                     27/07/2021 2021DECR000370 X2021000499

DEC 1/2 AP 29-07 26072021                                                                                                                                                                                                                                      27/07/2021 2021DECR000369 X2021000261

DEC NOMINES JULIOL 2021 26072021                                                                                                                                                                                                                               27/07/2021 2021DECR000368 X2021000494

DEC ESMENA ERROR DECRET APROVACIO PADRO PAVELLO MAIG 2021 26072021    27/07/2021 2021DECR000367 X2021000117

DEC US CAN SALA VILANOVA ELS DIES 28 I 29 DE JULIOL 
PER PART DEL CASAL 26072021                                                                                                                                                                                27/07/2021 2021DECR000366 X2021000462

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 22072021                                                                                                                                                                                                                          27/07/2021 2021DECR000365 X2018000021

DEC DISTINTIUS ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 1/15 JULIOL  23072021     27/07/2021 2021DECR000364 X2021000487

DEC ORDRE DEL DIA 22072021                                                                                                                                                                                                                                     22/07/2021 2021DECR000363 X2021000485

DEC AUTORITZACIO US ESPAI CASAL PER A BICICLETA 20072021    21/07/2021 2021DECR000362 X2021000481

DEC CONTRACTACIO 13072021                                                                                                                                                                                                                                      21/07/2021 2021DECR000361 X2021000471

DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 20072021                                                                                                                                                                                                                          20/07/2021 2021DECR000360 X2021000336

DEC ESMENA ERROR ARITMETIC 20072021                                                                                                                                                                                                                            20/07/2021 2021DECR000359 X2021000426

DEC INCOACIO EXPEDIENT 17062021   20/07/2021 2021DECR000358 X2021000383

DEC SOL. SUBVENCIO 20072021                                                                                                                                                                                                                                    20/07/2021 2021DECR000357 X2021000447

DEC VACANCES 23 A 30 JULIOL 19072021       20/07/2021 2021DECR000356 X2021000343

DEC VAANCES 19 A22 JULIOL 19072021       20/07/2021 2021DECR000355 X2020000143
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DEC ORDRE DEL DIA 19072021                                                                                                                                                                                                                                     19/07/2021 2021DECR000354 X2021000478

DEC ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT PERSONES 
AMB DISCAPACITAT FRP 15072021 16/07/2021 2021DECR000353 X2021000475

DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 14072021                                                                                                                                                                                                                              16/07/2021 2021DECR000352 X2021000461

DEC CONTRACTACIO 07072021                                                                                                                                                                                                                                      15/07/2021 2021DECR000351 X2021000456

DEC CONTRACTACIO 07072021                                                                                                                                                                                                                                      15/07/2021 2021DECR000350 X2021000454

DEC CONTRACTACIO 07072021                                                                                                                                                                                                                                      15/07/2021 2021DECR000349 X2021000455

DEC AP 23-07 14072021                                                                                                                                                                                                                                          15/07/2021 2021DECR000348 X2021000043

DEC AMPLIACIO DATES US SALA VILANOVA PER A CASAL 13072021   14/07/2021 2021DECR000347 X2021000462

DEC VACANCES AGOST 12072021                                                                                                                                                                                                                                    13/07/2021 2021DECR000346 X2021000077

DEC DEVOLUCIO FIANCES RUNES I TERRES 13072021                                                                                                                                                                                                                  13/07/2021 2021DECR000345 X2018000381

DEC ORDRE DEL DIA 12072021                                                                                                                                                                                                                                     12/07/2021 2021DECR000344 X2021000463

DEC US CAN SALA VILANOVA ELS DIES 13, 14 I 15 DE JULIOL PER 
PART DEL CASAL 09072021                                                                                                                                                                            12/07/2021 2021DECR000343 X2021000462

DEC APROVACIO PADRO CASALET LLAR JULIOL 09072021                                                                                                                                                                                                               09/07/2021 2021DECR000342 X2020000439

DEC AUTORITZACIO OCUPACIO PL. ESGLESIA INAUGURACIO EXPOSICIO 09072021   09/07/2021 2021DECR000341 X2021000460

DEC DEVOLUCIO FIANCES 08072021                                                                                                                                                                                                                                 09/07/2021 2021DECR000340 X2019000631

DEC ASSABENTAT HUT 08072021                                                                                                                                                                                                                                    09/07/2021 2021DECR000339 X2021000378

DEC ASSABENTAT HUT 08072021                                                                                                                                                                                                                                    09/07/2021 2021DECR000338 X2021000342

DEC SOL. SUBVENCIO 07072021                                                                                                                                                                                                                                    09/07/2021 2021DECR000337 X2021000265

DEC 1ª PRORROGA 13042021                                                                                                                                                                                                                                       08/07/2021 2021DECR000336 X2018000487

DEC EXISTENCIA CONSIGNACIO PPTARIA. 07072021                                                                                                                                                                                                                   08/07/2021 2021DECR000335 X2021000381

DEC RECONEIXEMENT 13È TRIENNI 07072021                                                                                                                                                                                                                         08/07/2021 2021DECR000334 X2021000443

DEC SUBVENCIO CULTURA PROGRAMA.CAT 2021 07072021                                                                                                                                                                                                               07/07/2021 2021DECR000333 X2021000429

DEC VACANCES 09-07 07072021                                                                                                                                                                                                                                    07/07/2021 2021DECR000332 X2021000450

DEC AUTORITZACIO US PAVELLO I SALA ACTES CTC SANT DOMENEC PER ASSAIGS 
FESTIVAL CASTELL 2021 30062021                                                                                                                                                           06/07/2021 2021DECR000331 X2021000404

DEC ORDRE DEL DIA 06072021                                                                                                                                                                                                                                     06/07/2021 2021DECR000330 X2021000448

DEC DISTINTIU ESTACIONAMENT NUCLI HISTORIC 16/30 JUNY   05072021  06/07/2021 2021DECR000329 X2021000433

DEC NOMENAMENT TECNIC SERVEIS ECONOMICS 02072021                                                                                                                                                                                                               02/07/2021 2021DECR000328 X2021000277

DEC VACANCES 16 I 17 AGOST 21 A 27 AGOST 30062021                                                                                                                                                                                                              02/07/2021 2021DECR000327 X2021000060

DEC APROVACIO PADRO PAVELLO JUNY 30062021                                                                                                                                                                                                                      30/06/2021 2021DECR000326 X2021000117

DEC APROVACIO PADRO IAE 2021 30062021                                                                                                                                                                                                                          30/06/2021 2021DECR000325 X2021000348

DEC BAIXA GUAL JLL C.FONT 14 NUM GUAL 55 29062021                                                                                                                                                                                                   30/06/2021 2021DECR000324 X2021000430

DEC AUTORITZACIO CELEBRACIO FESTIVAL CASTELL DE PERALADA 2021 28062021     30/06/2021 2021DECR000323 X2021000266

DEC US PAVELLO PER FER CASAL ESTIU DEL BASQUET DEL 5 DE JULIOL AL 13 
D'AGOST 28062021                                                                                                                                                                          29/06/2021 2021DECR000322 X2021000422

DEC US PAVELLO CASAL ESTIU BASQUET PERALADA 28062021     29/06/2021 2021DECR000321 X2021000421

DEC SOL. REDACCIO MEMORIA TECNICA 28062021         29/06/2021 2021DECR000320 X2021000420

DEC ORDRE DEL DIA 28062021                                                                                                                                                                                                                                     28/06/2021 2021DECR000319 X2021000417

DEC ORDRE DEL DIA 28062021                                                                                                                                                                                                                                     28/06/2021 2021DECR000318 X2021000419

DEC CONTRACTACIO SERVEI REDACCIO MEMORIA TECNICA MOVES 15062021        28/06/2021 2021DECR000317 X2021000395
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5.- INFORMES DE LES REGIDORIES

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

5.1.1. Àrea de Alcaldia
RRHH 

- El passat mes d’agost es va incorporar una nova administrativa de 
suport de Secretaria i Alcaldia 

- El mes de setembre es va incorporar una auxiliar administrativa 
d’atenció al públic

- El 20 de setembre també s’ha incorporat una administrativa en 
pràctiques per un període de 6 mesos dins del programa Garantia 
Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya

- S’ha iniciat una convocatòria per crear una borsa de treball per 
cobrir baixes, excedències i/o absències pel servei de Vigilants.      
Ara mateix de l’actual plantilla de 4 membres tenim 2 de baixa                        
i un d’excedència

Altres

- S’ha tret a concurs la neteja de lleres per un import de 63.942,67 
€ (IVA inclòs). Neteja del Llobregat i Orlina

- Ja s’ha instal·lat a l’escorxador municipal el registrador de dades 
per l’atordidor elèctric de l’escorxador per un import 4.053,50,-€ 
que ha estat subvencionat pel DARP

Vilanova

- S’han iniciat els treballs d’arranjament de la façana i exteriors de 
l’antiga Escola de Nenes de Vilanova

5.2. ÀREA DE TURISME, ENSENYAMENT, MEDI AMBIENT 

5.2.1. Àrea de Turisme
Aquest estiu, els i les visitants han recuperat viatjar de la manera 
habitual. La majoria han sigut famílies o parelles. Cal destacar 
l’increment de grups d’amics: se n’ha doblat el nombre. I com l’any 
anterior, no hem rebut pràcticament cap visitant en grup organitzat.

El dia 16 de juliol vam anul·lar totes les visites programades, degut 
a les restriccions que novament limitaven a 10 persones per visita, 
cosa que va implicar que finalment no se’n fessin durant el que 
quedava de temporada. 

En total, han incrementat gairebé un 24% les persones que ens han 
visitat: 4.793 persones el 2021 respecte les 3.654 de 2020.

L’increment de visitants també es reflecteix en l’augment dels 
ingressos, d’un 25% respecte 2020. Aquest any s’han generat 
6.704,18 €, respecte els 5024,30 € de l’any passat. 

En les estadístiques de procedència dels viatgers es fa palesa la 
millora de la situació epidemiològica: s’ha doblat tant el nombre 
de visitants de la resta de l’Estat i de França, amb una lleu baixada        
de visitants catalans. Pel que fa a la resta de països, ha pujat un 
58% l’afluència, tot i seguir sent xifres baixes si comparem abans 
de la pandèmia. 

Pel que fa a la procedència de les visites, s’ha incrementat en un 
52% el públic estranger, continuant essent majoritari el francès,       
i un 49% les visites procedents de la resta de CCAA, sobretot de 
Madrid, País Basc i València.

Pel que fa al marxandatge, continuen augmentant les vendes, 
sobretot de les joguines medievals. 

En quant a les entrades del Museu de la Vila han tingut un augment 
del 28% respecte 2020. L’import de les entrades venudes ha estat 
de 4.992,10 € respecte els 3.578,10 € de l’estiu de 2020. 

Pel que fa visitants que s’allotgen al municipi la majoria pernocten 
en autocaravana a l’aparcament reservat per aquests vehicles de 
Sant Sebastià, seguits pels hotels o allotjaments rural, i venen en 
parella o en família. La seva procedència és majoritàriament de la 
resta d’Espanya, seguida per Catalunya. 

Els visitants allotjats en altres municipis la majoria pernocten en 
segona residència, seguits pels hotels, i venen en parella o família. La 
seva procedència és majoritàriament de CCAA, seguida per Catalunya.

Figueres, Roses i Llançà són els municipis més habitualment escollits 
pels visitants que pernocten fora de Peralada. 

Com a representant a la Junta d’Empordà Turisme he assistit a les 
reunions on s’ha analitzat com  s’ha desenvolupat la temporada i 
l’impacte de la campanya publicitària. Tot i que s’esperava un estiu 
molt diferent al que finalment ha estat, el sector turístic de la nostra 
comarca dona per satisfactòria la temporada. L’objectiu proper és 
promocionar la comarca i els seus atractius fora de temporada, 
sobretot tardor i primavera.

5.2.2. Àrea d’Ensenyament
Els Casals del municipi un any més han aconseguit portar la 
diversió a petits i joves. Més de 180 participants han gaudit de les 
activitats proposades al llarg de les 10 setmanes. Destacar un any 
més la implicació i dedicació de l’equip de monitors per fer que                           
els nostres casals gaudeixin any rere any de la satisfacció de la 
mainada i famílies.

Durant les setmanes que no hi ha hagut classes lectives a la 
Llar d’Infants s’ha aprofitat per dur a terme treballs de millora i 
manteniment de les instal·lacions.

S’han mantingut les converses amb la direcció dels SSTT d’Educació 
a Girona per la signatura del conveni de cessió dels espais municipals 
i del conveni de construcció de l’edifici definitiu.

Aquest mes de setembre, un cop coneixedors del canvi de recorregut 
que ha patit la línia de transport 19R2 i que afecta als i les alumnes 
de Vilanova de la Muga, s’han fet les gestions al Consell Comarcal 
per tal de reduir el quilometratge i la durada de l’itinerari, doncs per 
les dimensions del bus que es necessita, aquest no passa pel pont 
del tren i ha de fer la volta per Vila-Sacra, Figueres, Vilabertran, 
Cabanes i finalment Institut Peralada. Tot i exposar als tècnics 
possibles alternatives per l’alumnat transportat, que no han pogut 
materialitzar-se per no complir la legalitat i aquest curs la ruta no 
es pot modificar.

El 13 de setembre van iniciar-se les classes als tres centres del 
municipi amb un total de  338 alumnes matriculats (116 Institut 
Peralada, 195 Escola Ramon Muntaner i 27 Llar Municipal Orlina).
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5.2.3. Àrea de Mediambient
L’Agència Comarcal per a l’Energia i el Clima (ACEC) va posar en 
marxa el 2014 el servei de comptabilitat energètica municipal. Aquest 
servei permet tenir un control i un seguiment anual de la facturació 
elèctrica alhora fa un assessorament per actualitzar els contractes 
d’energia controlar el  augments de consums dels equipaments, 
gestió de subvencions en l’àmbit energètic, tramitacions a les 
companyies, etc. També donar compliment al Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses per tal d’assolir l’objectiu d’estalvi d’emissions de CO2 
definit al PAES municipal.  

Aquest estiu ens ha presentat els resultats de les dades de 
comptabilitat energètica corresponents al 2020. En ser un any atípic 
per la situació de setmanes de confinament, no podem comparar-lo 
objectivament respecte el 2019. Els resultats de la comptabilitat han 
sigut positius produint-se un estalvi de 3.447 €.

També aquest passat trimestre es van publicar les dades sobre la 
gestió de residus municipals per a l’any 2020. El nostre municipi 
era un dels cuers de la comarca amb un 20% de recollida selectiva 
el 2019. Aquest passat any hem sigut dels  municipis que més hem 
augmentat fins arribar a un 36%. Aquesta és una feina conjunta 
de totes les vilatanes i tots els vilatans que dia rere dia prenem 
consciència de la protecció del nostre entorn i de fer-lo més sostenible. 

El passat 17 de setembre, conjuntament amb el Regidor d’Agricultura, 
el Sr David Bigas, vam assistir a la cerimònia d’entrega de les Flors 
d’Honor 2020, on el nostre municipi va revalidar les 3 flors que 
tenim des de l’any 2019. Prèviament s’havia enviat a l’organització 
Viles Florides la memòria d’actuacions realitzades durant els 2020 
i es va actualitzar la fitxa del nostre municipi amb fotografies més 
recents i actualització del text de presentació que surt a la guia 
oficial per aquest 2021. 

5.3. ÀREA DE CULTURA, COMUNICACIÓ 
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.3.1.  Àrea de Cultura
Activitats culturals 

Afortunadament, aquest estiu —i seguint en tot moment les mesures 
establertes per les autoritats sanitàries en relació amb la situació de 
pandèmia— hem pogut recuperar part de l’activitat lúdica i cultural 
del municipi. 

A Peralada es van programar dues sessions de cinema a la fresca i 
un espectacle familiar a la plaça Gran, un concert de música clàssica 
i una cantada d’havaneres al claustre de Sant Domènec. També s’han 
pogut celebrar la tradicional festa de Sant Nazari de les Olives i la 
romeria a la Salut de Terrades. 

L’Aplec de la Sardana, que enguany ha arribat a la seva 48a edició, 
s’ha celebrat en un format diferent: amb dues jornades en format 
concert i amb l’estrena d’una nova ubicació, al Parc de la Coromina. 
La Cobla Ciutat de Girona va homenatjar el músic peraladenc Joan 
Escapa i Serra, amb la interpretació d’algunes de les seves composicions.

Vilanova de la Muga no fou menys, i les activitats culturals també s’hi 
van reprendre, amb la revetlla de Sant Joan, la cantada d’havaneres, 
una audició de sardanes, una sessió de cinema a la fresca i la revetlla 
de la Diada, amb inflables per a la mainada i concert. 

Aprofito l’ocasió per agrair a l’equip administratiu i tècnic i a la 
brigada de l’ajuntament, i als col·laboradors/es i voluntaris/es, la 
seva ajuda per tal que totes aquestes activitats es poguessin dur 
a terme complint totes les mesures establertes per les autoritats 
sanitàries. Gràcies! 

5.3.2. ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.3.3.  Àrea de Comunicació
Aquest mes de setembre, s’ha implementat la darrera versió de 
l’e-TRAM, la 2.0, de la qual en destaquen les millores següents: la 
possibilitat de fer tràmits des del telèfon mòbil, més facilitat d’ús, 
la simplificació de les dades que s’han d’introduir en els formularis 
i l’augment de la seguretat.

Així mateix, hem finalitzat els treballs d’actualització i millora de tots 
els models de sol·licitud per realitzar els tràmits administratius, que 
ara es poden descarregar en format PDF editable. 

Unes millores notables per l’experiència de navegació dels usuaris 
al web municipal www.peralada.cat

5.3.4.  Àrea de Participació Ciutadana
Pressupostos Participatius 2021-2022

A dia d’avui, ja estem immersos en la fase final de votació. El passat 
divendres 7 de juliol va tenir lloc a Sant Domènec el taller TOP10!, 
una jornada participativa oberta a tothom on l’objectiu era escollir 
les 10-15 propostes que passarien a la fase final de votació dels 
pressupostos participatius. 

Després de debatre cada proposta, finalment es van escollir 10 
propostes finalistes:

- Pista de pàdel 

- Bike park 

 - Millora del pont de les Passeres Altes (Pont de ferro)

- Rocòdrom 

- Pistes de petanca a Vilanova de la Muga 

- Instal·lació de fonts 

- Eliminació de barreres arquitectòniques 

- Jocs infantils naturals al parc del carrer Aragó  

- Tirolina al parc infantil de Vilanova de la Muga 

- Plafons informatius 
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Un cop feta la valorització econòmica de les 10 propostes finalistes, 
per part del personal tècnic municipal, el passat 20 de setembre va 
començar la fase final de votació, on les persones de 16 anys o més 
empadronades al municipi poden escollir fins a 3 de les 10 propostes 
finalistes. Com en la fase inicial de presentació de propostes, els 
participants poden votar mitjançant l’aplicatiu participa.peralada.cat 
o de manera presencial a les urnes habilitades a Sant Domènec, al 
restaurant el Centre i al centre cívic La Sala de Vilanova. 

Aquesta fase de votació avança a molt bon ritme, a dia d’avui, i 
sense disposar de dades de les votacions presencials,  les votacions 
en línia ja superen el 20% de participació, és a dir, hi han votat 373 
persones d’un cens total de 1.802.

Informar també que, el projecte dels Pressupostos Participatius de 
Peralada 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. 

5.4. 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 6 noves ofertes laborals, 2 de les quals 
són d’oferta pública de l’ajuntament: la plaça d’administratiu/va del 
programa Garantia Juvenil i  la convocatòria recent de la creació de 
la borsa de treball de possibles vacants de vigilant municipal.

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 66 persones, (32 homes i 34 
dones), que representa una taxa d’atur registral del 7,89%. Respecte 
a l’atur del trimestre passat s’ha reduït en 1 persona.

Institut

Durant els mesos d’estiu s’han dut a terme les obres d’adequació per 
la instal·lació dels mòduls el Institut per tal que estiguessin llestes 
pel nou curs escolar, construint la bancada que suporta els mòduls, 
rampa d’accés, estructura metàl·lica per les sortides d’emergència, 
s’ha fet arribar electricitat, aigua, instal·lació de desaigües amb 
connexió el clavegueram, fer arribar cable de fibra Óptica des de el 
rack principal del institut el rack secundari del mòdul, en els propers 
dies s’instal·larà una font exterior.

Pista Polivalent

El proper Dimarts 05/10 començaran les obres de la pista polivalent 
que substitueix la pista que ha quedat dins les instal·lacions de 
l’institut. Amb aquesta obra recuperem un equipament pel municipi 
molt utilitzat.

Pis d’alt, antigues escoles

Durant el proper trimestre es començaran la primera fase de les 
obres d’enderroc i construcció, per tal transformar-ho en un espai útil 
per diferents activitats del institut. i en un futur, ubicar-hi un centre 
de co-working per fomentar l’emprenedoria dins el nostre municipi.

5.5. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INFÀNCIA I JOVENTUT 

5.5.1. Benestar Social
Homenatge persones nonagenàries

Enguany, de nou, no es va poder celebrar la tradicional festa en 
homenatge a les persones que aquest any celebraven els 90 anys 
de la manera en com la coneixem habitualment. No obstant, es va 
optar com l’any anterior de fer entrega de la placa personalment a 
la porta dels habitatges de les persones homenatjades per tal de 
prevenir el risc de contagi. Aquest any han estat 10 les persones 
que han celebrat el seu norantè aniversari. 

Centre de Dia

Actualment participen del Centre de Dia un total de 17 persones. 
Durant aquest trimestre s’han realitzat 6 baixes i 5 noves altes, 
passant doncs de 18 usuaris/es al trimestre passat als 17 que hi ha 
en aquest moment. De cares als propers 15 dies hi ha previstes 3 
altes noves. 

En relació als serveis complementaris que tenia previst oferir el 
Centre de Dia, es segueixen veient coartats per la situació de 
pandèmia i actualment només ofereixen extra el servei de podologia .

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, 
tot i que de manera més puntual que en els trimestres anteriors.  

Tallat social

Després de l’aturada d’estiu, el proper dia 9 d’octubre es tornaran 
a posar en marxa les tardes del tallat social a Vilanova de la Muga, 
que enguany seran els dissabtes de 18h a 20h a Can Sala. 

Tallers de memòria

Es reprenen els tallers de memòria presencials els quals tindran 
data d’inici el dia 7 d’octubre i es realitzaran els dijous de 16h a 17h 
a Peralada i de 17:30h a 18:30h Vilanova

5.5.2. Infància i Joventut
Espai Jove

L’Espai Jove ha aturat la seva activitat durant els mesos d’estiu, no 
obstant va reobrir les seves portes el passat dimarts 14 de setembre.

Durant aquest trimestre s’ha treballat conjuntament amb el Consell 
Esportiu i les dinamitzadores de joventut del Consell Comarcal per a 
la contractació d’una nova dinamitzadora, donat que l’anterior havia 
manifestat voluntat de plegar. També s’ha treballat la programació de 
les diferents activitats que es desenvoluparan durant els propers mesos. 

Pacto de Estado

S’ha justificat la subvenció anual del Pacto d’Estado i s’ha iniciat     
la planificació de les possibles activitats a realitzar durant aquest 
nou any escolar. 



5.6. ÀREA DE SERVEIS, USOS PÚBLICS I SANITAT  

5.6.1. Àrea de Serveis
Dins l’àmbit de la regidoria de Salut cal destacar l’assistència junt 
amb alcaldes i regidors de les comarques gironines a les reunions 
telemàtiques organitzades des de la delegació del govern a Girona 
amb la participació de representants de salut i d’interior per 
anticipar-nos les mesures que anaven prenent des de el Procicat i 
establint torn als assistents per exposar les diverses problemàtiques 
i dubtes que tinguessin.

També dins l’àmbit de Salut però també d’usos públics s’ha vetllat 
pel compliment de les mesures antiCovid en els esdeveniments 
celebrats en aquest trimestre, com els torneigs de bàsquet o els 
concerts de sardanes celebrats al parc de La Coromina en motiu de 
l’homenatge al Sr. Joan Escapa o l’aplec pròpiament dit.

S’ha assistit a una reunió  telemàtica organitzada pel Consell 
Comarcal que tractava sobre el tema d’instal·lacions de plaques 
fotovoltaiques a habitatges individuals o comunitats de veïns, les 
experiències d’alguns municipis per incentivar-ho i l’anunci de noves 
subvencions que encara no estan del tot concretades. Properament 
hi hauran noves comunicacions per anar abundat en el tema.

L’àrea de serveis per naturalesa està implicada en el suport a d’altres 
regidories sobretot mitjançant els recursos de la brigada.

Així, en aquest trimestre bàsicament ha efectuat aquestes tasques 
de suport.  A títol d’exemple, esmentarem les següents:

- S’han reparat algunes reixes d’embornals que sortien de lloc al    
pas dels cotxes i s’ha reparat la barana del passeig del riu a Vilanova 
de la Muga.

- S’han fet diverses actuacions a la llar d’infants, com ara substituir 
elements malmesos dels jocs i sobretot treballs d’adequació 
(sobretot de pintura) per reconversió d’ús d’espais.

- Abans de l’inici del curs escolar, s’han renovat la sorra de les 
sorreres degut als últims anàlisis realitzats en que es van detectar 
la presencia de bacteris. També s’han fet les actuacions periòdiques 
de revisió dels sistemes de climatització, neteja dels excrements de 
les orenetes als vidres, etc.

- Amb motiu del torneig de bàsquet i esdeveniments associats es 
van portar a terme totes les actuacions demanades i d’altres que 
van sorgir inesperadament com el problema sorgit a les grades per 
un mal ús del desinfectant provocant una degradació dels seients i 
que val obligar a repintar-les.

- S’han fet altres actuacions complementaries a la instal·lació dels 
mòduls de l’institut com ara penjar pissarres, dispensadors de gel o 
adquirir una font que s’instal·larà ben aviat.

- S’han col·locat o substituït senyals de trànsit o miralls ens   
diferents punts. 

- S’han col·locat nous dispensadors de bosses per recollir els 
excrements de gossos.

- S’han col·locat 3 bancs i una cadira al passeig de Sota Muralla.

- S’ha atès als operaris de les empreses subcontractades per DipSalut 
en les seves visites de desinfecció química, pressa de mostres, etc., a 
les diferents instal·lacions: llar d’infants, camp de futbol, pavelló, etc.
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5.7. ÀREA D’ AGRICULTURA I  ESPORTS  

5.7.1. Àrea d’agricultura
Peralada

Aquest estiu s’ha desbrossat els diferents camins asfaltats, també 
els del Pas de la Font i alguns que són més transitats.

S’han reparat els camins que van del Morassac al Mas Genis, el 
camí de l’Orlina, part del camí del Mas Mir i també el camí d’Olives.

El dia 14 de setembre es va assistir a l’Assemblea telemàtica                
de Vies Verdes.

El dia 17 de setembre juntament amb la regidora de Turisme, 
Ensenyament i Medi Ambient a la Gala de Flors d’Honor 2021               
a Cabrera de Mar.

Vilanova de la Muga

Pel que fa a Vilanova i de la mateixa manera que a Peralada, s’han 
desbrossat camins asfaltats i alguns altres on hi ha més trànsit de 
vehicles agrícoles.

També s’han reparat dos camins a la zona de l’Estanyol, doncs feia 
anys que no es feia i els hi convenia.

5.7.2. ÀREA D’ESPORTS
Pavelló Municipal d’Esports

L’última setmana d’agost, es van realitzar feines de revisió i reparació 
de la cortina que separa la pista en dos, els mecanismes de totes 
les cistelles, els taulers i els anells. També es va reparar el marcador 
electrònic i es va canviar el plàstic protector.

Per altra banda, s’ha netejat i rejuntat alguns punts del sostre del 
pavelló, doncs hi havia algunes goteres.

El dia 1 de setembre vam obrir el pavelló municipal, encara al 70% 
d’aforament. L’horari del pavelló és de 15h a 23h, tot i que aquest 
cop obrim també els matins de 9h a 13h, sempre que les mesures 
de seguretat ho permetin i sempre amb cita prèvia.

Les activitats dirigides virtuals fins ara eren en horari de tarda, però 
aquest mes de setembre les afegim en horari de matins per seguir 
donant més oferta als abonats.

Actualment, tenim 42 abonaments al gimnàs, dels quals 17 són 
abonaments individuals i 25 abonaments familiars. A les activitats 
dirigides tenim 6 abonaments i tot plegat suma un total de 80 
usuaris i usuàries.

Esdeveniments esportius

Pel que fa al futbol, el dia 3 de juliol va haver-hi un Torneig Homenatge 
en memòria de Sergi Murga, exjugador del primer equip i entrenador 
del futbol base del Peralada, on van participar una dotzena d’equips.

Durant aquest mes de setembre s’han celebrat torneigs de bàsquet 
pràcticament cada cap de setmana.

El primer Torneig Nord organitzat pel Club de Bàsquet Peralada 
juntament amb l’Adepaf, va ser els dies 3, 4 i 5 de setembre, 
d’àmbit nacional tant masculí com femení, doncs van participar 
equips d’arreu d’Espanya, com per exemple de Canàries, Comunitat 
Valenciana, de Madrid, etc.

A més a més, el torneig va oferir un partit de bàsquet per usuaris i 
usuàries amb cadira de rodes entre el Grup Mifas i el Montpeller, 
per tal de reivindicar l’esport adaptat dins el panorama esportiu.

Els dies 10, 11 i 12 de setembre també hi va haver torneig de mini 
masculí i també de caràcter nacional.

El divendres dia 17 de setembre es va disputar al nostre pavelló un 
partit entre el Bàsquet Girona de LEB Or i el Toulouse Basket Club. 
El partit va transcórrer correctament i sense incidències.

El cap de setmana dels dies 17, 18 i 19 de setembre es va realitzar el 
Torneig Mateo Pell, on part dels partits de l’esdeveniment van jugar 
al pavelló municipal de Peralada.

A tot això, cal dir que aquests esdeveniments esportius varen ser un 
èxit. Van donar vida al poble i tant la restauració com els hostals, com 
l’oferta turística del municipi van notar l’afluència de gent.

Piscina Municipal

El diumenge dia 5 de setembre va ser l’últim dia de la temporada.

Tanquem l’estiu amb un total de 126 abonaments individuals i 37 
abonaments familiars dels quals 2 eren amb suplement familiar i 4 
eren monoparentals.

S’han venut un total de 1.162 entrades durant la temporada, però cal 
dir que haurien estat moltes més, ja que durant gran part de l’estiu 
vam limitar el número d’entrades a la venta per a poder garantir la 
seguretat dels usuaris/es i respectar els % d’aforament.

Pel que fa a l’activitat d’Aquagym es van apuntar 15 persones al juliol 
i 14 a l’agost. Respecte a els cursets de natació es van fer només al 
juliol i es van apuntar 20 nens i nenes.

Camp de Futbol de Peralada

A mitjans de juliol es va fer una ressembra general del camp de 
gespa, doncs hi havia vàries zones del terreny de joc on li convenia 
i es van realitzar diferents tractaments pels fongs.

Està previst per mitjans d’octubre que vinguin a fer la descompactació 
del cautxú al camp de gespa artificial, doncs d’aquesta manera la 
gespa segueix en bon estat i li allarguem la vida útil.

També està previst que la setmana que ve arribin xarxes per a        
totes les porteries de futbol, doncs les que ja tenim comencen a 
estar en mal estat.

Pistes de Tenis

Les pistes de tennis es van pintar aquest mes de juliol, doncs coincidint 
que la piscina està oberta hi ha un augment significatiu de l’activitat i 
volem que la pràctica esportiva sigui en les millors condicions.

Camp de Futbol de Vilanova

Aquest mes de setembre s’han reparat les porteries tant de futbol 
11 com de futbol 7 i com he dit abans, es canviaran les xarxes, ja que 
a Vilanova també els hi convenia.

Durant l’estiu la brigada municipal ha anat fent la sega de la gespa i 
quan més convenia, es va regar mitjançant una cuba i tractor, doncs 
l’estiu ha estat calorós i no ha plogut.
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 5/2021
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB RLT
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org. Progr. Econ. Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu
1 920 13001 HORES EXTRES 1.000,00 3.850,00 4.850,00

1 165 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 11.000,00 14.950,00 25.950,00

1 171 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE PARCS I JARDINS 28.000,00 10.000,00 38.000,00

1 1532 21000 CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES URBANES PERALADA 41.000,00 8.000,00 49.000,00

1 342 21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAMPS DE FUTBOL 31.047,99 9.600,00 40.647,99

1 342 21201 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL 15.000,00 2.000,00 17.000,00

1 920 21600 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EQUIPS INFORMÀTICS ADM.GENERAL 8.000,00 1.900,00 9.900,00

1 130 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI VIGILANTS 600,00 900,00 1.500,00

1 231 22100 SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE DE DIA 2.000,00 3.000,00 5.000,00

1 150 22103 SUBM. DE CARBURANTS 7.500,00 5.300,00 12.800,00

1 920 22201 DESPESES POSTALS 1.400,00 500,00 1.900,00

1 920 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 3.000,00 1.600,00 4.600,00

1 320 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS 6.000,00 2.000,00 8.000,00

1 337 22609 DESPESES CASAL ESTIU 7.000,00 4.000,00 11.000,00

3 920 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES VILANOVA 1.800,00 4.000,00 5.800,00

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 60.730,00 21.700,00 82.430,00

1 337 22799 CONTRACTE CASAL D'ESTIU 30.000,00 5.700,00 35.700,00

1 920 24001 EDICIO LLIBRE 25 ANYS ARTICLES BUTLLETI 4.000,00 1.200,00 5.200,00

1 342 44901 APORTACIONS A SOCIETAT MUNICIPAL ENCÀRREC INSTAL-. ESPORTIVE 128.000,00 15.000,00 143.000,00

1 320 44902 APORTACIONS A SOCIETAT MUNICIPAL ENCÀRREC LLAR D'INFANTS 154.000,00 61.000,00 215.000,00

1 165 46500 CONSELL COMARCAL COMPTABILITAT ENERGÈTICA 2.500,00 3.800,00 6.300,00

1 311 46500 CONSELL COMARCAL RECOLIIDA GOSSOS 3.000,00 2.700,00 5.700,00

1 342 63902 ENLLUMENAT CAMP FUTBOL GESPA ARTIFICIAL 17.044,62 8.000,00 25.044,62

190.700,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 190.700,00

Pressupost d’ingressos: Increment
Org. Econ. Descripció Prev. inicial Modificació Prev.  definitiva

1 87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 681.306,07 190.700,00 872.006,07

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 190.700,00

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

6.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA 5A. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2021.

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

Vist que es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent. El detall del Suplement de crèdit és el següent:
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 5/2021
TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB RLT
Pressupost de despeses: Suplement de crèdits
Org. Progr. Econ. Descripció Cr. inicial Modificació Cr. definitiu
1 920 13001 HORES EXTRES 1.000,00 3.850,00 4.850,00

1 165 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 11.000,00 14.950,00 25.950,00

1 171 21000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE PARCS I JARDINS 28.000,00 10.000,00 38.000,00

1 1532 21000 CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES URBANES PERALADA 41.000,00 8.000,00 49.000,00

1 342 21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CAMPS DE FUTBOL 31.047,99 9.600,00 40.647,99

1 342 21201 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL 15.000,00 2.000,00 17.000,00

1 920 21600 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'EQUIPS INFORMÀTICS ADM.GENERAL 8.000,00 1.900,00 9.900,00

1 130 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI VIGILANTS 600,00 900,00 1.500,00

1 231 22100 SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE DE DIA 2.000,00 3.000,00 5.000,00

1 150 22103 SUBM. DE CARBURANTS 7.500,00 5.300,00 12.800,00

1 920 22201 DESPESES POSTALS 1.400,00 500,00 1.900,00

1 920 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 3.000,00 1.600,00 4.600,00

1 320 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS 6.000,00 2.000,00 8.000,00

1 337 22609 DESPESES CASAL ESTIU 7.000,00 4.000,00 11.000,00

3 920 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES VILANOVA 1.800,00 4.000,00 5.800,00

1 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 60.730,00 21.700,00 82.430,00

1 337 22799 CONTRACTE CASAL D'ESTIU 30.000,00 5.700,00 35.700,00

1 920 24001 EDICIO LLIBRE 25 ANYS ARTICLES BUTLLETI 4.000,00 1.200,00 5.200,00

1 342 44901 APORTACIONS A SOCIETAT MUNICIPAL ENCÀRREC INSTAL-. ESPORTIVE 128.000,00 15.000,00 143.000,00

1 320 44902 APORTACIONS A SOCIETAT MUNICIPAL ENCÀRREC LLAR D'INFANTS 154.000,00 61.000,00 215.000,00

1 165 46500 CONSELL COMARCAL COMPTABILITAT ENERGÈTICA 2.500,00 3.800,00 6.300,00

1 311 46500 CONSELL COMARCAL RECOLIIDA GOSSOS 3.000,00 2.700,00 5.700,00

1 342 63902 ENLLUMENAT CAMP FUTBOL GESPA ARTIFICIAL 17.044,62 8.000,00 25.044,62

190.700,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 190.700,00

Pressupost d’ingressos: Increment
Org. Econ. Descripció Prev. inicial Modificació Prev.  definitiva

1 87000 RLT PER A DESPESES GENERALS 681.306,07 190.700,00 872.006,07

TOTAL MODIFICACIÓ D'INGRESSOS 190.700,00

Atès l’informe favorable de la Secretària-Interventora emès amb 
data 27 de setembre de  2021

Fonaments jurídics:

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

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

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

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

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 5/2021 de 
Suplement de crèdit finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria 
General amb el següent detall:
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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 i explicades 
amb detalls les partides, el sr. Juan Carles Planas exposa que no 
tenen cap pregunta, que votaran en contra perquè troben que hi ha 
una falta de previsió, argumentant que és la cinquena modificació 
que es fa aquest any

El sr.Marc Sabater Armengou diu que el pressupost no s’hauria de 
moure tant durant l’any.

El sr. Alcalde-President explica que el pressupost és viu i que tots 
els ajuntaments fan modificacions de crèdit”. 

Sense que es produeixin més intervencions, se sotmet la proposta 
a votació quedant aprovada amb el resultat següent: 

Aprovat per 7 vots a favor (Aina Cabello Palahi, David Bigas Vargas, 
Ernest Pratcorona Canela, Josep Tor Prunell, , Miquel Brugat Vilanova, 
Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada Sanchez) i dos en contra 
(Juan Carlos Planas Suñer, Marc Sabater Armengou)

7.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL  
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE PERALADA I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
PER LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI  DE DIAGNOSI PER 
A L’ELIMINACIÓ DE LES AIGÜES BLANQUES AL                                                        
MUNICIPI DE VILANOVA DE LA MUGA.

Antecedents de fet

1.- En data 29 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Peralada sol·licita a 
l’Agència Catalana de l’Aigua la formalització d’un conveni per tal de 
fer un estudi per determinar la procedència de les  aigües blanques 
que actualment s’aboquen a la xarxa de clavegueram del poble de 
Vilanova de La Muga al municipi de Peralada.

2.- Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Peralada i l’Agència Catalana de l’Aigua.

3.- Vist que l’Ajuntament de Peralada considera molt important 
poder realitzar un estudi per determinar la procedència de les aigües 
blanques que s’aboquen a la xarxa de clavegueram de Vilanova 
de la Muga. 

4.- Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Peralada signar el 
conveni  amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de poder realitzar 
l’estudi esmentat amb un ajut per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua per import de 14.000,00 euros, iva exclòs.

Fonaments de dret

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

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

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

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

- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Peralada i l’Agència 
Catalana de l’Aigua per la redacció de l’estudi  de diagnosi per a 
l’eliminació de les aigües blanques al municipi de Vilanova de la 
Muga (TM Peralada) CV21000270. 

Resolució

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

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Peralada i l’Agència Catalana de l’Aigua per la redacció de l’estudi  
de diagnosi per a l’eliminació de les aigües blanques al municipi de 
Vilanova de la Muga. (TM Peralada) CV21000270.

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. PUBLICAR al portal de transparència de l’Ajuntament de 
Peralada la informació relativa als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014 
de transparència, informació pública i bon govern, relatiu a la 
transparència en els convenis de col·laboració. 

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

“Llegida la proposta per part de la sra. Rosa Maria Cortada Sanchez, 
intervé el sr. Alcalde-President i exposa que l’estudi, que paga l’ACA, és  per 
saber d’on prové l’aigua neta que va a la claveguera. Continua manifestant 
el sr. Alcalde que és una de les condicions per fer la depuradora.

El sr. Marc Sabater Armengou diu que hi estan d’acord, i que estaria bé 
fer passos perquè no s’aboqui tota l’aigua a la Muga. Als pressupostos 
de la Generalitat hi havia una partida per Vilanova”.

Sense que es produeixin més intervencions, se sotmet la proposta 
a votació quedant aprovada amb el resultat següent: 

Aprovat per 9 vots a favor (Aina Cabello Palahi, David Bigas Vargas, 
Ernest Pratcorona Canela, Josep Tor Prunell, Juan Carlos Planas 
Suñer, Marc Sabater Armengou, Miquel Brugat Vilanova, Pere 
Torrent Martin, Rosa Maria Cortada Sanchez)

8.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
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9.- PRECS I PREGUNTES
“El sr. Marc Sabater vol fer un recordatori respecte al fet que es gravin els 
plens i que es puguin retransmetre, així com poder tenir una còpia dels 
informes de regidoria.

Respecte a gravar els plens, manifesta el sr. Alcalde que ja s’havia mirat 
i que és molt car. No obstant fa avinent el sr. Alcalde que es publicita a 
les xarxes i que la gent pot venir com a públic.

Pel que fa als informes, manifesta el sr. Alcalde que els hem acabat a les 
7 de la tarda, tot i que mirarem de poder-ho tenir abans.

Pregunta el sr. Marc Sabater com queda l’horari del vigilant, al qual el 
sr. Alcalde diu que hi ha vigilants cada dia, menys dos dies a la setmana 
per poder descansar, atès que ara només hi ha la Sandra. Alterna matins 
i tardes i deixem que s’ho combini.

Fa avinent el sr. Sabater que hi ha un problema recurrent a Vilanova amb 
l’enllumenat, al qual el sr. Alcalde manifesta que el poden trucar a ell i 
farà la mateixa funció, gestionant-ho amb el lampista. 

Pregunta el sr. Sabater quina durada ha de tenir el cartell del FEDER que hi 
ha al Carrer Vilella amb el Carrer Hospital, al qual el sr Alcalde manifesta 
que es podria treure però que el problema és el cost. I que no fa cap nosa

El sr. Marc Sabater llegeix una queixa efectuada per una mare en relació 
al servei de transport escolar que es transcriu literalment a continuació:

“ Benvolguda, Benvolgut, 

Amb aquesta instància voldria presentar la meva queixa per l’itinerari 
19R2 del transport escolar com a mare d’un nen de Vilanova de la Muga. 
Primer, Sabem que la parada de Vilanova de la Muga no és obligatòria pel 
poble de Vilanova de la Muga perquè és el mateix municipi on és l’institut, 
Peralada. Tot i que Vilanova és més llunyà que Vilabertran i Cabanes de 
l’institut i això fa molt necessari el transport per als nens d’aquest poble. 
Creiem que aquest plantejament, injust, s’hauria de revisar, ja que hauria 
de ser: Tot aquell nen/a que no pot anar a escola caminant hauria de 
disposar de transport o subvenció per poder acudir-hi. 

Segon, La ruta 19R2 no té cap sentit pels nens de Vilanova de la Muga, 
ja que fan la següent ruta d’anada i tornada: Vilanova de la Muga - 
Vila-sacra (carretera municipal molt estreta, on passa pel passallís de la 
Muga on quan vinguin riuades hauran de passar per Castelló d’Empúries, 
on la carretera està en molt mal estat i els carrers del poble són molt 
estrets) - Carretera de Roses - Cinturó de Ronda - Carretera de Llançà 
direcció Figueres - L’aigüeta - Carretera Figueres - Vilabertran - Cabanes 
- Peralada (altre cop per una carretera molt estreta) (més 20Km de ruta). 
Tot això amb un autocar de més de 50 places que ho fa molt perillós pels 
nens i pels altres usuaris d’aquestes carreteres. 

Aquesta ruta se’ns diu que es fa per evitar el pas pel pont de la via de la 
carretera de Peralada - Vilanova perquè l’autocar no passa.  

Creiem que s’està exposant els nostres fills innecessàriament i s’hauria 
de partir aquesta ruta amb dos busos d’unes dimensions més adequades 
per les carreteres que han de passar. 

Us agrairíem un replantejament d’aquestes rutes.  

P.D: Els nens de Vilanova no han pujat al bus durant la primera setmana 
i la segona setmana no l’han agafat al matí en forma de protesta. Però 
la gran necessitat els ha fet tornar a agafar-lo”. 

El sr. Alcalde manifesta que l’equip de govern s’hi adhereix. Continua 
manifestant el sr. Alcalde que amb l’antic equip de govern van fer una 
moció argumentant exactament el que diu aquesta mare i que es va enviar 
al Síndic, al Parlament i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Continua 
manifestant el sr. Alcalde que estem molt indignats atès que tenim una 
carretera amb unes condicions que no pertoquen i que és un greuge. 
Continua manifestant el sr. Alcalde que estem en la línia de la mare. 
Des del Consell Comarcal ens van comunicar que no tenien alternativa 
humana per fer una ruta diferent, en tant que s’han de recollir 40 nens, 
tot i que l’any vinent quedarà resolt. Hi haurà 3 busos i per tant una línia 
diferent. L’any passat anava més bé. És una bestiesa rodar mig Empordà 
per anar de Vilanova a Peralada.

Exposa el sr .Sabater que esperarem la resposta del Consell Comarcal. En 
aquest sentit, la sra. Cortada manifesta que és la Generalitat qui delega 
el transport al Consell Comarcal”. 

Pregunta el sr .Joan Carles Planas com està el tema del pont i les 
expropiacions al qual el sr. Alcalde manifesta que hi havia acord entre 
la Generalitat i la Diputació, que el projecte ja està i que alguna de les 
expropiacions ja es va cobrar. Continua manifestant el sr. Alcalde que quan 
ens vam anar a queixar se’ns va dir que de convenis se’n firmen molts i 
que ara el compromís de la Generalitat és arreglar el ferm.

Fa avinent el sr. Planas que la setmana passada pintaven línies blanques.

Recorda el sr. Planas que s’ha de tornar a trucar per les canyes, al qual el 
sr. Alcalde manifesta que ja estan avisats. 

Pregunta el sr. Planas si està resolt el tema que salti constantment la 
llum a Vilanova, al qual el sr. Alcalde exposa que venia donat per una 
explotació il.legal i que ja està resolt. Continua manifestant el sr. Alcalde 
que no li consta que actualment salti contínuament, en tant que es va 
fer una intervenció important per solventar-ho, tot i que parlarem amb 
qui porti el manteniment de l’enllumenat.

Pregunta el sr. Sabater en quin moment està el projecte de l’institut al 
qual el sr. Alcalde manifesta que s’estan preparant les bases per fer el 
concurs per fer el projecte.

El sr. Pratcorona manifesta que tenim el projecte bàsic consensuat amb 
els serveis tècnics de l’Ajuntament i els de la Generalitat.

Pregunta el sr. Sabater si s’està licitant el projecte, al qual el sr. Pratcorona 
manifesta que no, que no s’està licitant res i que una vegada tinguem el 
projecte licitat ha de passar pel departament d’inspecció de la Generalitat, 
fet que pot tardar uns 3 o 4 mesos més. Ara s’ha de fer el projecte i després 
els departaments tècnics n’han de fer les validacions. La idea inicial és 
adequar el pis dels mestres per evitar els mòduls. 

Exposa el sr. Alcalde que un altre tema és el finançament.

Pregunta el sr. Planas pel marcatge a terra al pàrquing del Bullidor al qual 
el sr. Alcalde manifesta que no es farà una inversió addicional, va ser una 
solució provisional i ara no hi ha afluència.

Pregunta el sr. Planas sobre la neteja d’una finca particular, si se li passarà 
factura. Respon el sr. Alcalde que ell ha ordenat la neteja atès que la 
paret és municipal. Exposa el sr. Planas que s’ha de fer requeriment al 
propietari. Manifesta el sr. Alcalde que la propietat estava assabentada 
i que l’Ajuntament farà el que correspongui. Continua manifestant el 
sr. Planas que l’Ajuntament no pot fer una feina privada sense cobrar. 
Manifesta el sr. Alcalde que era prioritari pintar. Continua manifestant 



el sr. Planas que no hi haurà factura i que la brigada s’ha dedicat a fer 
feines per particulars, al qual el sr. Alcalde respon que si és així ho pot 
denunciar. El sr. Planas demana una còpia de la factura. 

Respecte a l’aeròdrom, el sr. Sabater fa avinent que hi ha hagut força 
polèmica i forces al.legacions. En aquest sentit, pregunta el sr. Sabater 
perquè s’ha aprovat inicialment la construcció de l’aeròdrom en sòl d’us 
agrícola  RA-B. El sòl d’ús agrícola només està destinat a agricultura, 
ramaderia i/o altres usos de caràcter públic i aquest aeròdrom, com bé diu 
l’informe és totalment privat. Continua preguntant el sr Sabater perquè es va 
aprovar inicialment el projecte de l’aeròdrom sense informar-ne públicament 
a ningú donat el gran impacte que suposa quest projecte pel municipi. 

Manifesta el sr. Alcalde que l’Ajuntament està preocupat per com acabarà 
el tema. No obstant, l’Ajuntament, li agradi o no ha de fer el que li pertoqui. 

Seguidament, el sr. Alcalde llegeix el present escrit, que es transcriu 
literalment a continuació:

“L’Ajuntament ha de garantir la transparència i les bones pràctiques això 
vol dir, entre d’altres, garantir els drets de tothom. De vegades ens pot 
agradar més o menys però no hi ha altra manera de fer. Podem mirar 
d’altres Ajuntaments com han actuat i les conseqüències negatives que 
han tingut pels municipis, de vegades milionàries i d’altres penals.

Governar és prendre decisions justes i necessàries, no prendre aquelles 
que queden bé al Twitter, al Facebook o a l’Instagram. És a dir : fer el que 
toca fer i no només allò que queda bé.

L’Equip de Govern té una responsabilitat i no farà demagògia. 

L’Ajuntament té la seva responsabilitat i l’exerceix de la millor manera que 
sap, amb cura i garantint la llei tal com ens indiquen els nostres serveis 
tècnics i jurídics. I així ho continuarem fent.

La responsabilitat, en el cas de l’aeròdrom, també la tenen la resta 
d’administracions que intervenen en cadascun dels procediments: 
entitat que són consultades en els procediment i que tenen l’obligació 
de contestar dins de termini, i si no ho fan haurien de dir perquè no es fa 
i no posar en qüestió, sense fonaments, la gestió de l’Ajuntament, Equip 
de Govern i empleats municipals.

No es poden llençar acusacions o sospites sense fonament o el que és 
pitjor: sabent que és fals el que diuen.

L’Ajuntament ha seguit escrupolosament el que pertoca en la tramitació 
de l’aeròdrom:

Garantint en tot moment el dret de tothom i en especial la informació pública. 

- Contactant amb actors del territori i explicant-los el projecte.

- Fent dues reunions  públiques a  iniciativa de l’Ajuntament, amb 
l’Alcalde al capdavant.

- Assistint a dues reunions a iniciativa dels interessats facilitant espais 
als promotors i a Unió de Pagesos.

- Explicant, a tot el que ha volgut, el procés que pertoca i atenent a la 
premsa i mitjans amb total transparència.

A Peralada no fem política, treballem pel poble amb honestedat, 
humilitat i amb prudència.

El que podem garantir des de l’Equip de Govern és que les coses s’han 
fet i es continuaran fent bé.

Finalment, el sr. Sabater pregunta al sr. Alcalde que com a JUNTS què 
pensen fer, al qual el sr. Alcalde respon que si haguéssim volgut l’aeròdrom 
ja ho haguéssim permès al POUM. 

El sr. Pratcorona manifesta que la seva postura sempre ha estat clara però 
no ens podem negar al tràmit de l’expedient. 

Sense que es produeixin més intervencions, el sr. Alcalde aixeca la sessió, 
de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Peralada, document datat i signat electrònicament,
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

PLE2021000008   

Caràcter: Extraordinària 
Data: 8 de novembbre de 2021
Hora d’inici: 19:33 h
Hora de fi: 20:13 h
Lloc: Sala de Plens

HI ASSISTEIXEN

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

Mercè Comamala Laguna, Secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Marc Sabater Armengou

1.- Proposta d’acord per la modificació de      
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre         
bens immobles (IBI) 2022

2.- Proposta d’acord per la modificació de           
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei              
de recollida d’escombraries

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
08 DE NOVEMBRE DE 2021

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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.

1.- PROPOSTA D’ACORD PER LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST                     
SOBRE BENS IMMOBLES (IBI) 2022

L’alcalde fa la lectura del següent:

Antecedents de fet:

1. Els tipus de gravamen vigent al municipi de Peralada de l’IBI de 
naturalesa urbana és el 0,53 per cent, i l’IBI de naturalesa rústica 
és el 0,65 per cent. L’Ajuntament de Peralada té la intenció d’apujar 
el tipus de gravamen de l’IBI de naturalesa urbana i de naturalesa 
rústica, per tal que a partir de l’exercici 2022 passi a ser del 0,56 
per cent i 0,68 per cent respectivament, modificant, així, l’article 9.2 
de l’Ordenança  Fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

2. L’Ajuntament de Peralada té la intenció de modificar l’Article 7, 
afegint una bonificació nova.

3. Informe de secretaria-intervenció, favorable.

Fonaments de dret:

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

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

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

- Reial Decret Llei 27/2018, de 28 de desembre, pel que s’adopten 
determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE núm. 
314 de 29 de desembre de 2018). 

Vist que l’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableix que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és el 
Ple de la Corporació per majoria simple de conformitat amb l’article 
47.1 de la LRBRL.

Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança 
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.

Resolució:

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

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, article 7, quedant 
el seu redactat de la següent forma:
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“Article 7. Bonificacions de caràcter potestatiu 

(.....)

1. Gaudiran d’una bonificació sobre la quota íntegra de l´Impost 
sobre Béns Immobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin les 
condicions establertes en els apartats següents d’aquest article.

a) En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides al punt 
b.1), la bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica 
d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 40 % de la 
potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat 
amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum 
alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les 
potències contractades per cadascun dels béns immobles. 

b) S’entén per instal·lació d’autoconsum:

1) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui 
contemplada en la Llei del Sector Elèctric.

2) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com 
aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat 
física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni 
directament ni indirecta o a través d’una instal·lació pròpia o aliena.

La potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques, és 
la potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màximes 
dels inversors, en el seu cas.

c) Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota 
íntegra, amb un màxim de 300,00 €.

d) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una 
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per 
subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà 
del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats, 
amb un màxim de 300,00€.

e) En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà 
el valor del 50% de la quota íntegra, amb un màxim de 300,00€.

f) Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a 
comptar des de la primera meritació posterior a la concessió de la 
bonificació per part de l’ajuntament.

g) Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament 
la sol·licitud de bonificació que s’especifica al punt h) des del dia 1 de 
gener a la finalització del període en voluntària, de l’exercici anterior 
a aquell en què hagi de produir efectes la bonificació.

h) Sol·licitud de bonificació

1. Per accedir a la bonificació s’haurà de presentar la sol·licitud 
prevista en el present apartat, acompanyada de la documentació 
que acredita el compliment dels requisits establerts. Amb caràcter 
previ a la resolució, el tècnic municipal emetrà informe que tindrà 
per objecte la constatació dels requisits establerts als efectes del 
gaudi del benefici fiscal.  

2. La sol·licitud de bonificació consistirà en una petició per instància 
genèrica, adjuntant la instància específica, que es presentarà a la seu 
electrònica de l’ajuntament o en qualsevol altra forma de les que 
estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, signat pel titular de l’Impost 

sobre Béns Immobles, o si s´escau pel seu representat legal, davant 
de l’Ajuntament.

La sol·licitud inclourà les dades personals de la persona titular de l’Impost 
sobre Béns Immobles, les dades de l’immoble, la potència elèctrica de la 
instal·lació, i la potència elèctrica contractada de l’immoble.

A aquesta instància s’hi adjuntarà la documentació següent:

- Llicència o comunicació d’obres municipal (la instal·lació 
fotovoltaica s’ha d’haver fet d’acord amb els permisos d’obres 
municipals pertinents).

- Document o documents que acreditin que la instal·lació està 
executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya, amb 
una data no superior a 12 mesos a la data de sol·licitud.

i) Les mesures de bonificació fiscal d’aquest apartat g), no seran 
d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament 
amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que 
estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una 
instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

j) Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres bonificacions 
dels mateixos tributs per conceptes diferents, amb altres 
bonificacions d’altres tributs sobre el mateix concepte, així com 
amb subvencions que qualssevol Administracions Públiques posin 
a disposició de la ciutadania per a la promoció de la implantació de 
la tecnologia fotovoltaica en autoconsum.”

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

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

...

2. El tipus de gravamen serà el 0,56 % quan es tracti de béns urbans 
i el 0,68 % quan es tracti de béns rústics.

....”

Tercer.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública durant el termini 
de 30 dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats puguin examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord 
s’entendrà aprovat definitivament, publicant-se el text íntegre de la 
modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació.

Quart.- Un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança 
fiscal publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona 
i notificar els presents acords a XALOC.

 “Llegida i exposada la proposta per part del sr. Alcalde, manifesta 
que a ningú li agrada apujar impostos però la realitat és que el 
consum de la llum s’ha disparat i repercuteix en tots els serveis i el 
dèficit s’incrementa. L’IAE d’aquest any té una davallada de 200.000 
€ per l’aturada d’activitats al 2020.

No sabem quants elements hi haurà que tributin i s’ha de retocar 
l’IBI en previsió de tot això. Més o menys 49.000€ en recaptació 
global d’increment. Es faran més ajustos. 

Per exemple, un habitatge amb valor cadastral de 120.000 € passa 
de 640 a 670, uns 30 € més d’IBI.
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La rústica no és significativa, però no era just tocar només la urbana.

Sabem que no és popular però hem de ser realistes i conseqüents.

Manifesta el sr. Planas que hi votarà en contra tot i que el punt de la 
bonificació l’havíem considerat que seria bona cosa. No obstant, l’IBI 
ha anat augmentant cada any, concretament un 8,7% des del 2019. 
Tenint l’economia sanejada com té l’Ajuntament, es podria congelar.

En canvi, la reducció del 50% la valorem positivament.

Pregunta si pot ser retroactiu al qual la sra. Secretària-interventora 
manifesta que no, que no  pot ser retroactiu.

Manifesta el sr. Alcalde que el fet de tenir superàvit no vol dir destinar 
el romanent a despesa corrent. 

Tenim un coeficient baix respecte a altres municipis. La revisió 
cadastral és dels anys 80”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet a votació el 
present punt de l’ordre del dia el qual queda aprovat per 8 vots a 
favor (Aina Cabello Palahi, David Bigas Vargas, Ernest Pratcorona 
Canela, Josep Tor Prunell, Marc Sabater Armengou, Miquel Brugat 
Vilanova, Pere Torrent Martin, Rosa Maria Cortada Sánchez)  i un 
vot en contra (Juan Carlos Planas Suñer) 

2.0.- PROPOSTA D’ACORD PER LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL                  
SERVEI  DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

L’alcalde fa la lectura del següent:

Antecedents de fet:

1. Havent analitzat els costos directes e indirecte de la taxa per 
recollida d’escombraries de Peralada, i per tal d’evitar que aquest 
servei acumuli un major dèficit, es veu la necessitat d’incrementar 
les tarifes de la taxa, per tal de què es comencin a aplicar al 2022. 
L’increment es concreta en un 2,35 %.

És per la qual cosa que es proposa la modificació de l’article 4 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida 

d’escombraries, per tal de simplificar la determinació de la quota 
tributària i per tal de què inclogui l’increment de tarifes.

2. L’Ajuntament de Peralada proposa afegir l’article 9. Règim       
d’ingrés de l’OF.

3. Informe de secretaria-intervenció, favorable. 

Fonaments jurídics:

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

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

- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida 
d’escombraries de Peralada.

Vist que l’estableix 22.2.d) de la LRBRL estableix que l’òrgan 
competent per aprovar la modificació de les ordenances fiscals és el 
Ple de la Corporació per majoria simple de conformitat amb l’article 
47.1 de la LRBRL.

Vist que el procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança 
fiscal es troba regulat en l’article 17 del TRLHL.

Resolució:

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

Primer.- Aprovar provisionalment l’increment per a l’exercici 
2022 i següents de la taxa de recollida d’escombraries, i aprovar 
provisionalment la modificació l’article 4 de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries de 
Peralada, quedant la seva redacció de la següent forma:

“ARTICLE 4. QUOTES

(....)

3. S’estableixen les tarifes següents:

Epígraf 1r. Habitatges  Import 
€  

Tarifa 1.1 Per habitatge amb 1 persona, o deshabitat 140,49

Tarifa 1.2 Per habitatge amb 2-3 persones 176,36

Tarifa 1.3 Per habitatge amb 4-5 persones 210,72

Tarifa 1.4 Per habitatge amb més de 5 persones 245,06

Tarifa 1.5 Per habitatge en disseminat 140,49

Epígraf 2n. Professionals
Tarifa 2.1 Professionals amb local obert al públic amb una persona 256,00

Tarifa 2.2 Professionals amb local obert al públic amb més d’una persona 365,26

Epígraf 3r. Establiments
Tarifa 3.1 Botigues, comerços, oficines bancàries, tallers, bars, habitatges d’ús turístic, establiments hotelers i assimilats 

amb una capacitat màx. 25 places
365,26

Tarifa 3.2 Per establiment industrial, comercial o de serveis, petit magatzem, amb una superfície de fins a 75  m2 365,26



CASA DE LA VILA 27

Segon.- Aprovar provisionalment l’article 9. Règim d’ingrés de la 
taxa de recollida d’escombraries, quedant la seva redacció de la 
següent forma:

“ARTICLE 9. RÈGIM D’INGRÉS

1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats 
col·lectivament es determinarà cada any i es farà públic mitjançant 
els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província. 

Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els 
períodes fixats per la Llei general tributària, que són: 

a) Per a les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 
20 del mes posterior. 

b) Per a les notificades entre el dia 16 i final del mes, fins el dia 5 del 
segon mes posterior. 

2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en 
els apartats anteriors sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà 
el període executiu, el que comporta que s’exigeixin els recàrrecs 
del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei 
general tributària.

3. De conformitat amb l’article 10 del text refós de la Llei d’hisendes 
locals, es podrà concedir el fraccionament de la taxa d’escombraries 
en dos terminis de pagament, el primer en període voluntari i el 
segon l’1 d’octubre de l’exercici en curs, sense interessos de demora.

Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té 
aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers 
quatre mesos de l’any en curs.

Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici respecte 
tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 
€, sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat. 

Així mateix, les persones interessades que en el moment de 
l’acreditació de l’impost no el tinguin domiciliat i vulguin acollir-
se a aquesta possibilitat, podran fer-ho, prèvia presentació de la 
corresponent sol·licitud en aquest sentit i de la domiciliació bancària 
del seu pagament.

A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a 
l’Ajuntament titular de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï 
el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud 
tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del 
fraccionament respecte del rebut de l’exercici en curs. 

Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de 
pagament en voluntària es facilitarà document de pagament pel 
total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’esmentat 
període de pagament.

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de 
pagament en voluntària, s’iniciarà la via executiva i el procediment 
de constrenyiment l’endemà de l’esmentat incompliment.

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

Quan el jardí sigui comunitari, es dividirà la tarifa que correspongui 
entre els habitatges afectats”.

Epígraf 4t. Usuaris diferenciats  Import 
€  

Tarifa 4.1 Establiments  fins a 100 m2 de superfície 1.219,07

Tarifa 4.2 Establiments entre 101 i 200 m2 de superfície 1.829,94

Tarifa 4.3 Establiments entre 201 i 400 m2 de superfície 3.657,19

Tarifa 4.4 Establiments entre 401 i 800 m2 de superfície 7.315,92

Tarifa 4.5 Establiments entre 801 i 1.200 m2 de superfície 10.972,56

Tarifa 4.6 Establiments amb  entre 1.201 i 1.600 m2 de superfície 14.631,02

Tarifa 4.7 Establiments  entre 1.601 i 2.000 m2 de superfície 18.285,25

Tarifa 4.8 Establiments amb capacitat  entre 2.001 i 2.400 m2 de superfície 21.945,11

Tarifa 4.9 Establiments amb  més de 2.400  m2 de superfície
21.945,11 

més 36,00 € per 
cada 4 m2 d’excés

M2 de jardí Tarifa Suplement 

Fins a 50                             J0 0,00

Entre 51 i 250                   J1 26,54

Entre 251 i 1.000              J2 53,08

Entre 1.001 i 2.500           J3 103,02

Més de 2.500                J4 156,13



ARTICLE 9. INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS

Es regularan per les disposicions contingudes en l’Ordenança 
Fiscal General.

ARTICLE 10. APROVACIÓ I VIGÈNCIA

La present ordenança, una vegada aprovada definitivament, entrarà 
en vigor el dia 1 de gener de 2022 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 a Xaloc.

“Llegida i exposada la proposta per part de sr. Alcalde, manifesta que hi 
havia un dèficit del 10%, que l’increment al 2021 va ser del 7,60% i era 
es porta a terme l’increment restant. 

Manifesta el sr. Planas que al 2019 es va augmentar un 10% i al 2021 un 
7,60%. Una casa de 4 persones al 2019 pagaven 175 i ara 210,72. És un 
increment del 20% en 3 anys.

Actualment reciclem un 14,6%, molt lluny del 50% que diu la UE.

Manifesta la sra. Cortada que al 2019 i que s’ha apujat al 36%, segons 
dades facilitades pel CCAE. Ho vam fer públic. Si reciclem bé el rebut ha 
de baixar molt, l’abocador encareix.

En aquest sentit, manifesta el sr. Alcalde que ens hem adherit al CCAE 
per a la recollida porta a porta i mixta.

Manifesta la sra. Cortada que ens han presentat estudi, hi ha una previsió 
del que serà implementar porta a porta. Agreujat pel turisme de residus 
atès que la gent aboca a municipis que no són els seus.  

Manifesta el sr. Planas, que en comparativa amb Castelló, una casa de 4 
persones paga 70€. En aquest sentit, el sr. Alcalde respon que potser ens 
hauríem de comparar amb altres Ajuntaments, Castelló té Empuriabrava.

Respon el sr. Planas que hi ha molts municipis que no paguen aquestes 
quotes. En aquest sentit, el sr. Alcalde fa avinent que similar a nosaltres 
és Sant Pere però que també té càmpings”. 

Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet a votació el 
present punt de l’ordre del dia quedant aprovat per 8 vots a favor 
(Aina Cabello Palahí, David Bigas Vargas, Ernest Pratcorona Canela, 
Josep Tor Prunell, Miquel Brugat Vilanova, Pere Torrent Martín, Rosa 
Maria Cortada Sanchez)  i un vot en contra (Juan Carlos Planas 
Suñer) 

Sense que existeixin més assumptes a tractar, el sr, Alcalde aixeca 
la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Peralada, document datat i signat electrònicament,
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm

PLE2021000009  

Caràcter: Extraordinària
Data: 2 DE DESEMBRE DE 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:52 h
Lloc: Sala de Plens 

HI ASSISTEIXEN

Pere Torrent Martin, Alcalde 
Miquel Brugat Vilanova, 2n Tinent Alcalde 
Ernest Pratcorona Canela, Regidor
Aina Cabello Palahí, Regidora
Josep Tor Prunelll, 3r Tinent Alcalde
David Bigas Vargas, Regidor
Joan Carles Planas Suñer, Regidor
Marc Sabater Armengou, Regidor

Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora

Amb veu i sense vot:
Cap 

Han excusat la seva absència:
Rosa Maria Cortada Sanchez,
1r Tinent Alcalde 

1.- Proposta d’acord per l’aprovació del 
pressupost general de l’exercici 2022              
(Expdt. X2021000714).

2.- Proposta d’acord per la modificació de la 
clàusula catorzena, condicions resolutòries del 
plec de condicions que han de regir l’alienació 
de les parcel·les 55, 56, 57 de la urbanització 
Peralada residencial del terme municipal de 
Peralada (Expdt. X2018000391)

3.- Proposta d’acord per la prorroga                               
del contracte programa pel 2021.                           
(Expdt. X2018000267).

4.- Proposta d’acord per Proposta d’acord 
per la designació d’un òrgan col·legiat com a 
representant del Consell Escolar de l’Institut        
de Peralada (Expdt. X2021000780).

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
2 DE DESEMBRE DE 2021

1.- Proposta d’acord per l’aprovació del pressupost general                            
de l’exercici 2022  (Expdt. X2021000714).
Introducció

L’article 162 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 (TRLRHL) estableix que 
els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, 
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer 
l’entitat i els seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant 
l’exercici corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les 
societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat 
local corresponent.

L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i 
aproven anualment un pressupost general en el qual s’integren:

a) El pressupost de la mateixa entitat.

b) Els dels organismes autònoms que en depenen.

c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el 
capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.

L’expedient administratiu del pressupost, inclou la següent documentació que 
tot seguit es detalla:

- Memòria del President

- Estat d’ingressos i despeses

- Bases d’Execució del Pressupost

- Annex Pla d’inversió i programes de finançament per a un termini de 4 anys

- Annex Estat de previsió de moviments i situació del deute

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
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.
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- Liquidació del pressupost de despeses de l’exercici anterior i avanç 
de liquidació de l’exercici corrent referit almenys a 6 mesos

- Annex de les inversions a realitzar en l’exercici

- Annex de beneficis fiscals en tributs locals i la seva incidència en 
els ingressos

- Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb la         
comunitat autònoma en matèria de despesa social

- Informe de control permanent no planificable

La legislació aplicable per a l’aprovació del pressupost ve determinada 
pels articles 162 a 171 del TRLRHL, així com pels articles 2 a 23 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.

Per altra banda, l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), 

disposa que les administracions públiques elaboraran un pla 
pressupostari a mig termini, que abastarà un període mínim de 
tres anys i que s’inclourà en el programa d’estabilitat, en el qual 
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del 
qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb 
els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute pública i de 
conformitat amb la regla de la despesa.

Per tot això, vistos els annexos i la documentació complementària 
que conté l’expedient d’elaboració del pressupost, l’informe de la 
Intervenció, i en compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament de Pera-
lada a l’exercici 2022, juntament amb els seus annexos i la documen-
tació complementària que acompanyen aquesta proposta, d’import 
equilibrat en els seus estats d’ingressos i despeses en la quantitat de:

+ TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.933.617,56

-                     TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.933.617,56

= EQUILIBRI 0,00

INGRESSOS
Capítol Descripció 2022 % sobre el TOTAL

1 Impostos directes 1.518.360,00 38,60%

2 Impostos indirectes 121.200,00 3,08%

3 Taxes i altres ingressos 1.049.350,00 26,68%

4 Transferències corrents 625.907,56 15,91%

5 Ingressos patrimonials 7.800,00 0,20%

+ Ingressos corrents 3.322.617,56 84,47
6 Alienació de inversions reals 500.000,00 0,20%

7 Transferències de capital 111.000,00 0,20%

+ Ingressos capital 611.000,00 15,53
8 Actius financers 0,00 0,20%

9 Passius financers 0,00 0,20%

Ingressos financers 0,00 0,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.933.617,56 100,00%

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMET

Es detalla en l’annex d’aquesta proposta i el desglossament del qual per capítols és el següent:
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PRESSUPOST CONSOLIDAT

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MERCANTIL 

Ajuntament Societat Municipal Transferències internes Pressupost consolidat

DESPESES 3.933.617,56 1.000.000,00 - 399.000,00 4.534.617,56

INGRESSOS 3.933.617,56 1.000.000,00 - 399.000,00 4.534.617,56

SEGON. Aprovar les bases que serviran per a l’execució dels 
pressupostos de les entitats que s’integren en el pressupost general 
de l’Ajuntament de Peralada.

TERCER. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis electrònic, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169.1 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.

QUART. El pressupost general de l ‘Ajuntament de Peralada 
s’entendrà aprovat definitivament si no s’hi formula cap al·legació o 
reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa l’article 
169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

CINQUÈ. Trametre un exemplar de l’expedient als òrgans competents 
de l’Estat i Generalitat de Catalunya.

SISÈ. El pressupost general de l’Ajuntament de Peralada entrarà en 
vigor una vegada publicat l’edicte, resumit per capítols, en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.

SETÈ. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció 
de control permanent sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i del límit del deute en l’aprovació del pressupost 
general de l’Ajuntament de Peralada per a l’exercici 2022, que 
consta a l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i el nivell de deute públic.

Previsió de despeses 1.000.000 €

Previsió d’ingressos 1.000.000 €

DESPESES
Capítol Descripció 2022 % sobre el TOTAL

1 Despeses personal 935.902,47 23,79%

2 Despeses corrents 1.690.276,00 42,97%

3 Despeses financeres 8.800,00 0,22%

4 Transferencies corrents 504.490,00 12,83%

5 Fons de contingència 0,00 0,00%

- Despeses corrents 3.139.468,47 79,81%
6 Inversions reals 789.149,09 20,06%

7 Transferencies capital 5.000,00 0,13%

- Despeses capital 794.149,09 20,19%
8 Actius financers 0,00 0,00%

9 Passius financers 0,00 0,00%

Despeses financeres 0,00 0,00%

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.933.617,56 100,00%
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“Llegida i exposada la proposta per part del sr. Alcalde, fa avinent el sr 
.Sabater que no hi votaran a favor perquè la consulta a l’oposició es va fer 
ahir i sense marge de maniobra. Aquest any no hi ha hagut previsió d’una 
partida pels pressupostos participatius. En aquest sentit, manifesta el sr. 
Brugat que és bianual. Respon el sr. Sabater que cada any es pot anar 
fent, al qual el sr. Brugat respon que no és el nostre cas. 

Manifesta el sr. Sabater que no hi ha cap partida d’inversió per  Vilanova, 
excepte camins. En aquest sentit, respon el sr. Alcalde que  les inversions 
a Vilanova es fan pensant on és més necessari actuar. 

Pregunta el sr. Sabater si l’institut ocuparà l’espai de sobre el centre de 
dia, allà hi ha les entitats, al qual el sr. Pratcorona respon negativament, 
atès que es va desestimar. Pregunta el sr. Brugat de quina entitat parla, 
al qual el sr. Sabater respon que els gegants. En aquest sentit, manifesta 
el sr. Brugat que s’ha arribat a un acord amb el mossèn per utilitzar la 
Capella de Sant Sebastià com a seu i que els Pabordes de Sant Sebastià 
hi estan d’acord.

Manifesta el sr. Planas que com a propostes plantegen ampliar la cuina 
de la Sala per millorar el servei o que el camp de futbol tingui ús.

Continua manifestant el sr. Planas que està bé que es rehabilitin les 
façanes dels equipaments de Vilanova però a l’escola de nenes no se li 
ha donat cap ús. La inversió no només és maquillar els edificis sinó també 
donar ús. No hi ha hagut cap plantejament. Nosaltres hem fet propostes 
però s’ha quedat encallat. .

Respon el sr. Alcalde que ni la cuina ni el camp de futbol són una prioritat 
ni una necessitat imperiosa per deixar de fer les coses que ja s’han 
exposat. La cuina ara per ara no sembla prioritària i el camp de futbol és 
digne i apte per fer esport (entrenaments). Ara es prioritzen inversions 
més necessàries. 

Pel que fa a l’escola de nenes, el POUM ho qualifica com HPO i per tant 
queda limitat. L’edifici s’estava degradant molt i tenint Can Sala que no 
té cap ús i Can Reig. Si hi ha propostes sèries i demanda ens ho podem 
plantejar. No veig quin ús que se li pot donar”.

Vots a favor:

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

Sra. Aina Cabello Palahí (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)

Vots en contra:

Sr. Marc Sabater Armengou (Independents de Vilanova)

Sr. Joan Carles Planas Suñer (Independents de Vilanova)

Abstencions:

Cap

2.0.- Proposta d’acord per la modificació de la clàusula 
catorzena, condicions resolutòries del plec de condicions 
que  han de regir l’alienació de les parcel·les 55, 56, 57  de 
la urbanització Peralada residencial del terme municipal                            
de Peralada (Expdt. X2018000391)

Antecedents de fet:

1.- Que per acord del Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 
23 de gener de 2019 s’aprovà el Plec de Condicions que ha de regir 
l’alienació de les parcel·les 55, 56 i 57 de la Urbanització Peralada 
Residencial del terme municipal de Peralada

2.- Que dit expedient d’alienació es va tramitar per procediment 
obert, havent-se publicat en el BOP de Girona núm. 21 de data 30 de 
gener de 2019 i en el perfil del contractant el 30 de gener de 2019, 
per tal de què els licitadors que estiguessin interessats presentessin 
la seva oferta en el termini de quinze dies naturals.

3.- Que durant l’esmentat termini no es va presentar cap proposició, 
és per la qual cosa que dita licitació va quedar deserta.

4.- Vista l’oferta presentada pel Sr. Nicolas COLL CLOUGH, amb 
DNI núm. 40.456.033E en data 10 de desembre de 2019 i RE 
núm. 2019004398, per a l’adquisició de la parcel·la núm. 57 de la 
Urbanització Peralada Residencial, d’acord amb el plec de condicions 
aprovat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 23 
de gener de 2019. 

5.- Vist informe favorable de la Direcció General d’Administració 
Local, de data 17 de gener de 2020 i RE núm. E2020000198.

6.- Vist Decret d’Alcaldia-Presidència número 2020DECR000034 
de data 24/01/2020 de nomenament i convocatòria de la mesa de 
contractació per a l’alienació directa, per part de l’Ajuntament de 
Peralada, de la parcel·la 57 de la Urbanització Peralada Residencial.

7.- Vist que Una vegada constituïda la Mesa, la Secretària de la 
mateixa procedeix a comunicar que s’ha presentat UNA proposició, 
i que és la següent:

- Sr. Nicolas COLL CLOUGH, amb DNI núm. 40.456.033E

8.- Examinada la documentació presentada pel licitador, la mesa de 
contractació proposà per unanimitat dels seus membres,  requerir 
al senyor Nicolas COLL CLOUGH amb DNI 40.456.033E que en el 
termini màxim de 3 dies presenti compromís de sol·licitar llicència 
municipal d’obres per construir un habitatge unifamiliar en la parcel·la 
objecte de compra amb els terminis que determina la clàusula setena 
del Plec de condicions del present concurs.

9.- Vist que per Decret d’Alcaldia-Presidència de data 12 de febrer de 
2020 amb número 2020DECR000070 on es resolgué adjudicar la 
parcel·la núm. 57 de la urbanització Peralada Residencial de Peralada, 
(C. Garriga 2) amb referència cadastral 1344814EG0814S0001TE, 
al Sr. Nicolas COLL CLOUGH amb DNI 40.456.033E per l’import de 
139.905,17€ IVA no inclòs, amb subjecció al plec de condicions per 
a l’alienació de les parcel·les  55, 56 i 57 de titularitat municipal de 
la urbanització Peralada residencial mitjançant concurs, els informes 
tècnics, jurídics i els informes emesos pels organismes competents 
i la proposta presentada pel licitador. 

10.- Vista la petició efectuada per la sra. Anabel Rodríguez Risquete, 
CBC - Figueres
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Directora Comercial BBVA Contigo, per la qual sol·licita “s’efectuïn 
els tràmits oportuns per posposar la vostra condició resolutòria per 
poder inscriure la nostre hipoteca amb primer Rang.”

Fonaments de dret:

- Plec de condicions per a l’alienació de les parcel·les 55, 56 i 57 
de titularitat municipal de la urbanització Peralada residencial 
mitjançant concurs (clàusula catorzena).

Resolució.

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

Primer.- MODIFICAR la clàusula catorzena, condicions resolutòries 
del Plec de condicions que han de regir l’alienació  de les parcel·les 55, 
56 i 57 de la Urbanització Peralada Residencial del terme municipal 
de Peralada, afegint a la clàusula catorzena, la clàusula de posposició 
de rang i la clàusula addicional de posposició de rang, la qual queda 
redactada el sentit que segueix:

“CLÀUSULA CATORZENA. Condicions resolutòries 

L’adjudicatari està obligat a destinar el bé adquirit als usos permesos i 
previstos pel planejament municipal i la normativa urbanística vigent. 
El terreny s’ha de destinar a l’edificació, d’acord amb el que estableix el 
planejament vigent, la qual s’haurà de completar en el termini màxim de 
5 anys des de l’adjudicació.

El document públic en què consti la transmissió de béns dels patrimonis 
públics de sòl i d’habitatge ha d’establir aquesta destinació final dels 
béns transmesos i el termini per a fer-la efectiva. La persona adquirent, 
mitjançant el document públic de transmissió, s’ha d’obligar a destinar el 
bé transmès a la finalitat establerta en els terminis fixats i a no transmetre 
el bé adquirit a terceres persones per actes inter vivos mentre no els destini 
a aquesta finalitat, llevat que l’administració o entitat transmetent ho 
autoritzi, d’acord al que disposa l’article l’article 170 Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

El compliment d’aquesta obligació s’ha de garantir mitjançant una 
condició resolutòria expressa del contracte de transmissió. Si la persona 
adquirent incompleix els terminis fixats per a destinar el bé a la finalitat 
establerta, l’administració o entitat transmetent pot exigir el compliment 
d’aquesta obligació finalista o resoldre el contracte de transmissió, amb 
el rescabalament dels danys i l’abonament d’interessos i amb una 
penalització per l’adjudicatari consistent en el 5% del preu del contracte. 
Tanmateix, l’administració o entitat transmetent pot prorrogar els terminis 
fixats per a complir l’obligació esmentada.

El document públic de transmissió també ha d’establir com a condició 
resolutòria expressa el fet que, en el termini de cinc anys i abans 
d’edificar els terrenys, s’aprovi una modificació del planejament urbanístic 
general que comporti un increment del valor dels terrenys. Aquesta 
modificació només pot tenir lloc per les circumstàncies sobrevingudes 
que objectivament legitimin la modificació, d’acord amb el que disposa 
l’article 97.2.a) Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer.

Aquestes condicions s’han de fer constar en la inscripció de la transmissió 
que es formalitzi en el Registre de la Propietat d’acord amb la legislació 
registral aplicable i amb els efectes que aquesta estableix.

“CLAUSULA DE POSPOSICIÓN DE RANGO

D.                  en la representació que ostenta de                  , consent 
expressament que les condicions resolutòries que consten inscrites al 
Registre de la propietat de                   a favor de la seva representada                   
                   (inscripció     ª), constituïdes en escriptura atorgada 
a                   el dia __/__/_____ davant del notari D.                   amb 
número                   de protocol es posposen pura, simple i gratuïtament, 
a la hipoteca que per aquesta escriptura es constitueix a favor de BBVA 
sobre la finca descrita a la clàusula                    (registral núm.          del 
registre de la propietat                  ), sol·licitant que aquesta posposició es 
faci constar al Registre del propietat de                   .”

“CLÁUSULA ADICIONAL DE POSPOSICIÓN DE RANGO

D            i Dª          , en la representació que ostenta de            posposen 
pura, simple i gratuïtament la condició resolutòria per aquells constituïda a 
favor de (titular de la condició)           mitjançant escriptura de data           , 
autoritzada pel Notari de          D       , amb el número     del seu protocol, a la 
hipoteca que en aquest instrument públic es constitueix a favor del BBVA, 
posposició que aquest accepta, sol·licitant tots ells del Sr. Registrador de la 
Propietat la pràctica dels oportuns assentaments als Llibres al seu càrrec.

II Que BBVA mantindrà el seu caràcter de dret preferent al Registre de la 
Propietat davant l’incompliment de la condició resolutòria anteriorment 
referida i en aquest acte posposada a la hipoteca formalitzada.”

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i al 
departament corresponent.

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

Quart.- Publicar la present modificació al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.

“Llegida i exposada la  proposta per part del sr. Alcalde, manifesta que 
l’Ajuntament va primer per sobre del banc, però per signar la hipoteca 
s’exigeix que el banc sigui el primer. Els advocats i tècnics diuen que no 
hi ha problema i que s’ha d’aprovar per l’òrgan que va aprovar els plecs”

Vots a favor:

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

Sra. Aina Cabello Palahí (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
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3.0.- Proposta d’acord per la prorroga del contracte                  
programa pel 2021. (Expdt. X2018000267).

La regidora Aina Cabello Palahí fa la lectura següent :

Antecedents

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

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

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

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

5.- Atès que els convenis es poden prorrogar fins a un màxim de quatre 
anys i el Contracte Programa 2016-2019 serà vigent també el 2021.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

- Pressupost per a l’exercici 2021.

Resolució

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

Primer. PRORROGAR per a l’any 2021, el conveni marc referent 
a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans 
locals de joventut i pla comarcal de joventut on es troben inclosos 
els ajuntaments menors de 20.000 habitants, que han sol·licitat 
finançament en polítiques de joventut recollides al contacte programa 
2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de 

benestar social i polítiques d’igualtat del departament de treball, 
afers socials i famílies. 

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

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

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

Vots a favor:

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

Sra. Aina Cabello Palahí (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
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4.0.- Proposta d’acord per la designació d’un òrgan col·legiat 
com a representant del Consell Escolar de l’Institut de Peralada 
(Expdt. X2021000780).

Antecedents de fet:

1. En data 15 de novembre de 2021 (E2021004292) el sr. Rafael 
Antonio González Rodríguez en representació de l’Institut de 
Peralada, ha presentat una instància on sol·licita la designació d’un/a 
representant d’aquest Ajuntament per tal de formar part del consell 
escolar d’aquest centre.

Fonaments jurídics:

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

Resolució:

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

Primer.- NOMENAR a Rosa Maria Cortada Sánchez, regidora 
d’ensenyament de la present Corporació, com a representant de 
l’òrgan col·legiat al Consell Escolar de l’Institut de Peralada.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut de Peralada

Vots a favor:

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

Sra. Aina Cabello Palahí (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

Sense que existeixin més assumptes a tractar, el sr. Alcalde aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta acta.

Peralada, document datat i signat electrònicament,
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E-BUTLLETÍ

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

ESCANEJA’M!

www.peralada.org/ajuntament/butlleti-de-peralada/
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ESCOLA RAMON MUNTANER

EDUCACIÓ INFANTIL
Ambients d’aprenentatge

Els nens i nenes de P3, P4 i P5 anem una tarda a la 
setmana a fer ambients d’aprenentatge.

Els ambients són activitats que es plantegen a 
l’alumnat, en forma de reptes i la mainada ha de 
manipular i experimentar per resoldre el repte 
proposat. Per exemple:

BUTLLETÍ PRIMAVERA
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CICLE INICIAL
El Dia de la Dona a l’Escola

Per celebrar el dia de la dona i la igualtat de 
gènere, vam visualitzar el conte “Visca les 
ungles de colors!”

Després de parlar i reflexionar sobre els va-
lors que es transmeten en el conte, tothom 
que va voler es va poder pintar les ungles 
amb els colors que més li van agradar.

Els nens i nenes de sisè ens van ajudar a pin-
tar ungles, MOLTES GRÀCIES!

Mireu que boniques!!!

CICLE MITJÀ
En Manelic

Hola. Som la classe de 3r i us volem explicar una representació que 
ens van venir a fer el dimecres 9 de març de l’any 2022, a l’escola.

El protagonista era un pallasso, que es deia Manelic. Representava 
el paper d’un nen que havia d’endreçar les joguines.

En Manelic ens va demanar que recollíssim les joguines en tres cu-
bells: un de vermell per les joguines de nenes, un de blau per les de 
nens i un de verd per les joguines de nens i nenes.

Vam repartir les joguines entre tots tres cubells.

Per exemple, hi havia un helicòpter que la majoria vam decidir po-
sar-lo al cubell de les joguines de nens. Seguidament, el pallasso 
ens va explicar una història: una vegada, un noi, que va tenir un 
accident es va trencar la cama. Llavors va arribar un helicòpter pi-
lotat per una noia i va dir que no el podia salvar, perquè era una 
noia la que pilotava l’helicòpter.

Al final ens vam adonar que totes les joguines poden ser de nens i 
nenes. Tothom pot jugar amb les joguines que els facin feliç.

No hi ha joguines de nenes i joguines de nens.

Ara ho tenim clar !
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CICLE MITJÀ
“Ets una estrella i brilles amb llum pròpia”

Aquest és el títol de l’activitat que hem fet 
aquest segon trimestre els alumnes de 4t des 
de l’àrea de tutoria.

Els alumnes de 4t hem construït un vistós 
mòbil fet amb llanes de colors i estrelles.

En cada una d’elles es valoraven aspectes 
per potenciar la nostra autoestima.

L’activitat ha servit per reforçar valors posi-
tius que ens veiem nosaltres mateixos. 

L’objectiu final ha estat valorar la impor-
tància que té tenir una bona autoestima 
pel nostre benestar emocional i psicològic 
i poder sentir-nos orgullosos/es i compe-
tents i entendre que els èxits també s’acon-
segueixen d’aprendre dels fracassos.

CICLE SUPERIOR
El Carnaval a l’Escola

Els alumnes de sisè de l’escola Ramon Muntaner han estat els encarre-
gats d’organitzar el carnaval aquest curs. A classe es van haver d’orga-
nitzar i prendre decisions: preparar el pregó i repartir-se en grups per 
llegir-lo a tots els cursos de l’escola, decidir les consignes que donaria el 
“rei Titus” i preparar uns diplomes per a cada curs.

Primer, a classe, vam decidir les consignes per a la setmana de carnaval i 
pensàvem que havien de ser molt divertides i, a més a més, també vàrem 
preparar el discurs del “rei Titus” que ens va dur molta feina.

El dijous gras vam aprofitar per fer una excursió al parc apadrinat de 
“Sant Sebastià” i vam tastar la coca de llardons i la botifarra d’ou…tot 
estava boníssimmmmm!!

Un cop ho vam tenir tot preparat, el divendres 18 de febrer, ens vam dis-
fressar i vam anar per les classes a llegir el discurs i donar les consignes 
a tots els nens.

El dilluns tots havíem d’anar vestits amb el pijama, fèiem cara d’adormits.

El dimarts tots ens vam mudar i semblàvem models i artistes famosos.

El dimecres ja ens pensàvem que havia arribat l’estiu i tots vam anar a 
l’escola amb banyador, ulleres de sol, tovalloles de platja i, algun petit, 
fins i tot duia unes bombones d’oxigen.

El dijous tots duiem l’equipació d’esports i el divendres ens vam disfres-
sar d’un personatge de pel·lícula: nosaltres anàvem de “Minions”.

Per acabar la setmana, què millor que fent una “super festa” a la pista 
de l’escola.

Cada curs es va preparar una coreografia, amb l’ajuda de les mestres 
d’infantil i les mestres d’educació física, que van ser molt maques i amb 
molt de ritme.

Per acabar “disco” a la pista… i els de sisè triàvem la música per ballar: 
va ser molt divertit.

Visca el CARNAVAL!!!

BUTLLETÍ PRIMAVERA

ESCOLA RAMON MUNTANER
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UN CENTRE QUE APRÈN,
UN CENTRE QUE CREIX.
Ens acostem al final del nostre segon curs. Un curs en què es-
tem treballant amb molta il·lusió i en el que hem pogut tirar 
endavant molts dels projectes que ens permeten créixer i con-
solidar el nostre projecte educatiu.

L’inici d’aquest any ha posat a prova la solidesa del projecte i 
la implicació de tota la comunitat educativa. Aquest primers 
mesos de l’any 2022 han estat marcats per la sisena onada de 
la pandèmia provocada per la COVID19. Un augment conside-
rable de contagis, confinaments de grups constants, baixes de 
docents impossibles de cobrir, classes híbrides ha sigut la rea-
litat que hem viscuts tots els centres educatius del país. Unes 
dificultats que hem superat amb la implicació de tothom i que 
segur que ens han fet més forts. Tot i la complexitat del mo-
ment hem continuat amb la construcció del centre i amb la 
realització de molts projectes.

A final d’any veia la llum el nostre primer número de la re-
vista de l’Institut. Per què una revista al nostre centre? Amb 
la revista obrim una finestra a l’exterior. Publicar una revista 
ens permet fer visible la feina que fem en el dia a dia, expres-
sar les nostres inquietuds, descobrir el treball de l’alumnat, 
oferir les reflexions del professorat, establir una relació amb 
la comunitat educativa. Darrera de les pàgines de la revista hi 
ha la feina de molta gent. De docents, d’alumnes i de persones 
vinculades al centre. 

Una de les prioritats del centre és el foment de la cultura i la 
millora de les habilitats comunicatives del nostre alumnat. En 
el marc d’aquest objectiu hem iniciat un conjunt de projectes: 
“Ara t’escolto” amb els alumnes de 2n ESO per conèixer el món 
periodístic i que es concretava en la realització de “podcats” 
per part de l’alumnat. I dos projectes per impulsar el gust per 
la lectura: “El quiosc de l’INS Peralada” i el primer “Firts date 
literari” del centre. En aquest últim projecte, es creaven pare-
lles amb afinitats a partir d’un qüestionari, i aquestes parelles 
s’intercanviaven un llibre que es recomanaven mútuament, 

intentant eliminar alguns del prejudicis que tots tenim envers 
certes lectures. ”El quiosc” és un espai on l’alumnat pot agafar 
un llibre de forma lliure i quan l’ha llegit el torna amb una 
ressenya. Volem que “El quiosc” sigui un espai on els alumnes 
siguin lliures, i els permeti descobrir nous personatges, fer 
viatges increïbles i viure històries inoblidables.

Continuem amb el projecte de col·laboració amb la Universitat 
de Granada sobre l’Activitat física en el medi natural. Durant 
aquest mesos alumnes de 1r d’ESO han realitzat activitats a la 
natura on han treballat l’escalada, l’orientació i el senderisme.

L’Institut forma part del  Programa de Lideratge per a l’Apre-
nentatge d’Educacaixa liderat per l’Institute of Education 
(IOE) de la University College de Londres (UCL). El nostre pro-
jecte educatiu està dirigit a crear un Centre que aprèn. Aquest 
programa promou un impacte que s’estén més enllà de les 
direccions i que inclou l’equip docent, l’aula i el centre, i al-
hora promou una millora de la qualitat dels aprenentatges de 
l’alumnat i del conjunt del sistema. Amb aquest objectiu hem 
organitzat el nostre primer Líder-cafè, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Peralada.  Els líders cafè són una oportunitat 
per crear una trobada amb altres líders educatius de l’entorn 
local en un ambient cordial i informal. Aquestes trobades 
ens ajuden a generar xarxes de suport i ens permeten gene-
rar coneixement comú i formular algunes recomanacions. En 
aquesta primera ocasió vam conversar sobre els desafiaments 
que enfrontem per tenir cura de la comunitat educativa i del 
seu entorn, per debatre sobre el benestar i la gestió emocional 
dels centres. La nostra intenció és organitzar de forma periò-
dica diferents trobades, per aturar-nos, pensar, reflexionar, 
compartir i buscar respostes als reptes educatius del segle 
XXI de forma participativa i col·laborativa.

A l’Institut Peralada seguim aprenent, seguim creixent i seguim 
millorant. Amb ajuda, respecte i ambició #arainsperalada.

Rafa González

Director INS Peralada

INSTITUT PERALADA 
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ENTITATS ESPORTIVES

CLUB DE BÀSQUET 
UCAP PERALADA

CLUB PATÍ SPORT 
EMPORDÀ PERALADA
Des de l’última publicació, el club ha fet el festival de Nadal 
el qual ha disfrutat moltíssim amb les coreografies dels di-
ferents grups, des dels més petits als més grans. A més, vam 
tenir la gran sort de poder comptar amb la Marina Pratco-
rona que va cantar en directe, la seva nadala “Un nadal di-
ferent”, mentre els patinadors i patinadores del club feien 
la coreografia final.

Estem impacients per a poder començar a competir en els 
trofeus de la Federació, que ja torna funcionar amb nor-
malitat. També comentar que el grup iniciants competirà 
en el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, a la lliga territorial 
de patinatge.

Si teniu ganes de coneixe’ns i venir a patinar, ens trobareu 
els dimarts i dijous al pavelló de Peralada.

Per si ens voleu contactar: 
623 44 74 41 
cpsperalada@gmail.com

Som UCAP Peralada, el bàsquet femení en primera per-
sona a l’Alt Empordà, el club passa a denominar-se UCAP 
Peralada i a transformar-se ara si, en un club només fe-
mení de bàsquet, així ho va aprovar l’última assemblea de 
socis de l’entitat. 

Enguany també hem digitalitzat i actualitzat la imatge 
del club,  amb un nou web (www.ucap.cat) i nous perfils 
a les XXSS per tal de fer més visible l’entitat i facilitar la 
comunicació amb les nostres jugadores i socis i sòcies. 

SOM DEL NORD, 
JUNTES I VALENTES!!! 
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CLUB DE FUTBOL 
PERALADA
Aquesta temporada, l’àrea social del C.F. Peralada està 
duent a terme un munt d’activitats i, concretament, ha 
posat en marxa una gran iniciativa dedicada a tota la 
massa social del nostre equip. En aquest cas, es tracta de 
la presentació, per primera vegada, d’un àlbum de cro-
mos on hi apareixen les imatges de cadascun de tots els 
jugadors i jugadores, directiva i altres persones vincu-
lades al club. En aquest sentit, la finalitat d’aquesta ac-
tivitat consisteix en el fet que, cada membre pertanyent 
a l’entitat, pugui tenir un record material i, a més, amb la 
voluntat que cadascú pugui omplir l’àlbum, hi hagi una 
major interacció entre tota la comunitat futbolística.

Tant és així, que el resultat d’aquesta activitat està essent 
molt positiu, ja que tant petits com grans gaudeixen en-
ganxant i intercanviant cromos per obtenir un àlbum de 
record del nostre club de la temporada 2021-2022.

SOM-HI, PERALADA! 
#FEMPOBLE 
#FEMCOMARCA
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ENTITATS LOCALS

Enguany, la situació social i sanitària està millorant i, per aquest motiu, 
els Joves de Peralada s’estan tornant a activar gradualment i, en con-
seqüència, estan començant a preparar els esdeveniments que els ca-
racteritzen i els defineixen com a associació; en aquest sentit, ja van par-
ticipar en el Carnestoltes amb la seva característica carrossa i les seves 
disfresses. De la mateixa manera, aquest any, el col·lectiu s’ha ampliat 
amb l’entrada de nous i noves membres a l’entitat, els quals aportaran 
noves idees i seran partícips de continuar duent a terme totes les activi-
tats tot mantenint el llistó ben alt com fins aleshores.

Així doncs, durant l’any, els Joves de Peralada aniran informant de totes 
les activitats i esdeveniments que duran a terme i, tanmateix, faran tor-
nar la il·lusió i la xerinola als vilatans i vilatanes.

PERLAGATS
Qui son aquestes persones de Perlagats???
O que es Perlagats com a Associació?

Doncs volem ser qui fa realitat que a Peralada no et creuis mai amb un 
gat abandonat. Segurament recordes quan algun dia passejant pel poble 
en vas veure un parell i dubtes del que estàs llegint, però t’asseguro que 
el que et dic és cert.

Darrera de cada gat que et creues pel poble hi ha un grup de persones 
que vetllen per ell, per la seva salut i el seu confort.

Perlagats és una associació formada per persones que de forma desin-
teressada dediquen moltes hores a molt més que donar pinso als gats 
del poble.

La seva feina va des de l’esterilització, el control de salut amb medicació 
si s’escau o l’alimentació dels gats fins a proporcionar-los cases d’acolli-
da o adopció si és necessari. 

Recentment s’ha creat un Refugi, que esperem que sigui un Hotel 5 es-
trelles que els proporcioni aixopluc i caliu on ells puguin sentir-se se-
gurs , descansar , curar-se o alimentar-se tranquils, com a casa, però sen-
se perdre la llibertat amb la que sempre s’han mogut pel poble.

Perlagats estima els gats i estima Peralada, i amb molta feina i un bon 
control dels animals s’aconsegueix l’equilibri per gaudir d’un poble net 
i cuidat amb els gats que senten el poble com a casa seva.

ASSOCIACIÓ DE JOVES DE PERALADA
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#GEGANTSPERALADA

ELS GEGANTS DE PERALADA
BUSQUEN PORTADORS I PORTADORES!

T’agradaria fer ballar a Na Mercadera
i a Ramon Muntaner? 

Posa’t en contacte amb la colla
al telèfon 659 40 84 97
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SERVEIS ADMINISTRATIUS

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

De dilluns a divendres, de 15h a 23h.

696 528 540  /  esports@peralada.cat

SECRETARIA-INTERVENCIÓ
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

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 de recollida de trastos vells
972 538 006

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

Abocadors de terres i runes
618 827 841

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

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

INFORMACIÓ
TELÈFONS

 BUTLLETÍ PRIMAVERA

CENTRE DE TURISME
CULTURAL SANT DOMÈNEC

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

972 538 840
Àrea de Turisme i Cultura: promocio@peralada.cat
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PERE TORRENT I MARTÍN
ALCALDE

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

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

608 979 064  /  alcaldia@peralada.cat 

MIQUEL BRUGAT VILANOVA
2N TINENT D’ALCALDE

Àrea de Cultura, Comunicació
i Participació Ciutadana

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

681 167 500  /  cultura@peralada.cat 

ERNEST PRATCORONA CANELA
REGIDOR

Àrea de Promoció Econòmica,
Dinamització Comercial,
Ocupació i Patrimoni

hores convingudes

699 568 772  /  regidoria.promocio@peralada.cat

DAVID BIGAS VARGAS
REGIDOR

Àrea d’Agricultura i Esports

hores convingudes

626 060 109  /  agricultura@peralada.cat

JOSEP TOR PRUNELL
3R TINENT D’ALCALDE

Àrea de Salut, Serveis
i Usos Públics

hores convingudes

696 075 382  /  serveis@peralada.cat 

AINA CABELLO PALAHÍ
REGIDORA

Àrea de Benestar Social
Infància i Joventut

hores convingudes

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

ROSA CORTADA SÁNCHEZ
1A TINENT D’ALCALDE

Àrea d’Ensenyament,
Turisme i Medi Ambient

hores convingudes

669 811 477  /  turisme@peralada.cat 

De dilluns a divendres de 9h a 14h

ATENCIÓ AL PÚBLIC

ÀREES DE GOVERN I REGIDORIES

INFORMACIÓ

AJUNTAMENT DE PERALADA
ATENCIÓ AL PÚBLIC

972 538 006
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SOCIETAT
DE L’1 D’OCTUBRE DE 2021 AL 28 DE FEBRER DE 2022

DEFUNCIONS PERALADA
Ferran Cervera Mont (28/10/2021)
Ramon Clos Bech (17/12/2021)
Josep Isern Pujol (17/12/2021)
Roser Clotas Llorens (23/12/2021)
Dora Cordonet Pagès (7/01/2022)
Pilar Prunell Pujolar (1/02/2022)

VILANOVA DE LA MUGA
Lluís Brugué Canal (9/12/2021)
Jaume Caball Caball (23/12/2021) 
Montserrat Roca Paraire (9/02/2022) 

CASAMENTS

MARC BORRAT PADROSA
I MARGARITA GUSÓ RIPOLL       
28/02/2022  ·  Peralada

XAVIER VIDAL BAHÍ
I NÚRIA GIRONELL PARRAMON       
29/12/2021  ·   Vilanova de la Muga

JONATAN GARCIA ORTEGA
I CLARA FITA SUBIRÓS
17/10/2021  ·  Peralada

NARCÍS DÍAZ PUJOL
I MARTA BORDAS ALFARO
21/02/2022  ·  Peralada

BIEL ARMANS OLIVER
5/10/2021  ·  Peralada

FREYA GARCIA FITA
24/11/2021  ·  Peralada

JOANA PALLISERA ROIG
1/11/2021  ·  Peralada

ILONA BOIXADERA COLOM
31/01/2022  ·  Peralada

POL SANTACREU LÓPEZ
2/11/2021  ·  Peralada

NAIXEMENTS 
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Festa de 
Pasqüetes

22, 23 i 24 | ABRIL

Divendres, 22 d’abril
17.00h |  ESCAPE ROOM  |  A l’Espai Jove.

Inscripció prèvia via WhatsApp 681 18 02 12 o adreçant-se a l’Espai Jove.
Activitat per a infants i joves a partir de 10 anys.

19.00h  |  PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “UNA NISSAGA DE MAJORDOMS DEL CASTELL 
DE PERALADA. LA MIRADA FOTOGRÀFICA DE JOSEP COSTA SERRA (1895-1976)”

de Marc Faro Costa, Anna Teixidor Colomer i Josep Teixidor Planas |  
A la sala d’actes del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.

Dissabte, 23 d’abril
11.00h |  “DRACS, BALLS I ROSES”, ANIMACIÓ INFANTIL AMB PEP PUIGDEMONT  |  A la plaça Gran

Diumenge, 24 d’abril
9.30h  |  PLANTADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS  |  Al Passeig de La Principal de Peralada

11.00h  |  OFICI SOLEMNE CANTAT PER LA CORAL DE PERALADA  |  A l’església de Sant Martí

11.30h  |  7a TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS  |  Cercavila pel centre històric

12.30h  |  CONCERT AMB L’ORQUESTRA SELVATANA  |  Al Centre Social

17.00h  |  AUDICIÓ DE SARDANES INTERPRETADA PER LA COBLA SELVATANA  |  A la plaça Gran

19.30h  |  BALL DE FI DE FESTA AMENITZAT PER L’ORQUESTRA SELVATANA  |  Al Centre Social

PARC MULTIAVENTURA | Durant tot el cap de setmana, al pati de l’Institut Peralada.

“UNA NIT AMB EL MAG LARI” ARRIBA A PERALADA
17.30h (primera funció) | 20.00h (segona funció)

15 €/persona (infants fins a 3 anys gratuït, si no ocupen cadira)
Al centre social | Venda d’entrades: a través de www.entrapolis.com

En cas de no poder adquirir les entrades mitjançant el web, 
contacteu directament amb el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.

* En cas de mal temps els actes de la 7a Trobada de Gegants es traslladarien 
al pavelló municipal i, l’animació infantil i les sardanes al Centre Social.
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EL BUTLLETÍ DE PERALADA amb el suport de


